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eermalen hehbon wij nu daze Leerredenen,, federt
hare eerfle verfchijning, gelezen, en telkens Makt i
zij op ons denzelfden weldadigen indruk. Welk een
warmte, welk een gloed, maar vooral, welk eene
waarheid moet er in f ukken heerfchen, die bet hulpmiddel der verrasfing, den prikkel der nieuwheid,
kunnen misfen ! Ja waarlijll, hoe lang zoo minder voelen wij ons gefchikt, dezelve koel to beoordeelen ;
maar hoe lang zoo medr, om de tolken to zijn der algemeene dankbaarheid ; en zouden wij aan onze taak
meenen voldaan to hebben, wanneer wij derzelver
waarde en voortreffelijkheid geheel in 't licht ftellen ;
en op eene of andere minder in 't oog loopende fchoonheid opmerkzaam konden maken . Want, was er al, bij
de eerfte lezing, hier of daar iets , dat ons eene vlek toefcheen, bij een herhaald en dieper onderzoek verdween
bet meestal uit ons oog. Het is uit then hoofde, dat
wij ons met een dubbel genoegen zetten tot de aankondiging dezer flukken, en hopen daardoor een nieuw bewijs to geven, zoo wel van onze diepe vereering voor
de ongemeene begaafdheden des Hoogleeraars, als van
onze deelneming in den bloei van de gewijde welfprekendheid op onzen vaderlandfchen bodem .
Met betrekking tot den inhoud van bet voor ons liggend zestal, kunnenrwij aanmerken, dat dezelve onzen
wensch, bij bet Plot van onze laatfte aankondiging geuit, dadelijk vervult . Drie van de zes Leerredenen in
dezen bundel behandelen floffen uit bet O. V., en
nog a ne zelfs kan men als tusfchen bet 0. en N . V.
in 't midden plaatfen,
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Bij de ecrite Leerrede ., de flood van 7ezus, Joan .
XIX: 3oh., vinden wij eene bijzonderheid, waarvan wij
terftond moeten fpreken ; er is namelijk cen gebed bijgevoegd . Zonder bier to bepalen, of en in hoe verre
zij gelijk hebben, die beweren, dat men nimmer gebeden moest opfchrijven, nemen wij dit gefehenk dank
baar aan . `Velligt ook vond de Redenaar zich verpligt 5
om ons eene proeve to geven van 't geen een Christelijk gebed, naar 7,ijne vooritellliig., bchoorde to zijn .
En wie zou in dezen jet anders , dan iet meesterlijks ,
van den Meestcr verwachten ? Her is gebed i en dit' is
veel gezegd ; want wie, die in bet geval is van open
lijk to moeten bidden, weet niet , hoe moeijelijk bee
zij , hierin den regten toon to treffen ? Hoe ligt , voor .
a l wanneer men bet vooraf moet ftellen, valt men in
bet befchrijvende en verhalende, 7,oodat de vorm van
aanfpraak alleen bet onderfcheidend' kenmerk van 't gebed is ; of bet blijft geene openlijke voorbidding vbot
de Gemeente . Het midden, derhalve, tusfchen bet
weidfche en platte, tusfchen bet ftijve en oiigeregelde, is
bet, waarop bet bier aankomt . En dit midden vinden
wij bier gehouden . Het is ftatig verheven, en toch
ernilig, h'arteiijk eenvoudig gebed, Ware fimeeking, en,
bij al bet ongedwongene, heerscht er orde en zekere ggnb
in hetzelve . Het begins niet met eene befchrijving van
Gods goedheid, maar met eene uitilortingdesgemoeds,
dat door dezelve, zoo als zij 2ich in Christus geopenbaard
heeft, getroffen, verteederd en opgetogen is, dat alles
in bet licht van 's Heilands dootl ziet , dat daaraan
wenscht to beantwoorden door eene reinheid, die nit
dankbaarheid voortvloeit , en op de eeuwigheid is ge-'
rigt . De herhaling, dat Yezus voor ons geflorven Is,
doet, in ons oog, eene ongemeene werking, en de
fchriftuurlijke taal zet geene geringe waarde bij aan
bet geheel.
Van de Leerrede zelve zouden wij veel kunnen zeggen ; maar wat zou dit anders kunnen zijn, dan dat bet
l :oogile onderwerp op eene allezins waardige wijze is
be-
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behandeld? I-let is de teedere toon eener Lijkrede op
Jezus . Het zijn geene befpiegelingen over den dood ;
maar de dood zelf wordt only voor oogen gefteld. W'ij
lien Jezus, de omftanders, vrienden, vijanden ; maar
dan verheft zich de geest, als om zichzelven op to
beuren, tot het groote oogmerk der zaligheid, en befchouwt Jezus dood, als de vervulling van alle Gods
beloften, -- als den hoofdinhoud van der Apostelen
als de vulmaking van zijne leer, en de
prediking,
kroon van zijn leven, - als. ons leven. Elk van deze onderdeelen is belangrijk en levendig door den een' of anderen nieu'wen trek . Heerlijk vooral is het floc, dat bij
het hooren en in den geheelen zamenhang een' .treffenden indruk moet hebben gemaakt : „ Het behoorde tot
„ de lijkpligten van yele volken, dat zij aan geliefdo
„ geftorvenen een offer bragten, en iets van 't geen
„ hun dierbaarst was aan derzelver fchimmen affton„ den, of met hen begroeveii . Gij zijt nu wederom
„ bij het fterven van Jezus tegenwoordig geweest, en
„ ik vraag van u een offer, in zijnen naam, ter lief„ de van hem, ter eere van zijne nagedachtenis . Een
„ moeijelijk offer vrage ik u, waarvan gij bezwaarlijk
„ fcheiden kunt, en 't welk gij nogtans voor hem
„ moet ten beste hebben, of gij bentint en eert hem
„ niet : Het is het offer van tiwe zonden en uwe
„ liefde tot de wereld!" - Wie dit een knnstgreep
der welfprekendheid wil noemen, die moge het doen .
Wee het hart, dat daarbij othgevoelig blijft ; maar heil
den Redenaar, wien het gegeven is, door zulke kuttstgrepen de harten gevangen to nemen !
Eene enkele aanmerking zij ons veroorloofd . Het
komt ons namelijk voor, dat het verband tusfchen de
leer en den dood van Jezus nog naauwer had kumnen
worden aangewezen . Het was eene leer der genade,
die door den dood der genade verklaard werd, zoodat
beiden bier ineenfmelten . Zoudett de deelen ook niet
ih eene natuurlijker en hoodafiakelijker orde op t1kander
liebben kunneil volgen?
A Q
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De twee volgende Preken, 7akob's droom, Gcnef
XXVIII : Io - IS, en ,7-akob's ontwaken, Genef. XXVIII :
16-22, geven ons weder heerlijke proeven van dat gadeloos vermogen des hooggel . Redenaars, om in de
verhalen der H . Schrijveren het beeld van ons eigen
hart en leven to zien, zoodat de H . Schrift cen fpiegel
en eene openbaring van ons binnenfte wordt . Door
eene verklaring, die niets meer to wenfchen overlaat,
wordt alles aanfchouwelljk voor ons gemaakt, en tot
den kring van onze eigene ondervinding teruggebragt,
zoodat het geheel een fpiegel van ons eigen gemoed en
Wij vlugten met den zwakken Jakob,
]even words .
leggen ons met hem neder in het open veld, onder den
Oosterfchen hemel, gevoelen deernis met en liefde jegens hem, niettegenftaande zijne gebreken, en voelen
ons van het heerlijk teeken der Goddelijke Voorzienig=
heid dermate getroffen, dat wij ons niet weerhouden
kunnen van eene opgave der verklaring ; „ Hoe hoog
„ de hemel zij boven de aarde, er is een weg, die on„ middellgk van dit benedenrond naar het verblijf der
„ Godheid leidt ; er is, als 't ware, een ladder, die
„ van hier tot daartoe reikt . Wat op de wereld om• gaat, komt tot kennis van Hem, die daar boven
„ woont ; wat in den hemel beraamd words, wordt op
Want die weg is
„ deze aarde ten uitvoer gebragt .
nimmer ledig.
onbetreden,
die
ladder
ftaat
j, nimmer
„ Engelen Gods klimmen daarbij op en neder . Die„ naars en boden van God zijn altijd, altijd bezig, om
„ de gemeenfchap tusfchen hemel en aarde onafgebro„ ken open to houden . De ganfche ruimte is aange_
„ vuld met werktuigen der Goddelijke Voorzienigheid .
• Van de onderfte tot de bovenfte fport der ladder,
„ overal zijn uitvoerders van Gods raad en wil, en er
0• is du s geen afftand, er is geene Move meer! JEH0„ V A zelf ftaat aan het opperfte einde ; alles ziet, alles
„ beftuurt Hij ; van Hem daalt alles af, tot Hem klimt
„ alles op . Alom, op do ganfchen aardbodem, ftaan
„ zulke ladders opgerigt ; zelfs daar

de eenvoudige
,, her-
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„ herdersknaap , vlugtende voor den toorn zijns broe„ ders, in bet open veld to flapen ligt ; iedere plek der
„ aarde is een deel van bet groote huis van God! leder
„ flip aan bet hooge luchtgewelf is eene poort des he„ mels ! " - Op deze verklaring volgt bet tweede gedeelte der Leerrede, dat de leer- en troostrijke waarheden bevat, welke in den tekst liggen opgelloten . Deze
waarheden zijn : i .) Er is eene Voorzienigheid, die alles regeert . z .) Het lot van teller mensch is in de zorgen van deze Voorzienigheid mede begrepen .
3.) De
bewustheid dezer Goddelijke zorg is troostrijk voor alien, die geroepen worden, om in moeijelijke omftandigheden den raad -van God to dienen . 4 .) Men kan
op deze zorg en goedkeuring ook din f'aat maken,
-,yanneer men door eigen fchuld, of vergrijp, zich in
die moeiten heeft ingewikkeld .
De tweede Leerrede, aan den vromen Aartsvader
toegewijd, geeft ons, bij wijze van opheldering des
gefchiedverhaals, een juist en treffend tafereel van Jakob's eenvoudige, doch fchoone en edele gemoedsaandoeningen ; waarop eene vooril:elling van den aard en
de waardij van goede, godsdienflige voornemens volgt .
I-let eerfle gedeelte bevat vier onderdeelen : i,) Jakob
beloofde eene gelofte . a .) De woorden : zvanneer God
mij behoed zal hebben,. moeten niet volftrekt voorwaardelijk worden opgevat .
3.) De Heer zal mij tot een
God zijn, is bet eerie deel van Jakob's belofte . 4 .) Jakob voegt er bij : Deze fieen, then ik tot een opgerigt
teeken gezet heb , zal een huffs Gods vezen . - Het tweede
gedeelte betreft, i .) godsdienflige voornemens, a .)
godsdienftige voornemens , in een plegtig oogenblik opgevat en aan den dag gelegd, en 3 .) godsdienftige
voornemens, daarna heiliglijk gehouden, en door daden volbragt .
De vierde Leerrede, de Lofzang van Maria, Luk .
1 ; 46 - 55, is inderdaad een ftuk van eene geheel
eigene foort, gelijk wij in den beginne reeds zeiden, en Nat als tusfchen bet 0 . en N. V . in 't midA 3
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En bier , zouden wij zeggen, is V A. N D E R
in zijn eigen vak en gebied. Wij willen wet
hekennen, dat de lofzang van Maria nimmer then indruk op ons had gemaakt, en dat wij altoos meer den,
geest van eene gewone Israelitifche vrouw, die zich
verheugt over hare eer en die van haar yolk, dan den
ftillen, befcheiden' en teederen toon van de Moeder
des Heeran daarin meenden to befpeuren . Maar hoe
geheel zijn wij , na bet lezen van deze Preek , van denkwijze veranderd ! Hoe weet V A N D E R P A L M alles
nieuw to maken, en zoo voor to flellen, dat men onwillekeurig gevoelt : Ja, zoo, en niet anders, moest
Maria zingen ! Eerst zien wij den indruk, welken de
aankondiging van den hemelfchen bode op haar moest
maken - en hoe kiesch is hier alles behandeld! -dan
worden wij als in het binnenfte van Maria, de ftilpeinzende, maar tevens de fiere maagd, ingeleid, die bij hare
nederigheid gevoelt, dat het Koninklijk bloed door hare
aderen flroomt , en dat zij den Heiland des menschdoms
ter wereld zal brengen ; wij hooren den lofzavg als uit
haar vol gemoed ftroomen, en wij juichen en danken
met haar, De ontwikkeling is , am er niet meer van
to zeggen, duidelijk, krachtig, en getuigt van eene
ongemeene gave, om zich in de zielsgefteldheid van
iemand to verplaatfen . In bet tweede gedeelte bepaalt
rich de Redenaar blj het Ieerzame van Maria's karak=
ter en van Gods handelwijze omtrent haar, en fpreekt
ook Shier in eenen geest en toon, die aan het voorafgaande allezins waardig is .
De vijfde Leerrede, de vrijwillige zelfvernederingvan
'ezus , Filipp . II : 6 - 8 , is een uitftekend bewijs van's
Redenaars zeldzame kunst , om de afgetrokkenfte waarheden der ftellige Godgeleerdheid praktikaal to behandelen .
Om het vrijwillige der zelfvernederinge van Jezirs to
doen uitkomen, bepaalt bij zich in de tekstverklaring
eerst bij deszelfs oorfpronkelijke Goddelijkheid, en dan
bij de vijf volgende punten : i,) Hij heeft zichzelven
verden.
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Vernietigd, de geflalte eons dienstknechts aangenomen
hebbende . a.) Hij is den menfchen gelijk geworden .
3 .) In de gedaante gevonden van een mensch, heeft
hij zichzelven vernederd . 4 .) Hij is gehoorzaam geworden tot den dood. 5.) - tot den dood des kruifes .
Daarna wordt de ,vaarheid, het gewigt en de nuttige
invloed van deze leer op onzen wandel ontwikkeld .
Treffend en aandoenlijk teeder is de laatfle L eerrede ,
,Yakob's vreugde bij het wedervinden van zijnen noon gozef, Genef. XLV : s$-28, Alles is hier even juist,

even fchoon en eenvoudig roerend ; wij herkennen hier
den man, die voor kinderen kan fchrijven, dat ook vol.
wasfenen met verrukking lezen, en die, tot vohvasfenen fprekende, ook van kinderen verflaan wordt ; met
6hn woord, den Schrijver van den Bijbel voor de Jeugd.
Wij weten niet, aan welk gedeelte der Preek wij de
voorkeur zullen geven , 6f aan de naauwkeurige, gevoelvolle ontwikkeling van den tekst , 6f aan de aanwijzing der tro ostvolle overdenkingen , die daaruit voortvloeijen . Zij beflaan in de vier volgende punten : z.)
Gods handelwijze in bet uitdeelen van droefheid of
vreugde onder de menfchen is geheel verfchillend van
onze berekening . 2 .) Geen onheil is zoo groot, of de
niagt en goedheid van God zijn groot genoeg, om hot
to herfiellen, of to vergoeden ; Been fchepfel, onder
Gods befluur geplaatst , mag . immer wanhopen . 3.)
De wegen, waardoor wij ons ongeluk voltooid achten,
zijn menigmaal dezelfde, waardoor God ons geluk volkomen maakt . 4.) Met al het ongeluk, of met al het
geluk, 't welk ons onder Gods beftelling overkomt,
moeten wij het aandenken aan den dood verbinden, en
nimmer uit onze gedachten verliezen : Ik zal dit lijden,
of ik zal dit genieten, ecr ik ferve . - Deze Preek
ontleent een bijzonder belang van den tijd, waarin zij
is opgefleld, en misfchien ook uitgefproken .
Welk
eenen indruk moot zij bij het hooren gemaakt hebben,
en met welk een gevoel moet een ieder ze nu nog leZen en herlezen! Hoe zullen de gelultigen, die in den
A 4
toe-
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toeftand van Jakob hun eigen lot mogten zien, den
begaafden Redenaar dailken en toejuichen, die zoo
rein menfchelijk gevoelde, en hunne verrukking zoo
levendig en treffend wist to fchilderen ! Doch men leze
zelf, en lave zich alzoo aan deze gouden appelen in
zilveren fchalen .

De godvruchtige livondmaalganger, of Overdenkingen
tot regt gebruik van het 4vondmaal. Door J . L .
E W A L D . Uit het Hoogduitsch, door B . V E R W E Y.

Tweede Druk.
.1814 .

Te Zmflerdam, bij J . van der Hey.

In gr . 8vo . 32o Bl.

f2- 18 - ;
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letgeen wij bier aankondigen, is een herdruk van
bet werk, reeds voor elf jaren in onze taal uitgekomen ; doch naar eene latere, geheel omgewerkte, Duit,
fche uitgave, en met bijvoeging van eene laatfte of
deeling, bevattende Overdenkingen voor ziekelijke men .,
fchen, en Ifaderlijke raadgevingen voorjonge lieden , destijds weggelaten . Toen gunftig verflag van hetzelve
gegeven hebbende, herhalen en bevestigen wij gaarne
Men kent, trouwens, den
alien toegedeelden lof,
den
Vertaler,
die bet zijner penne
Schrijver en -klaarheid
waardig keurde . Eenvoudige
en warmtee vans
ftijl vereenigt zich met gewigt en doelmatigheid van gedachten . Rep ftichtelijk, regt opwekkend en tevens
leerzaam is inderdaad bet geheele boek . En in bet bijzonder draagt ook bet later bijgevoegde, vooral de vaderlijke raadgevingen, onze voile goedkeuring weg.
Dat jonge lieden deze regt gepaste en gegronde waarfchuwingen tegen bet ongeloQf eli de ongeloovigen veel
inogen lezen !
Of men fomtijds twijfelen mogt, of wij bet overige
wel hebben herlezen ; zoo mogen bier nog een paar aanmerkingen volgen . De eerfte is, dat de Schrijver, of
althans Vertaler, naar ons oordeel, de populariteit, teen
kos-
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koste van den goeden fmaak en de deftigheid, over
drijft, wanneer hij, bl . 19, de bete broods, in het
4vondmaal gebruikt , noemt eenen'visfel op de verflerking
en levendigmaking door Hem (Jezus .) Ja, is het wet
populair, duideiijk en voor iedereen bevattelijk?-Ten
andere moeten wij ons beklagen, het geflelde omtrent
Jezus zielelijden in Gethfemane, op het laatst der 176
en de volgende bladz ., niet verftaan to hebben . Wij
gisfen naar de r-'den van deze duisterheid, zonder iets
to durven bepalen . Misfchien is zij door een fchrijf- of
dfukfoitje verergerd .
Overigens herhalen wij onzen lof, ten aanzien van de
redelijkheid der begrippen, en den waarlijk Christelijken
geest en toon, to gelijk in dezelven heerfchende, waar.
van, onder andere, bl . 29 voorbeeld geeft .

De Hope Israels, uit Daniels Nachtgezigten afgeleid,
enz . door eenen Friend der Yoden . Te Utrecht, bij
Kemink en Zoon . 1814 .

In g .r . 8vo, f :.- 14- :

JJeze eenvoudige vrucht van ftille overdenking in
ledige uren, tot onderzoek der nude yoorfpellingen wegens het rijk van den Mesfias en derzelver vergelijking
met het Bock der Openbaringe van Joannes, en alzoo
ter ontwikkeling en betooging, dat de 1-leer en Koning
der Christenkerk, ondanks alle vervolgingen en verleidingen van den Duivel, dit Godsrijk bewaren en herftellen zal met der Joden eindelijke bekeering, mogezeer
wet gemeend zijn ; dit vertrouwen wij volkomen : maar
wij kunnen haar nimmer aanprijzen 41s eene rijpe vrucht
in den gouden lusthof der Bijbelfche Uitlegkunde . De
Schrijver toont zoo geheel zijne onkunde in de Oosterfche meesterflukken der H . Poezij, dat hij, door zijne
navolging van de letterlijke Nederlandfche overzetting,
alle de eigendommelijkheden en fchoonheden van taal en
dich :ftuk voorbijziet, en redenering op redenering ftgA g
pelt

so
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pelt omtrent eene daadzaak, welke alvorens eene me.
nigte van uitlegkundige wijzigingen behoeft, eer men
zich bij mogelijkheid kan geregtigd oordeelen tot zulk
eene verklaring . Wij vinden alzoo in dit vertoog volftrekt niets bijzonders, dan hetgeen bij de voorftanders
van bet duizendjarig Rijk honderdmalen gezegd en op
nieuw herhaald is, zonder uit alle die opwarmingen
eenen enkelen nieuwen grond tot bewijs aan to voeren.
Dzt -men toch zijne eigenliefde leere matigen, om onder
het getal der Uitleggers to behooren, waartoe duizende
kundigheden noodig zijn, welke de Schrijver dezer Hape Israels overal blijkbaar toont to ontberen !
De pligten van den Arts, ter behartiging poor prakti.
ferende, bijzonder jonge, Artfen ; door c. W . H UF E L A N D, Koninklijken Pruisfifchen Lijfarts, enz.enz .
to Berlijn. Uit het Hoogduitsch vertaald, door j. j,
C A A S W Y C K, praktiferenden Arts to Amflerdam .
Aldaar, bij J, B . Elwe . 1814. Ingr. 8vo. 5z Iii. f: -8 - ;
i n dit klein, maar belangrijk boekje, befchouwt de
beroemde H U F E L AND de pligten van den Arts , omtrent denzieke, omtrent het publiek, en omtrent zijne ambtgenooten . Zonder op eene volledige of zeer grondige befrandeling to kunnen bogen , bevatten deze drie hoofdflukken gewigtige lesfen , in eene hartelijke taal voorgedragen .
In bet eerfte dringt hij bijzonder daarop aan , dat deArts
beftendig bet groote doel zijner kunst, genezing, of,
waar deze niet bereikbaar is, verzachting der menfchelijke ligchaamskwalen, moet voor oogen hebben ; dat
hij alle andere inzigten, van belang, of roem, of
kunstliefde, moet ter zijde ftellen . Onder andere komt
ons bier lezenswaardig voor, hetgene gezegd wordt
over de bezoeken van den Arts, over bet fchrijven der
recepten, over het houden van een welingerigt dagboek,
waartoe wij hier echter gaarne eenige handleiding gevonden

C . W. H U F E L A N D, PI,LGTEN tttN DEN ARTS . I t
den hadden. -- In het tweede hoofdtlnk bepaalt hfj zich
voornamelijk tot de zorge, welke de Arts moet dragen
voor zijnen goeden naam , en waarfchuwt voor eenige
gebreken, welke Net meest hinderlijk zijn in zijn beroep . - In het derde, eindelijk, vinden wij eerst eenige algemeene regelen omtrent het gedrag der Geneesheeren jegens malkander, en vervolgens een' en an,
deren wenk betrekkelijk de geneeskundige confulten .
Wij zouden het boekje moeten uitfchrijven, wildetl
wij het nader leeren kennen : want het levert alleen
een vlugtig overzigt, en flipt, met enkele penneftre,
ken, het voornaamffe aan . Het onderwerp ware eene
nitvoeriger, grondiger behandelilig waardig geweest ;
doch dit fchijnt in bet plan des Schrijvers niet gevallent
to zijn .
Wij raden daarom onzen Landgenooten, bijzonder
jonge Artfen, zeer aan, de lezing en nabetrachting
cener Akademifche Redevoering van wijlen den beroemden Leidfchen Hoogleeraar E . S A N D I F 0 R T : de oftcio medici, perquam dificili, a multis pesfime neglecto,
Men vindt daarin breeder uiteengezet, wat er tot een
goed Geneesheer behoort, en hoe men zich daartoe met
vormen . Z1j is gedrukt achter de descriptio osfium hominis van then verdienftelijken Schrijver, en dus, ze.
ker, in veler handen,

Discours, ou la premiere pdrtie anatomique, phyfio_
logique et historique, fur les differens Systemes de
la Generation individuelle de 1'Homme ; Ijatiere interesfante A tout homme qui penfe .
(Ce Discours
auroit du 8tre prononcd au Theatre anatomique de
la Haye, A la fin de Nov. 1813,) Par B . D E S 0LA, (Portugais) MBd&cin practicien, Accoucheur
&c . A la Haye, chez les Freres
1814 . VIII et 9 pag.
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ij hebbell

in dit .Discours Wet

Giunta

d'4lbani.

veel bijzonders of
nieuw&
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nieuws gevonden ; bet bevat eene vrij oppervlakkige
befchrijving der mannelijke teeldeelen, benevens eene
korte historie van de verfchillende gevoelens der voornaamfte Natuurkundigen over derzelver werking, waarbij wij echter de nieuwfte en zeker niet onbelangrijke
bemoeijingen van o K E N en anderen , omtrent dit ftuk ,
misfen . -- Voor bet overige bevat bet belangrijke bijdragen tot de levensbefchrijving des Schrijvers .
Wanneer -de volgende gedeelten van dit Discours het
licht zien, zullen wij ons oordeel over bet geheel mededeelen : wie toch zal zich vermeten , eene Redevoering to beoordeelen , alleen naar bet eerfle gedeelte ?

Galerij van vermaarde hrouwen . Bette Bijdrage ter
,aardering van het Vrouwelijk Karakter in buiteatVrij gevolgd naar het Hoogduitsch, door N . G . V A N K A M P E N . II Deelen . Te

gewone omflandigheden .

Dordrecht, bij A .. Blusff en Zoon . 1814 .

In gr.

8vo . Te zamez 407 Bl, f 4 , 16

.V e ijverige en niet min bekwame V A N K A M, P E. N
levert ons hier een werk, oorfpronkelijk in bet Hoogduitsch wel gefchreven, maar door hem, ten aanzien
van de orde en rangfchikking, en de zedelijke ftrekking, zeer aanmerkelijk verbeterd, en tot een gemakkelijk to overzien tafereel van vele beroemde of beruch,
to vrouwen , hare daden , karakters , deugden of ondeugden, gemaakt . De onderfcheidene afdeelingen zijn :
I Heldinnen . II. Ongelukkige Votflinnen . III. Vrouwelijke Gunf elingen van Vorflen . IV
. Vrouwen, beroemd
of berucht door grooten invloed op hare tijden . P Geleerde en geestrijke Vrouwen . VI. Godsdienflige Vroueven. VII. Liefderijke Echtgenooten. VIII. Slagtofers
des Bijgeloofs . IX. Zeldzame engelukken . -- Aanhangfel, behelzende : I. Korte Berigten, Karakterfehetfen,.
.dnekdoten en Gevoelen: van vermaarde en gedenkwaar •:
di-
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dge Vrouwen . II. Gefchiedkundige LPaarnemingen , omtrent de waardering der Vrouwen, bij onderfcheidene
Volken . Voorts heeft V A N K A M i It N, zoo veel mogelijk, de bronnen nagegaan, waarnit de Duitfche
Schrijver putte, en zich hier en daar eene aanmerking
veroorloofd ; ook iedere levensbefchrijving vaneenekorte voorrede voorzien, die het voorname oogpunt aanwijst, waaruit dezelve to befthouwen is,
Niemand zal, na deze korte opgave, twijfelen, of
bet cen onderhoudend en belangrijk werk zij , dat men
,ens hier levert . Eene groote Verfcheidenheid, en tevens vreemdheid , van lotgevailell en gezindheden tref
fen wij er aan . De ftijl, die V A N K A M P E N in het
oorfpronkelijke reeds inrram, en onder zijne hand niet
zal verloren hebben, is indei-daad levendig en fraai,
lIij is, echter, niet overal dezelfde, maar wisfelt,
naar mate van het onderwerp , vrij fterk of : van hoog
ernflig en gevoelig, tot gemeenzaam en boertende . De
korte inleidingen zijn uitnemend ; en, wien dezelve
vervelen mogten , die zal - des houden wij ons verzekerd - ook het overige wel meest ongelezen latent
Dit, evenwel, moeten wij, in fpijt van alien lof,
van het werk zeggen, dat het voor gewone romanleizers niet ileehts , maar over het geheel voor vrouwen,
niet zoo volkomen berekend is, als men in den eerften
opflag zou denken . Voor de laatften zijn de meeste behandelde perfonen to weinig vrouw, of althans kuifche, waarlijk edele vrouw. Volgens onze ondervin•
ding toch, zijn maitresfen, en al waren ze nog zoo vorftelijk, verachtelijke voorwerpen in het oog der Me
huismoeder en van het brave meisje . Door eene reeks
van deugden, gefterkt door onze aanmerkingen em=
trent omftandigheden, e nz . enz . t o harer verfchooning
ingebragt, brengen wij het naauwelijks zoo ver, dat
zij met eenige belangftelling worden gadegeflagen . Godl
beware onze fchoonen bij dit gevoel, al moest ook het
voorname doel van dit boek, en nog een geheele fchat
van wijsheid daarbij, verloren gaan! Ook dit dwaze
Gods

},Qz
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Gods r deze partijdigheid der reine onfchuld - i'g
wijzer dan de menfchen, en dit zwakke Gods Ilerker
dan de menfchen, en alle hunne pogingen, om door
lesfen en voorbeelden, en de Hemel weet wat al! den
fchat der kuischheid van hart en zeden bij hunne dock .
ters to bewaren.
Bij deze aanmerking - zoo bet er eene heeten mag heeft zich eene andere bij ons opgedrongen . Zij is 4
dat de levens zoo ongelijk breedvoerig verhaald zijn .
Gaarne hadden wij daarvan ten minfle eenigen grond
zien aangewezen ; doch dit gefchiedt flechts op gene
plaats eenigermate . Te weten, even of de Schrijver in
ooze boven gedachte aenmerking had gedeeld, zoo betuigt hij zich to fpoeden ; van de onwaardige tot waar.
diger leden der teedere fekfe over to gaan , en daarom
maar weinig van Madame D E P O M P A D O U R to wil •
fen zeggen. Zoo ergens , nogtans , dan was bier rijke ftof, belangrijke, ja ftichtelijke flof ; want zij is
zuiver affchrikkend, zuiver toonbeeld der fchrikbarende jammeren, door een geil ; overfpelig,in ednwoord~
oneerbaar wijf, over een gansch yolk - zouden wij s
van •a chtere, niet mogen zeggen, over een gansch
werelddeel en verfcheidene geflachten ? - gebragt.
Dan, wij fcheiden uit met deze reflectiin, Welke de
Schrijver , of Omwerker , zeker v6dr ons zal hebben gemaakt, zonder dat overwegende tegenbedenkingen hem
verandeting toeli,eten. Er zijn ook zachte, edele y er
zijn vele uitvoerige, en ons althans min bekende ; on.
der deze tafeteelen van vrouwelijk bedrijf en lotwisfel.
Wij, voot ons I lazen meest alles met belangftelling.
Iietgeen wij in de bekende verzameling van mannen en
vrouwen van enkelen, van anderen elders, gelezen had
den, of ons nit de gefchiedenis herinnerden I dat kwanf
bier toch doorgaans vernieerderd en dikwijls verbetertt
uit . A D E L I N E b E k U R t E was ons geheel onbe•
kend. Wat zeldzaam ongeluk! en geen min zeldzame
vastheid van geest in een kind ! Zeldzathe barbaarseh.,
held, zoo digt aan bet befchaafd Europa 1 Ja i zlj deed
ow
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,ans ap nieaw uitraepen : waarom bet ganfche roofnest
aan de boorden der Middellandfcher zee niet uitgeroeid,
A Engeland ! De heerfchappij van den woesten Turk
op Grickens heiligen bodem moge den letterminnaar,
als den vromen Christen, ergeren ; zijne cijnsbaarma
king van den handel der volken, door middel van eenig
verworpen gefpuis, is bet toppunt der fehande van
bet koct'bloedige, en door bijzondere belangen meestal
verdeelde, werelddeet, da t wij bewonen .
Tot ecr_ ftaal van flijl en denkwijze, bet volgen(fe
over den dood van M A R I A R E N A T A, gewaande tooveres, en bet be-rigt van bare misdaad
„ Wanneer dit berigt niet aan eerie Keizerin was ingezonden, en niet met eene zoo droevige gebeurde zaait
eindigde, zou men waarlijk genegen zijn, bet geheel
voor een geestelijk kluchtfpel to houden ; -- en wanneer de jaarteekening niet zeventien honderd negen en
veertig fpelde, zou die daadzaak zelve, bet verbranden
tenet oude vrouw als tooverheks , geene verwondering
barer . Maar dat nu, in bet midden der tivijsgeerige
eeuw, in bet hart des befchaafden Duitschlands, in dat
zelfde Wurtzburg, waar vijftig jaren later P A U L U S
en s C H E L tt r x G de ftoutfte Neologie en de vermetelRe wijsbegeerte leeraarden, zulk een feit plaats had,
dit fchijnt onbegrijpelijk, en men vraagt zich : Vanwaar toen een zoo uitftekend contrast tusfchen bet
Roomschgezinde en Protestantfche Duitschland? Vanwaat, in EEne halve eeuw, zulk een overgang van bet
domfte bijgeloof tot -- een ander uiterfte ? Het antwoord is gereed : De orde der Yefuiten, toen nog
alvermogend in vel.e .Roomfche , vooral in geestelijke
oaten, weerde door haren verbazenden invloed bet na .
burige licht , dat bet zich niet verfpreidde , dat bet den
diepen flaap der onderdanen van den mijter niet floorde . Immers, de verfpreiding der duisternis was bet
erkende hoofddoel der Yefuiten . Paters Yefuiten waxen
onderzoekers bij bet befaamde regtsgeding . Het was
ten
Pater G R E G o R I o G A A R, die naast de
hout-

.7efuit,
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houtmijt, waarop let overfchot der ongelukkige verteerd werd, eene aanfpraalk aan de talrijk vergaderde
menigte hield, daarin let geftreken en volbragte vonnis verdedigde , en de doodftraf der oude R E N A T A
billijkte. - Vijfentwintig jaren daarna viel de orde der
fefuiten, en nu drong let licht met voile firalen Qok
in let Roomschgezinde Duitschldnd door."

JVoerden, in Slagtmaand MDCCCXIII. Door Mr .
JAN M E U L M A N, hrederegter to Woerden . Met
4fbeeldingen . Jn 's Graveithage, bij J . Allart. 1814'
1n gr, 8vo . 491 Bl. f 3 - 12 - t ,
_∎ .en uitvoerig en fraai gedenkftuk van een verfchrikkelijk voorval en bedrijf ! Het valt ons inderdaad moeijelijk, to bevattea, hoe de Heer M E U L MA N, ooggetuige en lotgeifoot der gebeurtenisfe , langzaamlijk
heeft kunneri befchrijven, wat wij, die ailes van hooren zeggen hebben, bijna niet uithielden om maar vlugtig to lezen . Doch, gelijk de ongelukkige dikwijls met
een zeker genoegen op zijn ongeluk terugkomt, daarop
ftilftaat, daarover uitweidt, daarvan zijne gedachten
niet kan aftrekken ; gelijk dit inzonderheid let geval is
met den vader, den vriend, den echtgenoot, die de zijnen verloor, in zijn eigen ongeluk zag omkomen, ben
to vergeefs met zuchten en tranen terugroept, en zich
nog flechts in zijne gedachten bij hen kan verplaatfen ;
even zoo fchijnt let dezen Schrijver van If oerden in
Slagtmaand 1813 to vergaan .
Van zeer vroeg en verre af, met de allereerfte verwijderde aanleidingen, den vroegften tegenfpoed vary
N A P O L E O N in Rusland, begonnen , fchetst hij ons
de nadere gebeurtenisfen in het vaderland en to Woer,
den, komt op de ontzettende cataflrophe, houdt zich
hierbij zeer lang op , en verzuimt eindelijk niets in de
vermelding van den geheelen uitgang en aanhang des
voorR
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voorvals . In bet verhaal van bet voorgevallene to Amfterdam meenen wij eenige onnaauwkeurigheid, ten opzigte van de rangfchikking of tijdsorde der gebeurde
Volgens den Heere
taken, to hebben opgemerkt .
M E U L M A N , namelijk, fchijnt d12, naar zijn oordeol
al to groote , zachtheid dezer aanzienlijke gemeente ; tell
opzigte der doorkomehde Franfehen,DouanierS en der.gelijke, alleen voor rekening to komen der oude fladsregering ; terwijl de nieuwe, om haar voorzigtig beleid, ten hoogfle geprezen wordt . Wij nogtans meenen, dat dit loffelijk beleid joist daarin moet beflaan
hebben, dat men alien fchijri van vijandelijkheid op den
duur bleef vermijden ; geheel anders , dan die onvoorzigtigen to Woerden, welke, door een tegengefleld,
en in

hunne omflandigheden nog oneindig gewaagder

gedrag, grootendeeIs

!

Dit gedrag, en al bet aanleidelijke to

de ongelukkeu

der beklagenswaardige flagtoffers , de tc * der Haagfche
gardes , het verrigtte door hen, en , uornamelijk door
derzelver kriigshoofden , enz . enz . wordt met eene
naauwkeurigheid, eene duidelijkheid en blijk van waarheid befchreven, welke ons nog geheel nieuw was . De
Schrijver zelf fpeelt hierbij eene aanmerkelijke, en ten
uiterfle loffelijke, rol . Veler anderen gedrag, daarentegcn, is to eeneinaal onbegrijpelijk .

Er komen bier

wel geene dadelijke befchuldigingen voor ; maar, wie
kan nalaten, onder andere, jegens den Generaal en
der Haagfche burgers, zekeren onwil
? De Kolonel T U L L I N G H deelt,
w el in bet verwijt der onvoorzigtigheid ; maar hij
wascht ten minfle, zoo veel mogelijk, deze viek of
hoofdaanvoerder

to gevoelen

door zijn moedig blijven, dapper flrijden, inenschlievend helpen en troosten, waardoor hij de fchapen, als
ter flagtbank gevoerd, gelijk een trouwe herder onderileunt, en alles met hen deelt, niet als een huurling
vliedt . En, inderdaad, waren de vaderlartdfche jongelingen wel aangevoerd ; had men naar den raad van
hI E u r. M A N geluisterd,
met de koelbloedigheid van
ItOEKBESCH. 1815 . NO . I .
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den Kapitein V A N H E Y N S B E R G E N alles bef' ierd ,
en als T V L L I N G H gefhan, -- de bloedhonden waxen welligt met fchande terug gedreven . 6 ! Het ftreelde ons hart , de dapperheid der gemeenen to hooren
vermelden ; to zien, dat beleid, geen moed, eene toevallige, ongelukkige keuze, geene onweerbaarheid van
ijdele fchreeuwers , den eerften tort der ontwakende Nederlanders zoo ongelukkigen en fchandelijken uitflag
deed hebben.
Ten aanzien van hot verdor gebeurde, den eignlj
ken gruwel der verwoesting, is de Schrijver hiet min
uitvoerig en naauwkeurig . Van alle de vermoorde
Woerdenaars , (ten getale van zes-en-twintig , behalve
cen groot aantal, met Wondenoverdekt) ontvangen wij
uiet flechts hunne doods-, maar ook hunne korte levensen karakter - befchrijving : waarbij wij niet konden nalaten aan vader H o ri E R u s to denken, die - waar
de drukte van den flag dit toelaat, en bet aanzien der
lielden bet vordert - bijna op gel :ke wijze, zijne gecneuvelden als uitluidt . In eene foort van Monument
Scan dit niet ongepast fchijnen, zoo min als de zoogenaamde karrikatuur -platen van de bekwame P i E N EM A N en VAN s E N v s , (die, als zoodanig , op ons gevoel een' zonderlingen indruk maakten) welke den moord
hier en daar nogmeer ophelderen ; en vooral daarom niet ,
dat M E U L M A N van de opgeofferden inderdaad Reeds
veel, en wetenswaardigs , to zeggen heeft . Het is , of de
Engel des Verderfs juist de besten , onontbeerlijkften of
gelukkigften hebbe uitgekipt ! Althans bij aller eerwaardigheid, lagchende uitzigten, teedere huwelijks- en
vriendfchapsbancien ftaat de Schrijver met een treurig
genoegen ftil, en doet ons den verfchrikkeljken, volkomen Duivelfchen moordlust der onmenfchen, die zoo
veel deugd, zoo veel geluk met helfchen euvelmoed vertrapten en verwoestten, des to luider vloeken. 's Mans
eigen lotgevallen en gevaren zijn van alien misfchien de
zeldzaamften, gelijkzijnverliesvan tweeboezemvrienden
voorzeker niet bet minst zware to achten is . Uren lang
met
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met een' dollen Spanjaard als opgefloten, daar hij gedurig in den loop des geladen en overgehaalden fnaphaans , als in de kaken des doods, ftaarde, na reeds
vroeger ftellig ten dood veroordeeld to zijn en aan verb
fcheidene kogels ten doel geftaan to hebben, is bet bij•
na een wonder, dat hem - nu door eigen tegenwoordigheid van geest, dan door gierige geldzucht, eend
door bet bijgeloof, of, wilt gij, den eerbied voor een
Christusbeeld, in de razenden • - aan het verderf ontb
rukte .
Over bet geheel genomen, nioeten wij betuigen, dat
de ramp van Woerden to ijsfelijker is, hoe meer wij
haar van nabij befchouwen . Het fchijnt voor onze
eeuw en N A P O L E O N bewaard to zijn geweest, overal her gerucht to overtreffen, deszelfs vergrootende
niet flechts, maar eenvoudig vermeldende kracht geheel uit to putten, en, als 't ware, to zeggen : gij
gelooft niet meer, alles fchijnt u overdreven en fabelachtig, de mensch is zoo min duivel als engel ; welaan, kom en zie
Woerden ! Moskow ! maar ook
A L E X A N D E R en bet Verbond der Menfchenliefde !
.- En deze ijsfelijkheden duurden eenige dagen ! De
ganfche weg van Woerden tot Utrecht wemelde van
moordenaren ; ftroomde, als 't ware, van bloed en tram
nen . Laatstgemelde aanzienlijke ftad mogt naauwelijks hopen een gelijk lot to ontfnappen. Zonder de
fpoedige opdaging der verlosfers, zonder eenig overeer bij M o L I T o R, zongebleven gevoel van
der de bewarende hand der Voorzienigheid ; wat ware
van de ganfche ongelukkige itreek geworden ?
Eenige aangename verpoozing vinden wij , met den
Schrijver, in de verdere vermelding der deelneming,
hulpvaardigheid en menfchenliefde , door groot en
klein, door Vorst en yolk, door ftaatsman en burger,
daarna betoond, ter heeling van hetgeen to heelen was .
Wij zullen bij de bijzonderheden, meestal bekend, niet
flilftaan ; meer dan f 8o,ooo werden, in then tijd van
veelvuldigen nood en herhaalde oppl'ering, voor de
ouD a
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ongelukkige lad bijeengebrag .
fpanning behoedden haar in den
gaan door honger, koude en op
der gierige foldaten , en bragten

Liefde , belcid en in3
eerilen nood voor vernieuw verhitte woede
haar daarna ten minile

eenige vergoeding , elk naar zijne behoefte , toe . Wat
is toch de mensch? Wie ontknoopt bet raadfel van
een wezen, dat, als 't ware, in de eene hand vuur
ter verwoesting, in de andere water ter blusfching
draagt ? Immers , een Franschman zij bet ligtzinnig(te, bedorvenfte, gevoelloosfle ; bet blijkt, dat ook anderen zich onder den fchandelijken hoop mengden .
Ja - zullen wij bet zeggen ? •- -. op gelijke wijze aangevoerd, vertoonden onze eigen foldaten in het fel gefolterd Duitschland foms weinig zachter inborst . Het
zijn ilechts de aanzienlijken in Frankrijk, die bet zoo
wreed, zoo onmenfchelijk maken. Een ftaat, welks
room op den oorlog berust, een ftaat, door twintig
jaren uit- en inwendigen gruwels bezoedeld en bedor
ven, - 8 ! omringe men den pestvloed met eenen ondoordringbaren muur, of de aarde is verloren !
De gevoelige toon van den Heere M E U L IA A N heeft
oak ons gevoel gaande gemaakt . Men verfchoone hetzelve ! Wij voegen hier ilechts bij , dat zijn flijl en wijze groote verdienile hebben ; fchoon hier en daar aaninerkingen, hetzij op de volkomen juiste zamenvoegin
der woorden, hetzij op de uitdrukking van gevoel en
taken , zouden kunnen vallen . De uitvoerigheid - mogen
wij voor geen gebrek, maar eer voor eigenaardig, en
ten minfle zeer verfchoonlijk, houden. 131ijve bet boek
altijd Unig in zijne foort !

Bel-
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Heldendaden van G E B H . L E B R . V O N B L ii C HER,
Koninklijk - Pruisfifchen Generaal-jleldmaarfchalk,
Grootkruis van de zlvarte en roode Adelaarsorde,
Grootkruis van het ijzeren Kruis, Bidder der Orde
van ITerdienfle, der Alexander- Newsky-, St . George- en St . Anna-, gelijk ook Grootkruis der Maria
Therezia - Orde ; door J . D . F . RUMP F , Koninkl.
Pruisf. exped. Secretaris to Berlijrr . Uit het Hoogdz.itsch . Te Zutphen, bij H . C . A. Thienie . 1814.
In gr . 8vo . 18 8 Pl. f i - 16 -

,BL ii c ii r, R is in den volilrektffen zin des . woords
foldaat . Hij was fpoedig en bellcndig in bet Pruisfisch
leger, vooral van de ruiterij , in eenen hoogen graad
bemind . De gemeenen waren aan hem verkleefd ; dewijl hij den roem had van zorg voor hen to dragen, en
hen door gemeenzaamheid voor zich innam . De jongere officieren waren hartstogtelijk aan hem gehecht ; dewijl hij , zonder zijne waardigheid to kort to doeu , dikwijls in hunne kringen verfcheen, en deel nam aan
hunne uitfpanningen, a1 waren dezelve nu en dan een
weinig luidruchtig . Eene zekere jeugdige vrolijkheid,
die hem zelfs in zijnen meer gevorderden leeftijd niet
heeft verlaten ; een fomtijds treffende en fchertfende
toon ; de verwijdering van alle beuzelachtige pedanterij
onder den ernst van de pligten van den dienst - alles
droeg bij, om deze gehechtheid aan hem to vermeerderen . Eene heldhaftige gedaante ; een oog, waaruit vuur
en moed fprak ; eene bezielende item ; een ridderlijk,
wild omgaan met bet paard - dit alles voltooide den
indruk, then hij voor het front van zijn regiment
maakte ."
Met deze fchets meenden wij onzen Lezer, bij her
verflag des opgemelden werks, wel den meesten dienst
to kunnen doen ; er bijvoegende, dat B L ii C H F, R , den
16 Dec . 174= geboren, reeds voor zijn twaalfdejaar, uit
eiB 3
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eigen volftrekte verkiezing, in dienst trad ; tot eudften flafsritmeester bij de Pruifen geavanceerd, 2ijn
affcheid nam ; (*) na den dood van F R E D E R I K H,
(die hem nogtans beminde) als majoor en kommandant
van een bataljon , wederom in dienst kwam ; als overRe den veldtogt van den Rijn, 1793 en 1794, bijWoonde ; tot .generaal bevorderd, in i8o6 diende, en
als veldmaarfchalk in 1813 en x814 zijnen loop dusverre
befloot. In alle deze tijdvakken gaf hij blijk van moed
e-n beleid, hield alle blaam van zich verwijderd, bebaalde ook in tegenfpoed lof, en zamelde bij lateren
voorfpoed onverwelkelijke lauweren . De gebeurtenisfen
en omftandigheden van den laatften veldtogt zijn alge.
meen bekend. Men zal ze nogtans hier, tot een wel
zamenhangend geheel grootendeels vereenigd, met genoegen herlezen . Het work is wel en belangwekkend
gefchreven . De beeldtenis van den grlizen held fiert
het titelbiad . Wie zou dit gedenkftuk voor hem, die
zoo veel tot de algemeene verlvsfing toebragt, niet
gaarne bezitten?
(*) F R E D E R I X II gaf hem, waarfchljnlijk in eene kwade
luim, dit affcheid in deze woorden: „ De Ritmeester vor4
a B L 11 C H E R is van zijnen dienst ontflagen ; hij ken near den
Duivel loopen ."

Hollands herlosfing. Door Mr. W. B I L D E R D I3 K
en Vrouwe K. W . B I L D E R M Ij K . Ilde en laatfle
Deel. Te Haarlem, bij F. Bohn . 1814, In gr. Svo .
97 131. f i-i6- :

V
an Mr.
deel, behalve

vinden wij in dit tweede
een paar,
vroeger gedrukte, ftukken,
niet den vrij korte ftukjes, die, gelijk alles wat uit de
hand van dezen echten meester komt, voortreffelijk
zijn, Het allereerfte, de Minotaurus, doet, om dezen
naam ,
B I L D E R D ij K
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naam, terflond veel verwachten. Een monster, dat
jaarlijks een zeker aantal jongelingen, bij bet lot gekozen, verilond, is bet treffendfle zinnebeeld van den
dollen en woedenden Corfikaan, dat ons nog ergens
voorkwarn . De bewerking, intusfcLen, dezer ftoWe
overtreft bijna alle verwachtir g , in krachtige, braudende, ontzettende teeken n ; es ondiers . De uitval
alleen tegen de laf-, ja wreeireid der waders, die hunne zonen alzoo zagen ter flagtbank voeren, ware misfchien wat al to flerk, ten zij het al ten overgang tot
het dadelijk gebeurde i de eigen affchudding van bet
juk, kon befchouwd worden .
Van Mevrouw B I L D E R' ' Ii K komen twee vrij lange diehtilukken voor . Het eene beet de Huldiging,
en heeft eenige regels nit een iluk ten motto, waarin
haar echtgenoot, reeds bij de geboorte, onzen Vorst
de kroon voorfpelde. Het is netjes , lief, loffelijk van
gevoelens, zonder voor ons gevoel toch bijzonder treffend to zijn . Het andere, de h'eldtogt naar Moskau,
eischt, gelooven wij, eene reusachtiger verbeelding,
dan dezer bevallige vrouwe is ten deel gevallen, en
moest ten deel vallen, zou zij - wij zeggen niet bevallige - maar in het geheel vroaw blijven . Dit laatfle
treurfpel van NAPOLEON- Om Met JEAN PAUL to
fpreken -- is zoo flout, zoo ontzettend, zoo geheelfchrik
en medelijden, dat niets anders dan ecn eenvoudig prozaisch verllag bijna in ftaat is, hetzelve regt to doen
kennen . Dit mag dan ook wel de reden zijn, waarom de Dichteres ons bier op bet een en ander heeft
doen ftooten, barer kiefche penne misfchien minder
waardig. Het is waar, alvrijmagtbre komt in bet
eerfte ftuk voor ; maar fandaarts faam , waar de $ aan
bet clot even goed kon gemist worden, - dees zijn
zwakheidsblijken, waar dees noodeloos is, - ontmenschte, die met God en dood fpot, waar de toonval
blijkbaar Iijdt, -- bosfchenholen, dat zich moeijelijk laat
uitfpreken, - deugd, in de hoogfte mate aan C a;
s A u toegekend, - afgefoolde, zoo veel minder clan
B 4
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afgefolde bekend, - die Tangs de Noordvlakten giert ,
drat echter een drukfout voor Noorder kan zijn ; deze
axllen fchijnen ons vlekken op het groote tafereel. On-

der deze laatfte benaming komt nog een keurig ftuk.ja van B I L D E R D Ij K voor, met tvien to zamen nit
to geven, misichien, voor de vrouw, hoe waarlijk
bvkwaam ook, ttlin gunftig is .
Q41e aan God en het Paderland. Door R . P V A N D E K A ST E E L E, Predikant in 's Gravenhage . Met 1-7gnetten . In
's Gravenhage, bij J . Allart. 10 14- In gr .8vo . 5oBl. f i-5 - :

Wij herinneren

ons niet, den Haagfchen Kerkleeraar, wiet4
naam ons eenen uitmuntenden vaderlandfchen Dichter, vriend
en kunstgenoot van den voortrefFelijken VAN A L P H E N , to
binnen brengt, to voren in den rei der Nederlandfche Dichteren
ontmoet to hebben . Evenwel levert dit Dichtfluk doorflaande
proeven op, dat deszelfs maker geen nieuweling in de kunst,
maar in de verfificatie en alles, wat tot bet werktuigeltjlte der
kunst behoort, tamelijk wel bedreven is . Maar, al is de Heer
V A N D E K A S T E E L E geen nieuweling in de kunst - of hij
berekend zij voor bet vak, dat hij zelf gekozen heeft, en of
het dichtfluk, dat hij bet publiek aanbiedt, nan de vereischten
der kunst voldoe? zijn vragen, wier beantwoording den Recen./ent is opgelegd . Iemand kan vele, zelfs ongemeene dichterlijke verdienflen bezitten, en desniettemin cen dichtfluk ten
voorfchijn brengen, hetwelk de kritiek met den naam van broddelwerkbeflempelt .Menbeoordeelt-niet de bekwaamheden van
den maker, maar bet fluk, dat hij openlijk uitgeeft, afgefcheiden van den maker. Voldoet dit niet aan de regelen der kunst,
de kenner verwerpt her, al heeft de Dichter overigens ook nog
zoo veel begaafdheden en kunstverdienflen, waaraan hij geenszins to kort doet, en welke misfchien, in een ander vak, glansrijk kunnen uitblinken . Heeft de Dichter iets ondernomen, dat
zijne krachten to boven gnat, hij moet op geene toegevendheid bogen, vooral niet in dezen tijd, ru in ons Vaderland, aan
de eene zijde, de edelfle aller kunflen zulk eene fchitterende
hbogte bereikt heeft, en, van den anderen kant, zoo velen die
edelfte aller kunflen beoefenen, en de voortbrengfeien vanhunne kunst in bet openbaar ten Coon ftellen, even als ware zij hat
ge-

R . P . VAN D E K A S T E E L E, ODE ®AN GOD, ENZ .

as

gemakkelijkfle ding van de Wereld . Laat de ondervinding hiej~
fpreken! Hoe velen, die flechts in zeker Kunstgenootfchap, of
in zekeren Vriendenkring, iets vain maat en rijm hebben opgedaan, gevoelen zich niet gedreven door eene ijdelheid zonder
voorbeeld, om den kostelijken tijd aan hun beroep to ontftelen, en, onbefchaamd genoeg, het kunstlievend pnbliek, dat
gewoon is zieh op de keurigfle vruchten to vergasten, met hunne, ft Diis placet, dichterlijke befpiegelingen to walgen an to vervelen! Inderdaad, wij levee in een tijdvak, in hetwelk de vaderlandfche kunst zich heerlijk verheft, vol van leven en
bloei ; doch waarin tevens de zucht tot verzen-maken en rijmen zoo algemeen wordt, dat men niet genoeg op zijne
hoede kan zijn om het kaf van het koren to onderfcheiden .
Lieve Hemel ! hoe groot is niet het aantal zoogenaamde POEten in ons kleine Nederland reeds federt een' geruimen tijd
geweest! en welk een legio heeft niet de jongfle Staatsom.
wenteling ten voorfchijn doen komen! De taak van der;
kunstregter is altijd gewigtig, en van eenen onberekenbaren
invloed op de vorming van den individvelen en algemeenen
kunstfinapk zijner Natie ; doch zij is her thins, nu men ons
zoo vele fchoone dichtjuweelen en to gelijk zoo veel ellendig klatergoud aanbiedt, en de juiste onderfcheidingsgeest bij
fommigen ontbreekt, in dubbele mate.
Uit doze aanmerkingen of losfe gedachten, welke wij zoo
gaarne zouden ontwikkelen, zoo ons beperkt beflek, dat ons
reeds zoo dikwerf heeft gehinderd, ons niet in den weg ware,
zal men reeds den geest onzer tegenwoordige beoordeeling
ten nanstenbij kunnen opmaken . Oin dan op het dichtwerk
des Heeren VAN D E K A S T$ E L E terug to konlen, zijn
Eerw . zal, vertrouwen wij, ook zonder onze bedenkingen,
wel erkennen, dat Dichter en Dichtfluk twee onderfcheidene
din-en zijn, en dat de Recenfent flechts het laatfle beoordeelt . Hij zal zich tevens, indien hij antlers edelmoedig zij,
nan ons verpligt gevoelen, dat wij, hem ten geValle, vooraf
jets van den Dichter zeggen, eer wij tot het Dichtituk overgaan . De Heer VAN D E K A S T E E L E geeft hier, naar ons
gevoelen, blijken van mcer dan gewonen dichterlijken aanleg
en kunatvermogen . Hij toont, dat hij gewoon is het fpeeltuig to behandelen, dat hij zelfs dichterlijk vernuft bezit,
zich hier en daar weet to verheffen, en fomtijds zijn gloeijend
gevoel, op eene krachtige wijze, in fchoone verzen nit to
Ilorten. Qnderfcheidene waarlijk fraaije, eeuige zelfs verhe8 5
ye-
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vane, ccupktesn treffen wij in dit itak gan. Men Qordeelenit
den unhef:

Gij Eenwige, die onbegonnen,
Noch paal, noch perk, noch grenzen vin4l
Gelijk op 't licht van duizend zonnen,
Staart ook op U, ons oog zich blind!
. . . . . .
.
Wat fchonk uwe aimagt rijker glanfen
Een waterdrup of diamant?
De regenboog nan donkre tranfen,
Of 't blinkend fchelpje op 't oeverzand?
Uw groothe1d boeit zich aan Been perken,
Gij doet uw majefteir bemerken,
In 's aardrijks vruchtbaarst paradijs ;
Maar ook aan zijne barre polen,
Qp bergen in een nacht verfcholen,
Bedekt met nimmer fmeltend ijs!
In dezen, waarlijk verhevenen, toon gaat de Diebter in eenige, op elkander volgende, coupletten voort, zoo dat de aar;vang inderdaad veel belooft. Het geheele ink is als door.
Zaaid met fchoone gedachten . Men treft op vele plaatfen
beelden aan, die regt fiks geteekend zijn . Inzonderheid vonden wij fraai het couplet op bl . 3o, beginnende met den
fegel : Zinkt, fchimmen, weg van roar nsijne oogen, en de drie
daarop volgende coupletten . Even gelijk bet begin van bet
ftuk uitmunt, zoo onderfeheidt zich made her floc . Met genoegen nemen wij hieruit nog eenige coupletten over, om
den Lezer to doen zien, dat wij niet to veel tot lof van
des Leeraars kunstvermogen gezegd hebben
Gij, die een oceaan van zonnen,
Zoo onnagaanbaar deed ontftaan!
Mar itraks, als waxen ze onbegonnen,
Ze op uwen weak weer deed vergaanl
Gig
(s) Wij meenen bier eene, zoo ons voorftaat , vrij letterlijke over
eenkom at to vioden met eenen fchoonen Lierzang van s c n e x K, geti .
teld : Gods Grootheid ; welk ftukje, hoe bekend ook, wij echtcr than*
niet bepaalder weten aan to wijzcn.
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Gij laat bet ftof op de aarde weemlen,
Gelijk die bollen aan de heemlen ;
Maar waar gij nu bet daglicht wekr,
Words dra, 't geen pas begon to leven,
En bij uw koestring rond to zweven,
Met bergen eeuwig ijs bedekt !
Dan, op den grond van 't diepfle duister,
Zet gij met majefteit uw voet ;
$oeit elken weerftand in uw kluister,
Waar gij then op uw tred ontmoet ;
Uw vuist wrong Hekia's ingewanden,
Met almagt toe, bij 't krakend branden,
En bluschte zijnen vuurgloed uit,
Op dat ook Ijsiand's woeste woudet;,
Uw toomelooze magt aanfchouwden,
Die bij geen zee van vlammen ftuit !
Moog de ijsbeer daar op 't fneeuwveld huileq,
Met meer dan half bevrozen bloed,
En 't rendier voor den bagel fchuilen,
Geen flruikje vindend voor zijn voet .
Zoo min zal daar uw oog hem misfen=
Als ginds in Saras wildernisfen,
Den nangebeden oliphant ;
Of in de dor gerooste landen,
Den kernel op de gloende zanden,
Den Zebra aan bet Nigerftrand!
De twee volgende coupletten verdienden mede aangehaald
to worden ; maar wij mogen thans niet meer affchrijven. Jammer is bet, dat de fcheidteekens dikwijl$ zoo verkeerd geplaatst zijn. - Zoo kan een vers van 's D chters kunstbekwaamheden blijk opleveren, onderfcheidene fchoonheden van
detail bezitten, en toch, als enfemble, zelfs beneden bet middelmatige zijn ; gelijk wij meenen bet geval to zijn met deze
zoogenaamde Ode . Het fluk heeft veel fchoans, maar daarbij
zoo veel middelmatigs, en is zelfs op fommige plaatfen zoo
plat prozaisch , dat bet de proef der kritiek niet kan doorftaan . De Dichter noemt bet zelf eene Ode - Ode aan
Cod en bet Vaderlandl - Maar bezit bet eenigermate de
vereischten, welke men in eerie Ode vordert? Wij moeten
bier

23

R. P. VAN DE KASTE-ELE

hier met onpartijdigheid het vonnis uitfpreken, en zeggen :
seen! Zoo het eenig kenmerk van eene ode heeft, dan is het
deze, dat de aanhef nog al verheven en krachtig is . Doch
de Dichter weet zich niet duurzaain to verheven ; het ontbreekt hem aan die levendige verbeelding, welke in den
Oden- dichter fchittert , aan dat bruifend gevoel , dat zich bij
4lroomen uitftort . Hij weet onzen geest niet omhoog to
voeren, onze verbeelding niet opgetogen to houden ; hij treft
en roert niet bij elke uitdrukking, en, wel verve dat elke
iitdrukking zijn verheven gevoel en zijne poctifche verrukking zoude kenfchetfen, zinkt hij niet zelden beneden het
middelmatige, en declameert in den platten prozaftijl . Eene
zekere kortheid plagt weleer de Ode to kenfchetfen, omdat
elles krachtig moot zijn, en des Dichters verrukking en geestverheffing geene uitrelcking duldt , - en dit dichiftuk beflaat 5'o
biadzijden in gr. 8vo .! Ook vindt men hier fchaars Route beelden, en niets van die woeling en zelfs wanorde, welke der
Ode eigen is . Wij herhalgn het - het begin en Plot is goed
gedicIr : maar daar tusfchen is zoo veel, dat den naam v,-,n
poezij naauwelijks verdient, veel min in den toon der Ode
geftemd is . Men herleze de reeds aangehaalde coupletteti ;
men vergelijke daarmede de volgende, en houde in het oog,
dat bet eene Ode moet zijn, waarin verhevenheid en eene
hoQge dichterlijke vlugt steeds moeten uitbliuken :
Ziet viermaal konderd edellieden,
Tot Margariet van Parma gaan,
Orn haar een frneekfchrift aan to bieden,
En voor 's lands vrij'teid pal to flaan!
In 't oog van hun verbolgen wezen,
Is onverfchrokken moed to lezen,
Die fpot met vorftelijken wean ;
Zij hoort de item der waarheid fpreken,
Die taal doet haar gelnat verhleeken,
En jangt haar vreeze en fiddring aan.
Zij huivert op haar purpren zetel ,
Haar tong, die aan 't gehemelt' kleeft,
Itaakt los en zij belooft vermetel,
Bij de(d') inyloed, die(n) ze op Filips heeft :
Vernietiging der Inquifitie,
Bejcherming van geloof, jujlitie,
's Yolks
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's Folks regten, godsdienst en geluk,
De bloedplakaten of to ivenden,
Bet teuglen van de woeste benden,
't ITerzachten vnn 's yolks leed en druk .
Men zal hierin voorzeker geene verheffing of geestverruk
king, geenen zweem zelfs van echte poezij aantreffen . Het
onderftreepte zoude in proza niet platter kunnen gezegd
worden . Eon groot deel van Spanjes verdrukking wordt bier
op deze wijze verhaald, en aldus de Ode tot eene gebrekkige rijmkronijk verlaagd . Om to toonen, dat wlj niet to
veel zeggen, mogen de volgende coupletten hier nog eene
plaats vinden :
De braafheid wordt we] ras gelasterl,
De nijd verzelt haar op hour pad,
Der Vorflen gunst wordt ligt verbasterd,
En wencelt als her wereldrad ;
Maar wee then Vorst, die zijn genade,
Der deugd ontzegt, want vroeg of fpade,.
Wordt zij geducht voor zijnen Croon ;
Geiukt her haar to zegepralen,
Dan zal ze onfterflijke eer behalen,
En pronkt met mijrthe- en lauwerkroon!
Een rei van lage hovelingen,
Door eigenbaat en nijd beheerd ,
Die Filips hof en troon omringen,
Beducht, dat hij de deugd waardeert,
Door Karel reeds to hoog verheven,
Doer Flips voor Willem's grootheid beven,
En zeggen dat de Oranjehaan,
Alom in Nedrland Ironing kraaide,
En overal verwarring zanide,
Dien laster tijgt men de onfchuld aanI
blips acht zijn majefteit gefchonden,
Hoe fchuldeloos Oranje fchijn',
Hij heeft zich in zijn hart verbonden,
Dar hij hem zal ten vijand zijn ;
Wie waant, dat Willem's loflijk pogen,
Om zijne lasteraars voor de oogen,
Vus
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Van Koning Flips en Margariet,
In hunne fnoodheid bloot to ftellen,
Zijn haters voor hun troon zal vellen,
Die kent nog Spanjes Vorfien niett
jntusfchen werden eer en eeden ;
Waarop Filips 't gezag bekwam,
Hoe langs zoo meet veracht, vertredens,
En wee, die dit ter harte nam !
Reeds vlocht men breede geesfelriemen ;
Met fcherpe fchorpioenen priemen,
Reeds wette men en zwaard en dolk,
Reeds fchreef men wreede bloedplakaten i,
Voor zeventien gewenschte Staten
Reeds dteigde men bet ganfche valk.
Wat dunkt u, Lezer, van deze rijmelarij? Wat dunkt ri
van die genade, aan de deagd entzegd, welke vroeg of spade
geducht wordt? Wat dunkt u van die zeventien gewenschte ftten, waarvoor men breede geefelriemen met fcherpe fchorpioenen priemen vlocht, waarvoor men zwaard en dolk wette en wreede bloedplakkaten fchreef? en dan nog bet ganfche
volh dreigde? Wat dunkt u van lien Oranjehaan, die koning
kraaide en verwarring zaaide? Zijn dat beelden, is dat de
toon voor de Ode? Gelijk bier de haan aan bet zaaijen is,
zoo doer de Dichter elders een' ftroom, nan zijn' dijk ont.
fprongen, lagchen . . . . Dan genoeg 1 Wij hebben den Heere
V A N D E K A S T E E L E bet regt gedaan van to erkennen, dat
hij wel in Nat is om een goed vers to maken ; - dat hij
ook ons bet regt doe van to etkennen, dat hij voor de Ode
niet berekend, of, althans, dat deze Ode een ellendig ding is .

't Verlost Jeruvlent, Zangfpel, in vijf Bedrijven, naar het
PranSC/ van BAOUR-LORMIAN, door A . LOOSJES, Pz.
Te Haarlem, bij A . Loosjes, Pz . In gr . 8vo . 53 Bl. f : - Iz - ;

W ij

gelooven . gaarne, dat de vertaling van dit Zangfpel den
Heere L o o s J E s onbegrijpelijk veel moeite hebbe gekost ;
loch wij zijn tevens van oordeel, dat bet fink zelve zoo
veel moeite niq waardig is ., en dat de Heer L 0 0 S J E S ,
wiens
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wiens kunstbekwaamheden wij hoogfchatten, meer algemee. •
Den lof zoude verworven hebben, zoo hij zijne vermogens
en zijnen tijd aan een oorfpronkelijk werk, of althans aart
de overbrenging van eenig ander nitheemsch produkt, had
toegewijd . De Heer L O O s J E s heeft, war her dichtmatige
betreft, vrij war fchoonheden in dit Zangfpel aangetroffen.
:pit was ook bet geval bij den Recenfent, die er evenwel
nog meerder feilen en gebreken in gevonden heeft . Her eer,
fie bedrijf en een gedeelte van her cweede en derde loopen
goed af ; maar dan gaat sites zoo door elkander, en komt
men zoo abrupt tot de ontknooping, dat er aan geene regels
meer to denken valt . .Teruzalem is reeds door ftorm jngenomen, zonder dat men daartoe voorbereid is, en zonder dal
men merkt, dat her beflormd zal worden . De liefdesgefchiedenis van T A N C R E D O, bier anders nier onaardig ingevloch .
ten, neemt to veel plaats in, en at her wonderbare, daarbij
voorvallende, verbreekt de eenheid, en doet her hoofdon
derwerp bijna ganfchelijk nit her oog verliezen. be plotfeiinge bekeering van C L O R I N D E flrookt weinig met haar
(bijster overdreven) karakter, en zal voor den aanfchouwer,
die nict zoo gemakkelijk aan wonderen geloof Nat, niet alleen niets treffends, manr zelfs veel aanflootelijks opleveren,
War bet werktuigelijke der verzen aanbelangt, dezelve komen ons, ondanks den zeer moeijelijken arbeid des Vertalers,
over her geheel tamelijk vloeijend voor, en men ontdekt
flechts bier en daar gedwongene regels en eene zekere armoede in her rijm . Zoo floor men, waarlijk at to dikwerf, op
cle rijmwoorden gloric en viktorie ; zoo fchijnen ons de vol .
gende regels eenigzins triviaal en bier niet to voegen :
Trouwloozel durft gij nog . . . . BrandJlichter, die gij zijt .. .
Uw nedrlaag hapert aan mijn glorie.
De Vertaler fchijnt zich niet eens to hebben voorgefleld,
om de zangflukken geheel voldoende, maar flechts eenieer.
mate overeenkomflig met her oorfpronkelijke, in Nederduitfche verzen over to brengen : maar war heeft dan toch do
Nederlander, met name de liefhebber van Opera's, die meestal de Franfche taal genoegzaam magtig is om he ; oorfpron.
kelijke to ver$aan, san zulke gebrekkige zangflukken? De
Vertaler zegt zelf, dat her bijna niet re denken is, dat dit
Rut
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fink ten Hollandfchen Schouwburg zal verfchijnen : maar waartoe dan doze Iuchtige Franfoife in een ftijf Hollandsch gewaad
bekneld? Immers kunnen die genen, welke deze foort van
kltnstgewrochten op prijs flellen, alleen bij eene vertooning
voldoening voor hunnen kunstfmaak vinden . Om niet to gewagen van hot verrukkende in de muzijk en het gezang, (waarop het toch bij een Zangfiuk voornamelijk aankomt) hoe
veel is daarenboven in dit fink niet met de oogen en ooren
to genieten, wanneer hot ten tooneele gevoerd wierd! Bij
de bloote lektuur kan men zich al dat heerlijke en al dat
verfchrikkelijke en al dat wonderbaarlijke onmogelijk voorftellen . De levendigfle verbeelding moet bier verre to kort
fchieten . Men vertoont bier alles en allerlei . Men ziet niet
flechts helden en krijgslieden en Ridders en Christenen en
Arabieren en Sarracenen, maar ook de heilige flad en bet
binnenfte van den tempel en bet heilige graf zelve . Men
hoort niet alleen bet gefchreeuw en gejoel der flrijdenden,
den gewelddadigen aanval op Jtruzalem , do flagen der flormrammen en fteenwerptuigen ; men ziet niet flechts een gedeelte van de ftad in brhnd ftaan, den wal door de Christemen beklimmen ; de kruisbanier op denzelven planter, en de
Ridders voorbij het heilige graf defileren - dit alles is nog
maar eene kopij van de zaak ; er vertoonen zich nog geheel
andere en wonderbaarlijker dingen en gedaanten ; men ziet er
boven- en onderaardfche wezens ; men ziet de Tweedragt
in eigen hooge perfoon in hare refidentie, met alle hare attributen, bebloede wapenrustingen, 21taren, holen met koperen deuren, dolken en toortfl n ; men ziet de dames Branditichting en Moord ; men hoort bet gezang der onderaardfche
koren ; men ziet de helfche Geesten, zich met helfche dan-fen verlustigende - en, eensklaps in betooverende Nimfen
hervormd, de kar der Wellust beklimmende ; men ziet verder afgrijsfelijke monflers en gedrogten , chimeercn en duizend (!) vreemde wezens ; de fchim van eene afgeftorvene,
door helfche Demons vergezeld, die wederom verjaagd worden door den flaanden Engel, welken men met fnclheid door
de lucht ziet varen, voorzien van een vurige lens en fchild ;
fommige Demons ziet men ire zinken, anderen (en hierbij
client men wel naauw toe to zien) wegflepen door eene bovennatu irlijke kracht! Men ziet G O T T F R I E D V A N B 0 U I LL 0 N, bet opperhoofd der Kruisvaarders, bij bet heilige graf . . .
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!t5 bet heilige graf ontdekt zich , en boven hetzelve ziet men
ten verlicht kruis zich verheffen ; men hoort eene muzijk nit
de lucht en een koorgezang van hetelfche Geesten uit de
lucht, Het is waarlijk jammer, dat dit koor onzigtbaar is ;
doch men tnoet kunnen hooren, dat bet hemelfche Geesten
zijn ; men zoude ook door al dat zien wel eens blind kunnen worden, en wordt ook fpoedig fchadeloos gefteld door
bet gezigt van de Geesten des Lichts, met harpen in de hand,
van de Ridders, in den heiligen oorlog gefneuveld, en met
blinkende wapenrtistingen bedekt, met de Engelen in groepen
ilaande, en ian de Christenen den tempel der onflerfelijkheid
wijzende, die hen verwacht - en dat alles in de lucht, boven de muren van Jeruzalern in de lucht ! ! - . Dit en nog
steer moge men bij T A S s o kunnen lezen - bier kan men
het hooren en zien! bier tvordt bet ten tooneele gevoerd !
Inderdaad, zoo bet wonderbare cen vereischte is van eene
goede Opera, dan is deze cen meesterftuk, vol van onbegrijpelijke fcboonheden - alles fraai, curfews, mooi! Maar
dnt alles moet toch regt moeijelijk zijn, zoo to vertoonen.
Te Parijs heeft men bet echter gedaan . Ja! wat doet men
to Parijs niet al? Foe moet zoodanige vertooning bet kunst
lievend Parijfche publiek niet verlustigd hebben! En toch zijn
er nog cen paar regimenten kavallerij uit vergeten . . . . Sed
eheu! jam fatis est .

De Nederlander, behelzende l'ertoagen over de Belangen der
Nederlandfche Natie . Te 4wflerdam, bij P . den Hengst
en Zoon . 5814. In gr. 8vo . i6o BI. f a- :- :
!filet bet twintigtal Nommers, in dit bandje vervat, lIieerc
tie Nederlander, niet uitgepraat, (dat verfchilt zeer veel)
maar toch uitgeleefd . Of deszelfs dood meet aan honger,
dan aan verf'opping, zij toe to fchrijven, (beide behooren
tot de ziekten der geleerden!) is niet volkomen uitgemaakt .
Elk der geileide gevallen, en zij fchijuen ongelukkig bet een
zoo wel als bet tinder beflaan to hebben, (althans de voorname Schrijver klaagt over hrrlp en aftrek) draagt blijk van
eene flaauwhartigheid, die zekerlijk, op zichzeive befchouwd,
to bejanuneren is . Ilet is, vooral in onze tegenwoordige,
nog nieuwe en ongewoue, otttflandigheden, van groot belting,
dat
13OEKBESC t . 1815 . NO . i .
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dat bet algem=en ten opzigte veler zal;en voorgelicht, tee
vreden of gerust gcfteld, opgewekt of bemoedigd worde. En
niet minder is her, om dezelfde thans beftaande redenen,
nuttig, dat bet Hooge Bewind, ten aanzien zoo veler talcken van wetgeving, beftuur enz ., de gedachten en bedenlcina
gen kan hooren, door deskundigen, of fchrandere opmerkers
van allerlei ftand of rang, fomtijds gemaakt . Doch, of de
grond dezer kwijning van den goedeu Nederlander, en zijns
fpoedig gevolgden doods, even bejammerenswaardig is ; dit
fchijnt ons no niet zoo uitgemaakt . Welk een yolk - zou
zeker een Engelsc'hman al ligt zeggen - welk een ellendig,
onverfchillig, phlegmatiek volk, dat, pas herlevende als natie, als hand eldrijvende natie, en wel in eene nieuwe, belangrijke form, met geheel nieuwe uitzigten en betrekkingen,
doorgaans geen dubbeltje over heeft voor de keurigfte redeneringen op alle deze ftukken! Doch, zonder nu juist to beweren, dat er onder den Britfchen public [pmt vrij wat politieke tinnegieterij loopt, die daar gelukkig, dank zij der
Zee en de verwijdering der Franfche wapenen! geen kwaad
heeft kunnen ftichten ; zoo zou bet toch wel kunnen zijn,
dat onze volkomene genezing van deze gevaarlijke kwaal, oils
mistrouwen in wile redeneringen, wier fchoonfte fchijn zoo
bitterlijk heeft misleid ; ons vast befluit eindelijk, om voortaan bet regeren voor den Vorst, en wien bet verder voegt,
over to laten, de wezenlijke grond van den weinigen aftrek
des politieken Weekblads ware . Bet komt ons voor, dat deze gedachte niet ongefchikt is, zoo wel den vader als verdere naastbeftaanden van bet fpoedig verfeheiden wichtje eenen
wezenlijken troost aan to bieden ; en, daar ooze aankondiging
nu toch eenmaal de gedaante eens rouwbeklags niet heeft
kunnen ontgaan, zoo voegen wij er ten aanhoore van bet
publiek gaarne bij , dat her kind zelf Loch waarlijk geen zwakkeling, geen onnoozel fchaapje was, maar veeleer papa tot
ware eer verftrekte .
Met ronde woorden : wij hebben de onderfcheidene Vertoogen over de Conftitutie en hare invoering, over bet Port .
Franco, enz . enz . enz . met goedkeurend genoegen gelezen .
De Schrijver heeft eene bondige wijze van redeneren, die tevens eenvoudig en klaar is ; vooral ook, zouden wij meenen,
wanneer bet commercieele, huishoudkundige of ftatistieke befpiegelingen geldt. Bovendien weet hij deze ernftiger onderwer-
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werpen en wijsgeerigen flijl met eenen losferen trant zeer gepast of to wisfelen, en in enkele trekken, of onder beelden,
waarheden to zeggen, die verdienen gezegd to worden . Wanneer het dus niet mede aan den aftrek gehaperd had, zoo
zouden wij ons toch welligt over den man beklaagd hebben,
die, zoo wdl in flaat nit zijnen eigen fchat telkens oude en
nieuwe dingen voor to brengen, nogtans, nit gebrek aan
Irreemde bijdragen, het eenmaal opgevatte werk flaakt . Ja,
wij zouden dit to meer, dear wij niet zeggen kunnen, dat
de werkelijk gebruikte bijdragen ons beter, of even zoo goed
als zijn eigen werk, hebben behaagd . Zelfs dat over de
heerlijke Regten, indien waarlijk vreemd, is noch zeer uitlokkend, noch in alien deele zoo wel ontwikkeld en opgehelderd, als menig ander fluk ; en dat over de Conflitutie ziet er zeker zeer geleerd, of wel wijsgeerig, uit!
Teti flotte durven wij dan toch onzen Landgenooten dit
boeksken wel aanbevelen . Voor boeken zijn wij immers
nooit zoo bang , als wel voor weekblaadjes, geworden .
En, komt er ook al het een en ander voor, dat thans mosrerd na den maaltijd is, wat fchaadt het? In tegendeel, een
van beiden is waar : 6f wij hebben den fpijker op den kop
getroffen, en dan wankelt gij, lieve Lezer, in uw vertrouwen niet, al beflaat er b . v ., fpijt at dec Schrijvers redekavelen, nog geen Porto France ; bf er loopt inderdaad wet
flaperigheid met u onder, en dan durven wij vertrouwen, dat
gij door deze lectuur zult opgewekt worden, om in het vervolg dusdanige welingerigte en nuttige ondernemingen met behulp van uw dubbeltje to helpen bemoedigen . Wij, voor ons,
hebben reeds betuigd, dat wij den papieren Nederlardcr,
want voor den val des eclzten vreezen wij in het geheel niet,
gaarne nog eene pons hadden mogen zien voortbeftaan. WiJ
zijn niet heel bang voor fpoken, zelfs nadat de mgt der
Helle zoo zigtbaar is losgebroken geweest ; en het flaat voor
een vrij en verlicht yolk dan toch niet onaardig, dat het zoo
eens medefpreekt over de belangen des lands . Onszelven
bekruipt foms de lust, onzen hoogeren, in alle nederigheid,
foms op het eene to doen letten, en onzen minderen (in
verfiand, en near onze eigen tauxatie) weer wat anders to
beduiden. Doch, alles op zijne plaats
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Katcchisrnus des Bijbels, dat is : cene korte en duidelijke onderwijzing aaugaande den inhoud der Ileilige Schrift. Ten
gebruike voor • de Christelijke .Jettgd vervaardigd, door n . F .
A . K R U M M A C H E R. Uit het Hoogduitsch . Met cene Yoorrede van J . L . W O L T E R B E E K, Predikant bij de Hervor•m de Gemeente to 4mflerdam . 21daar, bij J. van der Hey .
I814. In kl. 8vo . 142 Bl. f :-8- :

Wij

hebben dit boeksken van den belangrijken K R U M nt Adoor den waardigen W O L T E R B E E K ons aangeboden, met groot genoegen gelezen . Hetzelve omvat den gebeelen inhoud des Bijbels, then her tevens van boek tot
book doorloopt . Zoodat de leerling van her Christendom
met hetzelve inderdaad eenen goeden grondflag legt, ja, na
eenige nadere voorbereiding, al fpoedig gefchikt wordt, eene
behoorlijke belijdenis van zijn geloof in den Zaligmaker of
to leggen ; zoo dit nadere zelfs niet grootendeels overtollig
words gemaakt door eene gepaste uitbreiding van de ianmerkingen, die onder elk hoofdfluk (nit vragen en antwoorden
beftaande) worden gevonden . Br heerscht in her werkje een
gezonde geest, die even verre van her alles verklarende der
nicuweren, als her mystieke van vroegere dagen, verwijderd
blijft, en her troostrijke en ftichtende met nederig geloof en
kinderlijk ontzag voor den hoogen God en zijne Verborgenheden uitnemend vereenigt .
Gelijk intusfchen alle menfchenwerk zijne gebrekkige zijde
heeft, althans naar her oordeel van menfchen wederom, die
ook al dwalen kunnen ; zoo mishaagt ons inzonderheid her
eerfle hoofdfluk, en de geheele bepaling en verdeeling van
bet Godsrijk. Deze benaming, eigenaardig en hijbelsch op.
gevat, beteekent niet de vereeniginT van God met den mensch,
maar de menfchen wet God vereenigd, met Hem in eene naauwe betrekking, als in verbond flaande, voor en onder Mo .
us, maar vooral order Christus, en onder dozen en God
zelven in den Flemel . Zoo bier, als nog eene enkele keer,
fchijnt ons eenige ingenomenheid met eigene bijzondere, niet
zuiver bijbelfche, begrippen door to ftralen .
Ook meenen wij op enkele onnaauwkeurigheden in her gefchiedkundige ie hebben geftooten, b . v . dat Naomi om den
krij g
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krijg Moab verliet ; dat men Rehabeam wilde Koning maken, op voorwaarde dat bij de lasten zou verminderen ; dat
de Pharizeen de rijkften onder de Joden waren . Ook fchijnt
ons , bl . 30, de vraag : u'at was dat dan P voor : hoe zoo ? of
dergelijke, min gepast .

Yerhandelingen, voorgelezen in bet GenQotfclzap : Doetrina et
Amieitia, door H . H A A K M A N, Med. Doct . to Aznflerdam .
Aldaar, bij -J . van der Hey . IS 14. In gr. 8va . f t - to- :

Wij

meenen, dat deze algemeene titel tot de drie fluky
betrekking heeft , die thans in onze handen zijn . Zij behooren alle tot het fatyrieke~ vak ; bet is duidelijk, dat Dr . HAAKrt A N een Satyricus is , of voor hot minst wezen wil . Maar,
of hij do waardige opvolger van onzen F o K K E S I M o N s z .
is, of waarfchijnlijk worden zal, moet de tijd beflisfen ;
voor bet minst zou bet niet billijk zijn, dat wij deze denltelijk eez ftc proeven daartoe voldoende wilden rekenen ;
alsdan ook zou ons oordeel voor dit nieuw fatyriek Vernufc
nict zeer gunflig zijn . -- Zoo ergens, bier gnat natuur be .
ven do leer, en als men zonder aarileg de natuur door lee .
tot bet komieke dwingen wil, komt er nimmer lets voort,
dat maar dragelijk, la-at flaan voortreffelijk, wezen zal . Maar
bet is toch wet eene zeldzaamheid, dat de natuur geene leer
zal behoeven ; er behoort nog lets meet dan een weinig maim
en gezond verfland, er behoort fludie toe, kennis van zijn
publiek en de wijze, waarop men op hetzelve werkenmoet,
en eene overvloedige kennis van nuttige wetenfchap . Dit alles behoort er toe ; niet tot eenen enkelen goeden zet, maar
tot bet volhouden van eene geheele verhandeling, die eene
geheele vergadering nanhoudend aan bet lagchen houdt, wezenlijk onfchuldig vermaakt, en waarbij bet „ ridendo diceve verurn" nergens vergeten is . En dat deze fludie behoorlijk achter bet fcherm blijft, hoc opus hic labor est ; niets
toch beantwoordt bier minder nan bet doel, dan eene verhandeling, die, in welk opzigt dan ook, naar de lamp riekt .
Wij zouden dozen Doctor onregt doen, zoo wij hem den
natuurlijken aanleg tot bet goede gelachverwekkende wilden
ontzeggen ; maar wij vreezen zeer, of deze zijn flukken
voor het befchaafd publiek nog wet berekend zijn : zij hebC 3
beu
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ben (wij bedoelen de twee in proza) daartoe to weinig om
het lijf ; bet is overal to zigtbaar, dat de man aardig wezen
wii ; en evenwel nagenoeg kan ieder onder een pijpje zoodanige dingen ter neder fchrijven . Wij gelooven, dat de Doctor, door, laat zijne praktijk hem dit toe, de beste fchrijvers en voorbeelden in dit vak to beoefenen, eenmaal betere flukken en vrij wat goeds leveren kan ; doch dit vereischt
nog tijd : en, zoo als nu deze ftukken ons in handen komen, befchouwen wij dezelve als mislukte proeven om ons
to vervrolijken, - Wij willen de ftukken inzien .
i . Verhandeling, over de woorden : De 1Vereld is een Schouwtooneel : elk fpeelt zijn rol, en krijgt zijn deel. Uitgefproken
den 29 Dec. 1812 . 46 Bl. Wij dachten eerst, dat al de aardigheid bier beftaan zou in den preek-trant en toefpeiingen
op dezen en genen fchriftuurtekst ; eene reeds afgezaagde,
en altijd laffe foort van fpotternij . Zeer veel bier en daar,
en bijzonder : „ De woorden, die wij . . . . tot een grondflag
leggen zullen, zijn to vinden in J Q o S T VAN DEN V o NDEL, nader bepaald in zijne Bijfchriften, enz . So . Betoogen, wat een Schouwtooneel zij, enz . ; 2n . onderzoeken,
wat bet is eene rol to fpelen, en wie die roi fpeelt ; 30 . nagaan, in hoeverre ieder zijn deel krijgt ; 4% of er nit de afgelezen woorden eenige toepasfing op ons kan worden afgeleid," - bragten ons op dit denkbeeld .
Maar bij de lezing kwamen wij van deze gedachte terug . Wij vonden
waarlijk eene foort van predikatie ; en gisfen nu, dat de
Doctor ergens eene leerrede over „ de gedaante dezer wereldgaat voorbij," of foortgelijken tekst, gelezen of gehoord,
of misfchien wel zelf eerst hebbe opgefteld ; vrij ftichtelijk ;
en dat hij daarop bij bet overfchrijven zijne komieke zetten
cr hebbe ingevoegd, of liever teen geheel de nuttige woorden in zoodanige taal en verfieringen overgegoten, opdat de
hoorder en lezer lagchen zou . Dat komieke is bier nu eens
meer-, dan weder minder gelukt ; mar over 't geheel zoo
weinig, dat wij , die anders nog al goed lachs zijn, Wet eens
hebben geglimlacht : overal kwam de predikatie uit .
2 . De Reis naar de Maan . Uitgefproken den 3o Dec . sSia.
32 Bl. Het ernflig zeggen van een vriend : ?, Wij moeten
alien naar de maan," kort v66r de omwenteling, daar bet
toen wel naar uitzag, maalde den Doctor in bet hoofd ; hij
raakt aan het droomen : de conducteur van de ]Diligence naar
da
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tie maan, die zoo wat van bet phyfiognomie van den dood
heeft, zit naast zijn bed, en hij moet mede naar de maan :
op reis valt er, behalve zoo wat gepraat over en weer, niets
bijzonders voor ; en de clad in de maan, waarin hij zijnen
intrek nam, behoorde tot eene kleine planeet, meestal van de
negotie levende ; voor eenige jaren h : d men daar noodig geoordeeld, de oude regering een beetje to veranderen, en had
to dien einde de hulptroepen van ee .' zeer vriendelijken en
hupfchen nabuur ingeroepen .
Van lieverlede veranderde do
nabuur, nam van tijd tot tijd meer magt, en werd eindelijk
een duivel, die bet heele land als zijn erfdeel befchouwde.
De inwQners hadden nu juist bun flag waargenomen, om dien
duivel van vrees weg to j^gen, en wilden den engel van
hoop inhalen, dewijl de duivel door eenige andere planeetbewoners, die iets tegen hem hadden, vreesfelijk was gehavend en in zijne magt verkort . Nu vernemen wij dan,
hoe dit zoo al was toegegaan, en voorts nog deze en
gene rencontres ; bij gelegenheid van eene van welke onze
Doctor zoo in den lach fchoot, dat hij wakker werd . Het
verhaal is zoodanig, dat bet ons voorkomt, dat, eenige dagen v66r deze lezing, de Redenaar wezenlijk zoo gedroomd
hebbe ; en dat hij , om eene verhandeling verlegen, dien droom
ook letterlijk zoo neerfchreef, ten einde meerder tijd en vlijt
over to houden voor
3 . Zijnde Balance van bet .Taar 1813 . Een waarlijk geestig Dichtfluk, hetwelk in ons oog in ieder opzigt lof verdient, en hetwelk den genen, die zich den koopprijs van bet
proza beklagen mogt, overvloedige voldoening zal geven .
Regt aardig begint bet vets met den Vrederegter naar de
Franfche wet, die de boedels inventarifeert . Zoo wil nu de
Dichter met bet overleden jaar dertien doen ; en in koopmans trant krijgen wij bier bet credit en debet van dat
afgeftorven jaar, in vloeijend rijm, en doorgaans waarlijk
grappig en belangrijk ; bet batig en vrolijk faldo komt in
een flotvers, waarin meer dan ddn couplet ons voortreffelijk
voorkomt ; zoodat deze nieuwe Satyricus ons ongelijk meer
in dicht dan in proza bevalt . Het volgende zal, des twijfelen wij niet, den Lezer uitlokken ; bet behoort tot bet debet.
Huishouding moet men bier voor hooge prijs bezwaren,
Van koffij, thee, kortom coloniale waren.
C 4
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De rusfen niet betaald,
Tot twintig toe gedaald ,
Tot zestig opgekomen,
Daarna wear afgenomen ;
Het Grootboek bitter traag,
Ontvangers vreeslijk graag,
Gendarmes, Garnifair,
Politie-Commisfair ;
Douanen en plomberen,
Verliezen en mankeeren,
Sloeg onzen handel near.
Naauw voer een trekfchuit been en weir,
Of 't beer van groene papegaaijen,
Een bent van uitgevaste kraaijen,
Sloeg bek en poot in kist en vat .
En, ach! men dorst geen flesch ontkurken,
Waaraan geen Franfche kelderrat
Vooraf had Bitten lurken ;
Behalven nog 't verbruid gemaal
Van peiling en procesverbaal .
En fpraakt gij met een vriend, eons in 't vertrouwen,
Bij een fegaar, of pijp regie tabak ;
Te kont voor eerst bet van de flank niet houwen,
En of je hard, en of je zachtjes fprak,
De zolder, vloer, de muur, 't had alles oorcn,
En Duvillier flak voort zijn neus or in,
Al had go maar de gek met Nap gefchoren,
Al kreegt ge maar con brief, niet na zijn zin,
Hij liet je dadelijk citeren,
En tot verandering logeren
In bet Verbeterhuis, en daar,
6 Daar, hing nit de dubble fchaar.
En wondt ge langer nict, dat bitter Iced verduren,
En van de wereld pan, go waart al wear gefopt,
Dan moest gij op con Kerkhof huren,
Gij waart uw aftocht kwijt, uw graf was toegeftopt.
In alle doze ftukjes hinderen van tijd tot tijd drukfouten ;
maar al de fouten tegen de Grammatica en de fpelling van
$ T E G E N n E E K kunnen wij naauwelij ks op rekening van den
tlrukker zetten ; b . v . de laatfte regel, bier overgenomen, af.
t6chi;
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7acht ; zoo ook, onder No . 2, maclit, en in No . I op de
(den) hals ; (fcatet vitiis van doze foort ; dit kan reeds bet
door ons overgenomene bewijzen ;) op die zelfde bl . 27 aldaar zal „ een bravour, een aria" wel eette bravoalr-aria
Inoeten zijn .

Belgica Libera ad Principem GULIELAIUM AURIACUni.
Carmen festum , auctore H . B 0 s s C H A , Ilistt. in lath. Anflelod. Profesfore et Lud. Liter . Rectore . Amflel . excudd .
P . de n Ilengst et Til. 1814. f :-ii- :
G . J . Z ILL E S E N , Oratio de Bclli Gallici laudibus, ejusquc
vi et efficacia ad ingruentem barbariem propellendam . Lugd .
Bat . apud IP Hazettberg . 181 4P 1 o VII . Pontifici Maximo Romam reduci, auctore H . w E YT I N G H , Gymn . Camp . Rectore . Daventr. apud J. Ih Robijns . 1814- f :-2- :
Aan Pans P I U S D E N VI I, bij zijne terugkomst to Rome .
Deventer, bij J . W . Robijns . 1814. f :-2- :

De

Te

bier opgegevene vier flukjes voegen wij bij elkander,
omdat zij in taal en toefpeling eene gelijke flrekking bezitten .
Ilct eerJfe is cone ontboezeming van hot Nederlandfche
hart bij de vrijwording van Holland met de terugkomst
van omen geeerbiedigden W ILL E M V A N 0 R A N E, die de
teugels des bewinds in handen neemt, met oogmerk om aller
harten door den band des vrcdes aan bun oude Vaderland to
verbinden . De gang des ganfchen gedichts is ongezocht, in
cenen zuiveren Latijnfchen en dichterlijken flijl., niet overladen met beelden, zoo als dikwerf hot geval is, wanneer men
zich, in do oude tail, tot zwellens toe, van gezochte, doch
ook thans afgcflctene, kunstwoorden en leenfpreuken bedient,
maar ademende c nen geest van regtmatige blijdfchap en toewijding aan hot algemeen belang en burgerlijken vrede . Hot
cindigt met eene toefpraak van bet Vaderland, als Perfoon
voorgefleld, welke hare handen aan den geliefden Vorst teikt,
en den besten zegen over Hem, zijn Geflacht en zijn vaderliik beftunr, in lengte van dagen, toebidt . Hoezeer doze
toefpraak wat Lang zij, in evenredigheid des korten gedichts,
C 5
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beveelt zij zich echter door haren welmeenenden inhoud en
de fchets des billijk to verwachten heils in de toekomst,
dat zoo veel to meer affteekt bij de onregtvaardigheden en
folteringen, door bet laatst voormalige Bewind gepleegd .
Hot tweede ftukje is eene Redevoering, welke ten onderwerpe heeft bet betoog der billijkheid, noodzakelijkheid, hoogwaardigheid, eer en nuttigheid van den laatffen Qorlog, tegen de Franfchen gevoerd, afgeleid nit hot oogmerk, waartoe,
de wijze, waarop die oorlog gevoerd word, en de gevolgen,
ilie nit denzelven zijn voortgefproten . De vernietiging der
algemeene flavernij was bet doel, en dit was billijk en edel .
De wijze kenmerkt zich door vrijheidsmin, mood, regtvaardigheid, afkeer van wrack, zucht om to behouden, edelmoedigheid en goedwilligheid . En de nuttigheid blijkt ten duidelijkfte nit de herkregene burgeriijke en flaatkundige vrijheid, herlevenden handel, en den herborenen bloei der wetenfchappen en letteren, wier nakende ondergang to gelijk can
de redelijke en zedelijke befchaving bet heilloosfte verderf
bedreigde . Natuurlijkerwijze wordt in doze voordragt bet
jammerlijkst tafereel gefchilderd van alle de onzaligheden en
folteringen des laatften Franfchen Beftuurs, zonder vergroo,
zing, welke dan ook zoo veel to meer affteken bij de gematigdheid, billijkheid en doelmatigheid eener Regering over
gansch . Europa, zoo als die do laatstvorige geweldenarijen
hebben vervangen, en waarvan de toepasf ng op onze Nederlanden, met de terugkomst van eenen geliefden Vorst, met
luider ilemme fpreekt . De ganfche behandeling des onderwerps is waardig en beantwoordende can haar doel . De Latijnfche ftijl is, over bet geheel genomen, vrij zuiver, en bezit die bevallige wendingen, nit der Ouden kunst ontleend,
welke een zoo voornaam gedeelte der welfprekendheid uitmaken.
Het derde ftukje behelst cone hartelijke toefpraak can den
grijzen Kerkvoogd, die al mode van de Napoleontifche dwingelandij zoo veel feeds verduren moest, en met zijne terug
komst in Rome zegevierende mogt juichen in bet herftel van
zijnen met mood geledenen onfpoed . Taal en ftiji, en vers,
en gevoelens : alles kemmerkt ons eenen Dichter, can wien
Apollo's lier volltomeu is toevertrouwd . - Ook de Overzetting van dit Latijnsch vets, in hot vierde ftukje, is allezinc
getrouw en waardig.
X-
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4lmanak der Akademie van Groningen, voor 't faar 1815Door T H . VAN SWINDEREN. (Derde Jaargang .)
Te
Groningen, bij J . Oolnkens . I5o BI. f : - i t - :

Her blijkt, dat de Heer, nu Hoogleeraar, > VAN S W I N D ER E N ten oogmerk heeft dezen 4lmanak der Akademic van
Groningen voort to zetten. En, gelijk de nieuwe veranderingen, ten gevolge der gezegende omwenteling, ook in her
hooger onderwijs voorgevallen, en nog voor to vallen, zulks
metderdaad van belang maken ; zoo is inzonderheid de Almanak van dit jaar zeer rijk in gewigtige bijdragen tot de
gefchiedenis der Groninger Hoogefchool .
Immers, behalve
de onderfcheidene fchikkingen, bij voorraad of ter voorbereiding, op her Akademiewezen gemaakt, en in zoo vele belluiten en verordeningen van Z. K . H . enz . bevat, vinden wi
bier de levensbefchrijvingen van den beroemden oud-Hoogleeraar der Gefchiedenisfen, D E R H o E R, en Hoogleeraar in
de Regten, P A E H L I G , beiden ten verloopen jare der Uoogefchole ontvallen, benevens eene magtig uitvoerige befchrijving van her onlangs gevierde ttveede Eeuwfeest . De laatlte
vult niet minder dan ruim de heeft van her boekje ; en
zulks zonder eenige inlasfcbing van flukken, to dezer gelegenheid voorgedragen . Men kan this gelnakkelijk nagaan, dat
bet feest zelf vrij omflagtig is geweest . Men weet trouwens nit de nieuwspapieren reeds her een en ander . Niet
minder dan drie dagen, bij eene zuinige berekening, werden
met onderfcheidene festiviteiten - plegtige redevoeringen,
promotion en prijsuitdeelingen - ferenades, maskerades en
plegtige optogten - illumination, vuurwerken en partijen
kunstvertooningen, ja wedloopen en verlotingen van paarden
en koeijen, enz . enz . doorgebragt ; terwijl ftadsregering, burgerij, boekdrukkers en verfchillende genootfchappen, die maar
in eenige betrekking tot de Hoogefchool konden geacht worden to ftaan, een werkzaam aandeel aan de vreugde namen ;
die, gedurende de eerfte twee dagen, door de hooge tegenwoordigheid van onzen Vorst en Vorstinne, werd verhoogd .
Wij twijfelen niet, of Stad en Hoogefchool, die wij over de
betoonde geestdrift gelukwenfcheu , zulleu dit gedenkftuk
van

T . V A N S W I N D E aR E N, AKADEIIISCHE ALIIANAB*

44

van den Heere V A N S W I N D E R E N met genoegen ontvan.
gen (*) .
Wij betuigen gaarne, den inhoud over bet geheel met ver•
maak to hebben gelezen, en hem inzonderheid voor de hulde, aan twee verdienftelijke mannen, met name aan den grijzen DE a H o E R , toegcbragt, hartelijk to danken .
(*) Bet verwordert ons eeni;zins, dot de Prof., bij de verbazende
raauwkeurigheid, wearmede hij de gcringfte bijzonderheden van dit Fecat
vermcldc, en don ophef, lien hij maakt van bet Kinderfcest, vergeet to
teegcn , dat bet Gcdenklluk, hetwelk de Studenten to dozer heugelijke
gelegenheid hebben Jaten vervaardigen, ecnen Penning verbceldt, alszijr,de van papier, met bet omfchrift : Dummodo Alonumentum adjit.

Festum feculare fecundum . Of tweede Eeuwfeest der Croninger Hoogefelzool, in de hooge tegenwoordigheid van Z . K.
H. den Souvereinen Vorst, enz . gevierd. Befchreven in de:t
Costerfchen Stijl. To Groningen, bij R . Kroeze . In gr.
evo . 16 Bl f:-3- .
Vrangdebedrij venn

der Groninger Boekdrukkers en Boekyerkoopers, bij het tweede Eeuwjetijde der Hoogefehool van Groningen , in de tegeenwoordigheid van H. H. K. K. H. H.
den Souvercinen Forst en Porstin der Vereevigde Nederlanden, gevierd op den jo van TWijnmaand 1814 ; beflaande
in eene Maskerade, voorflellende hun Bedriif, en aanbieding van den oudjien Franfchen Bijbel in Manufcript, aan

Zijne Konirrklijke Iloogheid, met de historifclre bijzonderheden van dit Manufcript : gevolgd van de .lubelzangen, door
derzelver Bedienden gedrukt, gezongen en geflrooid, terwijl
zij, ter verlrzstiging des folks, met eene werkende Drukpers en Boekwinkel door de Stad trokken . To Groningen, bij
J.

H.

Bolt en W . Zuidema . 1814-

Irz

ge . 8vo . 39 B!.

f :-11- :

ITeeft

ons de Almanak der Ikademie reeds eene groote
prent der tweehonderdjarige Kermis in Groningen nangeboden, hier ontvangen wij nog een paar bijdragen tot hetzelfde
groote evenement .
Bet
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iiet eerfle is een da capo ; fommigen meenen, eene paroalsof hot geflelde door den Heer VAN S W I N D E R E N
reeds Oostersch zou zijn! Doch, doze lieden hebben zeker
niet meer dan don titel gelezen . Want waarlijk, die den
Schrijver van dit Festum tot zoo iets in flaat houdt, die
kent hem niet . Och neen, hot is wet degelijk in eenvoudigheid des harte, althans des verflands, dat hij zijne modeburgers, door dit ftukje, een dubbel vermaak -- in vorm
zoo wel als flof - heeft willen aanbieden . Daarom is hot
ook in bet geheel zoo hoogdravend niet, dat VAN sWIND E R E N daardoor in cone zekere belagchelijke fchaduw dit klinkt toch wel even good als belagchelijk licht -- zou
geplaatst worden ; of dat de goe gemeente er door in de
war zou raken, bij bet Iezen van atlerlei namen, waarvan zij
vaak niet twist wat to maken. Bij voorbeeld, op den titet
flaat : Festum fculare fecundutn ; dit is geen Oostcrsch, maar
hot hoort or toch bij , want de taal der Akademie is Latijn ;
doch terflond volgt : Of tweede Ecuufest, enz . Nu, zoo is
hot door hot ganfche boekje been . Wcet men er geen Oostersch, of eigenlijk bijbelsch, woord voor, dan fchrijft men
maar Conful of zoo ; en is bet Oosterfche woord wat minder algemeen verflaanbaar, dan vertaalt men bet in cone noon.
In can woord, bet mo e waar zijn, dat de Almanak naar
den gcest, en dit flak flechts naar hot vleesch of den rok
(eigenlijk maar pannus asfuitur life unus ct alter) Oostersch
is ; dat is alwat men er van zeggen kan, en de menfchen
zijn or verre van daan, elkander belagchelijk to vinden .
Getuige N . a ; welks fchrikbarende titel alle onze ruimte
wegnecmt . De menigte der achteraangevoegde liedjes, bij de
gelegenheid gezongen, zijn doorgaans wel . Althans, wij meenen, dat men niet meer behoort to vorderen . Sommigen,
fommige coupletten vooral, zijn regt aardig . En, over bet
geheel moge de boekverkoopers-onderneming wat grotesk
zijn - wie zal dit ontkennen? - gefleld, dat hot waarlijk
zoo good los geloopen is, als dit op bet papier fchijnt,men weet, befchrijvingen maken wel eens gebruik van den
mantel der liefde, en zelfs van eenen heel mooljen, gebloemden mantel ! -- dan doet zij bet vernuft van den vinder cer
man, en behoeft voor de fludenten-makerade, die misfchien
ook al op een' affland gefchilderd is, d . i. nit de verte bet
ineeste effect doer, niet to wijken . Leven do bockenmakers
en hunne klanten!
die ;
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F . L . B I ANC 111 , OCIER DE DEEN.

b G I E R de Deen, of de edele lhraak, Treurfpel in vijf' Bedrif
yen . Naar het Itoogduitseh van F . L . B I A N C 11 1, door D .
O N D E R W A T E R . Te Leyden, bij A . en J . Honkoop . 1 8 1 3In hi. 8vo . to4 Bl. f :-1a- :

b

e edele wraak van den edelen Deen is voor een Treurfpel
een uitmuntend onderwerp, en heeft welligt nog meer dan bet
fink zelve den Vertaler uitgelokt . Wij zeggen evenwel geenszins, dat bet fink mislukt is ; integendeel, bet verdient iii
meer dan ctctn opzigt lof. Met dat al had bet meer kunnen
winnen, dunkt ons, (want wij hebben bet oorfpronl :elijke
niet gezien) indien bet vrij wat bekort ware ; en bet voorwerp der welverdiende wraak words eerst al to affchuwelijk,
dan dat to zijnen aanzien de blijde deelneming krachtig kan
worden opgewekt . Wij weten niet, Of s C H ILL E R ook niet
eens aan o G IE R van Denenzarkcn zijne krachten beproefd hebbe ; wij meenen althans een brok daarvan in vroegere dagen
gelezen to hebben, in zeker werkje van W A B E RAMP ; en ;
naar bet ons voorftaat, deed daar de edele wraak betere
werking.

De Tabaksfabrikanten, of het Vaderlandfche Familiefeest. Blij.
fpel. Met Zang en Dans . Door M . W E S T E R M A N . Te
Amflerdam, bij 1. G. RohlofF 1814 . In kl: 8vo. 41 Bl,
f :-8- :
Het vervaardigen van een goed Tooneelfluk vereischt, buiten tegenfpraak, veel talent . In een Gelegenheidsftukje moet
bet vernuft bet gewigt der zaken, dat er moeijelijk op eene
gepaste wijze in to brengen is, vervangen en vergoeden . Als
zoo lets voor bet oogenblik, en op bet tooneel, flechts voldoet, dan vervalt reeds alle grond tot berisping. Dit voortbrengfel van den Heer W E S T E R M A N is echter flechts ten
halve als gelegenheidsftuk aan to merken, en deszelfs verdienfte is tevens hooger aan to flaan . De verfchijning van den
jongman, als Retilplacant vertrokken geweest, brengt jet treffends en roerends aan . Ook buitendien, echter, zou bet met
genoegen aanfehotiwd worden . Eenvoudig, natuurlijk, vol
afr
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afwisfeling in den toon der fprekers, geestig en tevens gepastelijk ernflig, zou bet misfchien ook de liedjes niet eens be.
hoeven ; die echter, op zichzetven wel eenvoudig, maar toch
meestal fraai in hunne foort, leven en fieraad aan bet fpel bijzetten. Wij moeten bet Hollandsch Tooneel, en den Amflerdamfchen Schouwburg in bet bijzonder, gelukwenfchen met
bet bezit van een' Man, zoo bekwaajn, zoo ijverig en weldenkend als W E S T E R M A N, en eindigen met deze korte opgave van bet ilukje, welks eenvoudigheid en welvoegelijkheid
overigens zijnen goeden finaak tot eer verftrekken .
De Heer Goedhart wil de verjarirg van bet herilel zijns
handels door al zijn yolk gevierd hebben, en tevens op dezen dag zijne dochter aan een' teruggekeerden Garde d'Honneur verbinden . De meesterknecht en zijne vrouw, benevens
de dienstmaagd, zijn echter niet opgeruimd, voor zoon en
minnaar terugkeert. Een fnaak, die Elsje wilde troosten, en
een gewezen Douanicr, als fpeelman opgetreden, dock herkend en uitgeworpen, wisfelen de gefpreltken op cene komieke wijze af. Zang doorinengt en dans befluit bet vaderlandfbhe en blijde feest ; dat, wij herhalen bet, de feestelijke
Hemming van bet publiek, bij de herdenking aan bet afgefchudde handeijuk, zeer waar en lofrelijk uitfpreekt en wijzigi .
Zie bier, ter proeve, iets uit de zangflukjes :
De kerfbank gait weer op een' draf,
De zegels zijn van 't pakhuis at,
De vogel met zijn' krommen bek
Zit op de flesch niet meer.
leder is weer op zijn' ruiker,
Heer en knecht en looper ;
Koffij, klontjes, rijst en fuikers
Alles wordt goedkooper ;
Iedereen . . . . begrijpje!
kookt nu weer zijn pijpje ;
De Regie is aan een kant,
En wij zijn uit den brand.

41-
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Almanak der Mufen en Gratien , aan Vriendfchap , Liefde en
Kunst geu'ijd. 1815. Te Anzflerdam, bij E . Maaskampf 1-5- :
4lmanak tot Nut en Pergenoeging voor de onde,fcheidene
Standen des Maatfchappclijken Levees, voor 1815 . Door J.
A . U ILK E N S , Lid van onderfcheidene Genootfchappen en
Maatfchappijen . Te Groningen, bij J . Oomkens . f:'-5-8
No . 1 . Dezelfde netheid van uitvoering, bevalligheid van
inhoud, en keurige teekening, als de vorigen kenmerkten,
onderfcheiden dit Jaarboekje, hetwelk bijzonder voor her
fchoon Geflacht fchijnt ingerigt . Alleenlijk wenschten wlj
eenige meerdere verfcheidenheid in de poezij, en wat meer
leven in den flijl van het prom In de eerfte herkennen wij
den kiefchen en gevoeligen Zanger, die zijne Lier bij uitnemendheid heeft geheiligd aan Echteliefde en Oudervreugde ea
lluisfelijk Geluk, welke hijzelf bij ondervinding kent , en
zoo gaarne rondom zich wilde vcrfpreidcn . - Het flukje in
den trant van Vader CATS h'eeft ons bijzonder bevallen, omdat niet flechts zijne manier, inaar ook zijn geest,inhetzelve
zoo eigenaardig is gevat .
No . 2 . Een Almanak, door den waardigen en bekwamen
U I L K E N S ons gefehonken, behoeft onze aanbeveling niet .
Dezelve fchijnt voornamelijk voor den befchaafderen Landman vervaardigd, en behelst, behalve den gewonen tijdwijzer en eene leerzame aanwijzing van hetgepc er maandelijks
in llof en tuin valt to verrigten, eene foort van Leerrede
over cenen tekst van Vader CATS, eene Redevoering over
de Dampkringslucht door Prof. S T R A T I N G II , eenige Schei-,
Natuur- en Geneeskundige mededeelingen, alsmede eenige
ware Anecdoten. Wij wenfchen dit nuttig Jaarboekje in vole,
maar vooral in de regte handen, en deelen de volgende Anecdote mode, offchoon dezelve in dezen Almanak eigenlijk
minder thuis behoort :
„ Men flelde den befaamden horrelvoetigen T A L L Ev R A N D
• aan L ODE W IJ K XVI voor, als Minister van Finantien ; de
• Koning antwoorddc : Non! T A L L E 1 R A N D n'ira jarnass
• dealt!"

BOEKBESCI-IOU WING.
herhandelingen, uitgegeven door T E Y L E R's Godgeleerd Genootfchap . XXVfle Deel.

(Vierde en laatfte Verflag .)

T

hans zijn wij het tweede gedeelte der fchoone Ver.
handelinge van den Hoogleeraar P A R E A U genaderd,
waarin hij de bijkosnende bewijzen, ter rcgtvaardiging
van de Mythifche Schriftuurverklaring, met de meeste
naauwkeuriheid toetst en ontzenuwt, niet zonder inwederom van menigerlei ophelderingen, die
licht verfpreiden over vele plaatfen en verhalen des
Bijbels . Daar de voorftanders der leere, bier beflreden, om hunne gtivoelens to handbaven, zeer onderfcheidene wegen inflaan, en verre uiteenloopen in hunnen ijver voor eene Mythifche verklaring, opent ziclr
hierdoor aan P A R E A U nog runner veld om hen to
beftrijden ; en was bet noodig, dat zijne Verhandeling, die alien in bet naauw brengen zoude-, in dezen
uitvoeriger werd, ten einde hun ook den laatften grond
volkomenlijk to betwisten . Ongaarne moeten wij, aan
bet beftek van ons Maandwerk bepaald , er van afzien ,
om, hoezeer van verre, onzen Schrijver, bij zoo belangrijken ftrijd, in alien zijnen tegenval, of kamp met
de Mythifche Neologen, gade to flaan . Wij hop en
flechts, dat onze Lezers, wien wij reeds met dit keurig werk van onzen Landgenoot in bet breede zochten
bekend to maken, zich thans vergenoegen mogen met
een korter verflag wegens dit laatfte deel ; ja hierdoor
to meer zullen uitgelokt worden, om denSchrijverzelYen to raadplegen .
Behalve op de reeds wederlegde overeenkomst der
onderftelde Mythen in den Bijbel met die bij andere
aloude Volken, (de voorname grond van het bewYis)
UEKB
CH . I$I5 . NO . 2,
be.
0
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beroept men zich op een drietal re .ienen , welke de
~11y"thifche Schriftuurverklaring zouden begunfligen .
Men kent dezelven genoeg nit ons verflag wegens de
inleiding en bet eerie deel, om to weten, dat zij nederkomen, i° . op de oudheid der historifche verhalen,
door eene langdurige overlevering, als men wil, verminkt en verwrongcn, alvorens zij geboekt werden ;
2o . op eene overoude Mythifche manier van fpreken,
waartoe de aard der tale, en gro ote onkunde in den
loop der Nature, aanleiding zou gegeven hebben ; en
go . op de waardigheid der Gewijde Boeken, die men
meent beter door eene llfythifche, dan wel Historifche
Weshalve de Heer
verkiaring, to zullen handhaven.
gedeelte van zijnen nog overigen arbeid
in
drie Hoofdftukken fplitst ; voegende hij
zeer gepast
het laatfle, en ter volkomene beantclot
van
aan hot
woording der `'rage van bet Genootfchap, (zie boven, bl . 546) eene opgave en uitbreiding daarbij van
een vijftal regelen, of wetten, welker betrachting hij
boven de afgekeurde wijze van uitleggen der Schrift
gefchikt acht, om bet gezag en de waardigheid der H .
P A R E A u dit

Boeken to handhaven .
Bij bet inzien van H . I . zal gewis de Christen-lezer met derbazing de fchaamtelooze floutheid ontwaren, met welke s A U E R en andere Duitfchers gepoogd
hebben, het -gezag van Mozes, van de overige Hebreeuwfche Gefchiedfchrijvers, ja ook van de Evangelisten, to ondermijnen, en bun den lak aan to wrijven,
alsof de verhalen in den Bijbel eerst opgeteekend werden eeuwcn nadat de zaken gebeurd waren, en zamengeflanst nit gewijde oorkonden, to Babel of elders bewaard gebleven . Met genoegen, daarentegen, zal men
ontwaren, hoe mannelijk onze ervaren Oosterling en
Oudheidkundige zijn gevoelen, de zaak des Geloofs,
eerst op algemeene gronden verdedigt, daarna over den
Pentateuchus en andere bij ons geheiligde fchriften in
het bijzonder uitweidt, tot having van derzelver echt-,
heid .
H.
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H . II opent P A R E A U met de woorden van H E YNE ; bewerende, dat, in de kindschheid der wereld,
de oudfte taal der menfchen bij uitftek zinnelijk, figuurlijk en beeldfprakig was ; en dat zij , in hunne onkunde van de Natuur, buiten ftaat de redenen aan to
wijzen van menigte verfchijnfelen, zeer veel als wonderbaar opdischten of aanzagen, hetwelk wij, wegens
meerdere ervarenheid, niet als bovennatuurlijk befchouwen zouden . Dus was de brug gelegd, die velen
na hem betraden, bij bet zoeken naar Mythen in alle
Itukken des Bijbels , eerder met hun vernuft , dan met
eene gezonde ttitlhgkunde, to rade gaande . Onze Schrijver,, daarentegen, houdt zijn, bevorens aangedrongen,
gevoelen vast wegens den oorfprong der Fabelen, welken hij, hoe duister, voornamelijk in bet Veelgodendom gelegen acht . Ook wederfpreekt hij diegenen, die,
gelijk H E Y N E en anderen, bet pas gefchapen menschdom, deszelfs kennis en tale, to laag flellen, hen in
botheid en onkunde bijkans aan de dieren gelijk makende. Aannemelijker acht hij bet, van den beginne eene
Openbaring , of leiding door God, aan to nemen ; bet bijgeloof en de Mythen, daarna vermenigvuldigd, voor
eene verbastering to houden van lateren tijd . De Hebreetiwfche taal , verder , is, zijns oordeels , de oudfte, de oorfpronkelijke ; en, hoewel hij niet loochent .
dat in dezelve, of in den Bijbel, veel b'eeldfpraak to
vinden zij , die in den finaak van H E Y N E zich voegelijk laat verklaren, verbant hij evenwel den waan,
dat hierom in de oudfte oorkonden alles bijna, wat zij
historisch

melden, mythisch zou to verftaan zijn ; of
dat men fteeds tan philofophemen to denken had . Want ,
fchoon, in die grijze oudheid, onkunde wegens de verfchijnfelen der Nature aanleiding gaf, dat meermalen
Gode toegefchreven werd, waarin thans bet gezond.
verftand niets bovennatuurlijks ontwaart, wil hij toch
hierom geenszins, wat in den Bijbel als wezenlijk
wonder verhaald wordt, natuurkundig, of als Mythe,
befchouwd en opgelost hebben, tegen de duidelijke
D 2
be .
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bedoeling der gewijde 1blannen . Zelfs de finaak en overhelling der Oosterlingen tot grootfpraak en wonderverhalen geldt hiertegen niet, als zijnde van lateren tijd,
den Joden voornamelijk aangewaaid in de Babylonifche
gevangenis, en geheel verfchillende van den fchrijfilijl,
die in de Boeken heerscht , niet flechts van hot Oude,
maar ook van bet Nie .-,we Verbond . Dit alles dringt P AR E A u door kracht van redenen en een aantal voorbeelden alzoo aan, dat men daarin den diep ervaren
Oosterling en redelijken Uitlegger des Bijbels duidelijk
en hem ter eere ontdekken mag . Ook hielden wij ons
bij deze bedenking to langer op , omdat dezelve ons
toefeheen de leere der Mythen inzonderheid to beguniligen , en dit gevoelen van ii E Y N E onder ooze Godgeleerden, zoo wij meenen, den meesten bijval vond .
Van, minder aanbelang, dunkt ons , is het voorgeven ,
waartegen P ARE A U zich verzet in
H . Ill:, alsof de Mythifche Schriftutu•v erklaring aanprijzing verdiende, als meest gefchikt om de waardigheid der Gewijde Boeken to handhaven ; gelijk II E iJ E R
zulks beweerd heeft . Het moge zich behagelijk voordoen, dat men, dus bet wonderdadige en bovennatuurlijke nit den Bijbel wegbrengende, geene zwarigheden ontmoet in de Gewijde Boeken, die alzoo niets
behelzen zouden, dan hetgene de wereld in onzen tijd
no)- dagelijks geeft to aanfchouwen : maar bij nader inzien blijkt ras, dat de knoop niet ontbonden, maar
doorgehakt wordt , en nieuwe, ja grootere zwarigheden zich opdoen . Dikwerf toch zijn die Mythifche verklaringen zeer gezochtt, gedwongen, onwaarfchijnlijk,
en volmaakt willekeurig ; geenszins dat licht aanbrengende, wat zij durven beloven. Zij ondermijnen, daarenboven, de geloofGvaardigheid en bet gezag, de Goddelijkheid, met Un woord, der Heilige Schrift ; en dat
to nicer, naar gelange men zich te'dezen door vernuft
en vinding laat wegilepen . Mannen, eindelijk, van
naam en braafheid mogen, onder zekere bepalingen, en
mgt behoud van hunnen cerbied voor den Bijbel, dit
fpoor
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moor zijn ingeflagen ; dan toch, daar de ervarenis to
dezen leert, dat de mensch zeldzaam maat houdt, is
P A R E A U met rede bevrees _1, dat , vermits de zin van
het woord Mythe zoo zeer onbepaald is, en door velen
m:sbruikt, het historisch geloof des Bijbels daarvan
groot nadeel to lijden hebbe : en acht hij het dus oorbaar, het voorflel des Genootfchaps to eenemaal ongunftig voor de Mythifche Schriftuurverklaring to beantwoorden .
Dit nu leidt den Heere P ARE A u daarhenen, dat
hij, deze nieuwigheid, althans gelijk die doorgaans gebezigd wordt, verwerpende, zich verpligt vond, naar
aanleiding der Vrage, eenen en anderen regel aan de
hand to geven, then hij den Bijbeluitlegger aanraadt to
volgen. „ Ware vrijdenkendheid, zoo wars van alle
• partijzucht, dat men noch aan de oude Godgeleerd• heid, noch aan den allernieuwflen wijsgeerigen trant
„ to veel toegeve," is, volgens hem, een allereerst
vereischte . Voorts prijst hij (2° .) aan, „ in de Ge„ wijde Boeken, vooral de tijden en menfchen, waarvan zij gewagen, in het oog to houden ; "gelijkme'de
„ (gy.) op den aard der tale en bet fpraakgebruik acht
• to geven ." Dindclijk fchrijft hij „ (q.° .) als betamende
„ voor, om zich een gegrond denkbeeid to vormen
„ van de buitengewone tusfchenkomf'en der 6odheid,
„ zoo in de leeringen, als in de wonderdadige verri
• tingen ; - en (5°.) altijd gedachtig to zijn aan die
• hooge oudheid en zonderlingen inhoiid der Gewijde
„ Boeken, die to wege brengen, dat daarin vele din„ gen voorkomen, moeijelijk om to begrijpen . " Dit
vijftal regelen, nagenoeg met de woorden des Schrijvers voorgefleld , is in den eerften opflag niet ten voile
duidelijk, en words hierom in het breede, en door menigerlei gepaste voorbeelden tevens, van hem toegelicht ; waaruit het ons leed doet, niets to kunnen overnemen . Met dankbaarheid voor dit uitmuntend lettergefchenk, zoo vol van gezonde Godgeleerdheid en verftandigen ijver voor de H . Schrift, als hetzelve ongeD 3
mee-
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meenen fchat van taal- en oudheidkennis oplevert, 1eg~
gen wij de pen neder : en ftellen wij dit Deel onder de
meest waardigen van T E Y L E R's Godgeleerd Genootfchap .

Neerlands her/lelling Gods iverk ; tekst, Genefis I: 3.
Eene Leerrede, uitgefproken door 3. L . W 0 L T E RB E E K , Predikant bij de Hervormde Gemeente te.
rtm/lerdam, op den Dankdag voor den Yrede, 2oYulij 18 14 . Te ,Ymflerdam, bij Schalekainp en van de
Grampel. In gr. 8vo . 33 Bl. f : - 8 T ee Leerredenen op het Viede-feest, uitgefproken door
ALEXANDER DE KONING, Predikant to Sliedrecht . Te Dordreolit, bij A. Blusfd en Zoon. In
gr. 8vo. 1 14 Bl. f : - I S - :

Sermon prononcc Ie Mercredi 2o Juillet 1314 ; jour
d'action de Graces pour le retablisfement de la Paix.
Par D . T . H u i T , Pasteur de l'Eglife Wallonne i.
Breda, a Breda, chez .7. 4. Oukoop . 8vo . 34 pag .
f :-8- ;
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onlangs gevierde Vredefeest was gewis door
zoo vele dank- en bid - uren reeds voorafgegaan, dat
de ftoffe aanmerkelijk uitgeput moest fchijnen, en noch
bet hart zoo flerk meer gevoelde, noch de mond, zonder in herhalingen to vervallen, zoo ruim meer kon
overvloeijen van den lof des lichts, dat bij den verdwenen nacht zoo heerlijk affteekt . En vanhier, dat
de oogst van uitgegeven ftukken, to dier gelegenheid
voorgedragen, noch zoo rijk is, noch waarfchijnlijk
zoo overvloedig, ja overdadig worden zal, als die der
vroeger uitgefprokenen . Intusfchen kon toch dat feest,
door al bet voorafgegane, niets verliezen van zinc eimen onfchatbare waarde ; en bood hetzelve den bekwaq
men
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risen man ooh nog genoegzame aanleiding tot bet kiezen van oogpunten, bet overflorten met eenen algemeenen gloed der dankbare tevredenheid, en bet in 't
licht flellen van bijzonderheden, welke aan geene vroegere behandeling, in bet geheel, of zoo zcer, konden
pasfen. Wij zagen althans op dien dag de Christenfcharen met eenen ijver en eene belangftelling toevloeijen tot, en verwijlen in de geopende bedehuizen, alsof de hemelfche Godin des Vredes nu eerst plotfeling
was afgedaald uit den hoogen . En wij bekennen gaarne, dat bet ons aan bet hart zou zijn gegaan, zoo
geene der fchoone flukken, welk e de vaderlandfche
geestdrift op dien dag moet hebben voortgebragt, ja
die ons dadelijk bekend werden, door de kunst van
onzen K 0 S T E R meer verfpreid en voor elk verkrijgbaar waren geworden . Zoo veel to meer verblijden wij
ons , dat bet weinige, ons tot hiertoe onder de oogen
gekomen , zoo voortreffelijk is, en door volkomenheid
van inhoud zoo wdl vergoedt eene armoede, die in dezer voege rijkdom words . Ja, elders worde bet goede
verfpreid aangetrofen, bier is in elk fluk veel bijeen ;
en bet vaderlandfche hart kan bezwaarlijk mistasten in
de keuze, wil bet de flichtelijke vreugde en dankbare
opwekking, op dien dag genoten, door eenig fchrift
levendig houden .
Ten aanzien van bet eerst vermelde, behoeft dit
naauwelijks gezegd to warden . De roem van den Eerw.
W O L T E R B E E K is wijd en zijd verbreid.
Men kent
zijne duidelijke, nadrukkelijke en treffende voordragt,
zijnen hoogen ernst en redelijke gemoedelijkheid, zijne
vaardigheid, zoo wet am met de pen eigene en vreemde
gedachten over de belangrijkfle onderwerpen als to
zaaijen in den akker der leergierige en godsdienftige
harten, als om zijne welbefpraakte tong en geheele
deftige voorkomen aan hetzelfde oogmerk dienstbaar to
maken . Bovendien fprak deze Leeraar in de flad, welke niet flechts bet middelpunt des herboren+vaderlands
words geacht, maar die ook meer dan eenige andere
D 4
be-
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belang had bij de gezegende omkeering ; waar bet afgeworpen looden juk zich pijnlijker dan ergens elders had
doen gevoelen. Hij zelf is vader van een talrijk huisgezin , telt daaronder volwasfen zonen , en is door
zijne omftandigheden als to naauwer aan het vaderland
verknocht . Wie wenscht van hem niet den Vrede to
zien vieren? Inderdaad, ten uiterfle ftichtelijk is deze
Leerrede over de woorden : God zeide : daar zij licht !
en daar word ficht ; en in bet bijzonder fcheen ons de
vermaning, tot hen gerigt, die reeds wederom morren ,
als gouden appelen op zilver gebeelde fchalen .
Doch bet in de tsveede plaats vermelde voert geene
z66 voldoende aanbeveling met zich . Het is eerst federt de omwenteling, dat zich de jeugdiger Evangeliedienaar A . D E K 0 N I N G door een en ander gunftig
heeft doen kennen bij bet publiek . Doch , dit zelfs
hebben zijne twee Leerredenen niet noodig . Hij deed
ze, de eene des voormiddags, de andere des avonds,
voor zijne gemeente ; terwiji hij des namiddags nog
eene naburige ftichtte met een ongefchreven ftuk . Ook
dit moge van zijnen ijver en zijne werkzaamheid getuigen ; verre zij bet, dat wij zuiks aanvoeren, om
eenig gebrek to verfchoonen . Neen ; er heerscht in
deze Leerredenen, benevens gebeden en vat tot bet
geheel der godsdicnftige feestviering behoort, zoo vele
tvarmte, zoo vele kracht, zoo vele vloeibaarheid in
den vorm en belangrijkheid in de floffe, dat wij betuigen moeten, flechts weinig met zoo veel genoegen to
hebben gelezen . De eerfle heet : Gode geheiligde blijdfchap en lof; de andere : Opwekking tot de liefde voor
bet haderland. Vooral in gene bewonderen wij den
jongen Redenaar, zijnen rijkdom van woorden en zaken . In deze treft ons wederom de wel fchiftende,
bondig redenerende Leeraar, die de liefde tot bet vaderland met die tot Christus zoo fchoon in verband
brengt, en op zoo evangelifche wijze weet patriotisinus to prediken , dat tevens menfchenliefde en ware
zvereldburgerzin mag worden genoemd . Misfchien verdiept
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diept hij zich eene enkele keer bezijden hetgeen de toon
van den Kerkelijken Redenaar en de bepaaldhcid der bevatting van eene Christelijke gemeente gedoogt . Eene zekere
ftroefheid althans heeft bet voor ons , wanneer hij b . v. ,
tegen de zeden van onzen tijd hebbende uitgevaren,
en misfchien gevoelende dat4it wat ver ging, vervolgens de vraag aanvoert, of niet elke eeuw zijne gebreken hebbe, enz . Misfchien is de fliji bier en daar
bijna al to los , om met gemak en kracht to worden
voorgedragen . Misfchien ligt bij bet volgende (bl . 44)
geene volkomen gezonde waarheid ten gronde : „ Het
was niet eens op onze wederkeering tot God en zijnen
dicnst, dat 1-lij onze verlosfing en den vrede gebood ;
opdat bet blijkcn zoude, dat Hij ons, om zijns naams
wille, bevrijdde ." Doch, op welke rede zijn zulke
'nisfchiens niet toe to pasfen ? Wij voegen bier alleen
bij., dat N° . r ten tekst heeft Pfalm CXVIII : 24 . Dit
is de dag, then de Beer gemaakt heeft ; Mat ons verhcu,d z1jn en verblijd ; N° . 2'Pf CXXII : 6 . H/el moeten z e , l'aren, die u (jeruzalem) beminncn l - Verfcheidene aanhalingen toonen , dat D D K 0 N I N Q met de
beste fchriften van onzen tijd gemeenzaam is ; en de
befcheiden lof, aan anderen toegezwaaid, doet zijnhart
to meer ecr .
Ilet derde aangekondigde is mede een waardig gedenkftuk van de heugelijke herflclling des Vredes . Het is
de eerfte keer, dat ons iets van dezen man, fchoon niet
van dit geflacht, althans van dezen naam, in handen
komt . Hoe bet zij , hij houdt de eer diens naams , naar
ons oordeel , voortreffelijk flaande . De tekst is : Ziet ,
ik verkondig a gr oote blijdfchap, die al den volke wezen
-at ; bet onderwerp , betoog dier blijdfchap , en hoe deze moot uitgedrukt en betoond worden ; de nadere uitwerking, van het eerfle : deze blijdfchap is groot , om
de grootheid der verledene (marten, omdat ze onverhoopt is , omdat ze met zoo weinig bitters verzeld
gaat , omdat ze algemeen is, omdat ze fchoone uitzigten opent ; -. van het tweede : de eerfte pligt is, ons
D $
ver-
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verheugen ; de tweede, ons verheugen voor allen,voor
het geheele vaderland ; de derde, ons verheugen met
dankbare en godvruchtige gezindheden .
En in alles
firalen de loffelijkfte gevoelens door, op de treffendfte
en fchoonfte wijze uitgedrukt . Wij bevelen het ftuk
den befchaafden Lezer van ganfcher harte aan .

Qnderzoek aangaande Zenuivkoortfen en Typhus, benevens derzelver verfchillende tivijze van behandeling,
alsmede omtrent de Oorlogspest van den vroegeren en
lateren tijd, vooral met betrckking tot bet aderlaten
in dezelve ; door c . w . H U F E L A N D .
dam , bij L .

van Es .

1814.

Te Bmfler

In gr. 8vo .
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e uitvoerige titel geeft den inhoud van dit boekje
seeds eenigermate to kennen . De naam van den Schrij .
ver geeft mede eene goede gedachte van de wijze, waarop het onderwerp in hetzelve behandeld wordt . Dit
ftrekt dus genoegzaam tot aanprijzing ; en eene aandachtige lezing zal elk, die het, op deze aanprijzing,
openflaat, deszelfs waarde verder doen kennen. Het
is den beroemden H U F E L A N D volkomen waardig,
daar het- de verfchillen der Geneesheeren, omtrent den
card en de behandeling der ziekten, uit een nieuw en
belangrijk oogpunt leert befchouwen . Wij leeren hier,
Ramelijk, welk eenen invloed de conflitutie of de ge
fteldheid
d van alles, wat in den mensch is of op den
tnensch werkt, op het karakter der ziekten, vooral
der epidemifche ziekten, hebben kan ; zoodat dezelfde kwaal, op verfchillende tijden, wezenlijk in aard
verfchillen, en dus ook eene verfchillende behandeling
vorderen kan .
Velen zullen dit eene oude waarheid
noemen ; het zij zoo ! Maar het is dan Loch met haar,
als met alle oude Dames gegaan ; zij wordt over het
hoofd gezien en geheel vergeten. Ware dit zoo niet,

dan
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dan zouden

B R 0 w N en zijne heethoofdige volgers
z-Qo niet gefcholden hebben op de voorftaiiders der
ontftekingwerende en buikzuiverende geneeswijze van
den ouden tijd ; dan zouden thans de verhevene Philofophen, met hun lancet en nitrwi in de hand, den
neus zoo niet optrekken voor de fchriften van de
Thans fchijnen de epidemien meer
ontftekingachtig to wezen, dan voorheen ; doch men
begint, vooral in Duitschland, de verkoelende en verflappende geneeswijze weer evenzeer to misbruiken,
als to voren de prikkelende en verflerkende ; daarvoor
waarfchuwt H U F E L A N D in deze bladed, en wij
wenfchen dezelve dus voornamelijk in handen van die
genen onder onze geneeskundige Landgenooten, die
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gewoon ziin, hi hunne praktijk, den Duitfchen fmaalc
met dezelfde drift en vooringenomenheid aan to nemen
en to volgen, als onze Dames den Franfchen of En.
gelfchen, in hare kleeding .
Een opmerkzaam Lezer zal hier op nieuw bevestigd
vinden, dat in de gefchiedenis der wetenfchappen, zoo
wel als in die der volken, het een een gevolg is van
bet ander ; dat de wisfelende aard der ziekten invloed
heeft op de veranderlijkheid der Geneesheeren in hunne
ilelfels en geneeswijzen ; en dat de. meeningen der Geneesheeren wederom invloed hebben op den aard der
ziekten . 'FIij zal kunnen bemerken, dat de Geneeskunst
meer is dan een bloot apenfpel, en als eene wezenlijke weldaad vobr bet menfchelijk geflacht mag worden
aangemerkt . Maar. dan zal hij ook niet inilemmen met
onzen Schrijver, die de waarde zijner kunst, ergens
in dit boekje, (bl . 8 .1, 85) niet weinig to kort doet,
door de flelling, dat de bel waamfte Geneesheer zich
flechts de redding yan den negenden man mag toefchrijven ; dat de overigen, zoo zij herftellen, ook even
goed, zonder hem, herfteld zouden zijn, hoewel misfchien gemakkelijker en fpoediger . Waarlijk ! men zou.
de bijna gelooven, dat een onzer erfvijanden, M 0 L I Er
A E of 8 0 I L E A u, uit hun graf zijn opgeftaan, om.
H U-
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H U F E L AND die uitboezeming in bet oor to blazen :
want, bevat deze itelling waarheid, zoo is onze kunst
de moorddadigfle aller kuniten . Doch gelukkig is zij
valsch . Hoe velen toch (om flechts jets bij to brengen)
zouden, door de verergering eener ligte ongefteldheid,
aan zichzelven overgelaten, hunne gezondheid zienon-

dermijnen, ep, bij gevolg, hun leven verliezen, die
nu, door de tijdige zorg van een bekwaam Geneesheer,
met een Bering, doch gepast middel, herifeld worden!
Zijn ook dezen hunne redding niet aan de kunst verfchuldigd? niet dikwijls meer verfchuldigd, dan zi},
die van hevige kwalen herfelden?
De aanmerkingen van den werkzamen en verdieniteIijken v A N D E R B R E G G E N vermeerderen inderdaad de waarde van dit ftukje, en dienen veeltijds tot
nadere opheldering of bevestiging van bet, in den
tekst , gezegde,

Nuiszittend Leven, bevattende eenige Mengelflofen over
afaonderlijke en, voorheen, weinig of niet bewerkte
Onderwerpen, betrekkelijk tot de Letter-, Historieen Oudheid-kunde van Nederland ; door Mr . H E NMet VI
R I K V A N W IJ N. Aden Deets I fie Stuk .
Platen.

In den' 1-laag , bij J . Allart .

In

gr .

8vo .
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e Nestor onzer Vaderlandfche Letterkunde, de
deer v A N W IJ N , gaat met ijver voort , ons de refultaten zijner nafporingen, en die van eenigen zijner
Vrienden, in het vak der Nederlandfche Oudheden,
niede to deelen. Ditmaal loopen dezelve grootendeels
over een zeer moeiielijk, en veelal met doornen bezet,
veld, over de Geflachtrekenkunde, en wel van een onzer oudfte en voornaamfte Huizen, de B R E D E R 0D E s . Het gewone gevoelen laat dit Huis afflammen van
s I c c o of s I F R I E D, tweeden Zoon van Graaf A RNOUD

H . VAN \vIJ N, IIUISZITTEND

LEVEN .

(yt

N o U D VAN H O L L A N D, die in bet laatst der tiende
Eeuwe leefde ; terwijl alhier, in eene briefwisfeling tusfchen de Heeren SPAEN VAN HARDESTEIN en
den door J eyden's noodlot aan de wetenfchappen ontrukten K L U I T, beiden doorkundig in 's Lands Oudheden, bewezen wordt, dat dit gevoelen diet dan op
bet zeer verdachte getuigenis van den onkritifchen j o11 ANN ES ~ LEYDIS berust .
De valfche K L A A S
K 0 L IJ N koint I gelijk van zelve fpreekt, niet in aan-

merking . Van het Huis der B R E D E R 0 D E S vinden
tvij niet gewaagd v66r den jare 1244 ; cen negatief bewijs, dat deze naam toep eerst is opgekomen ; 't welk
diiirom veel afdoet, dewijl deze Familie, als een zijtak
der Graven, gewis in die tijden van volitrekte Adelre
goring, en vooral in de onlusten tijdens Vrouwe A D A
en w I L L E at I, eene rol moest gefpeeld hebben . Volgens bet nieuwere gevoelen dan, door den Ileer V A N
S P A E N op eene aanmerking van den Heer s N o E c KA A R T V A N S C H A U M B U R G gegrond, nader ontwikkJd, en door den Heer K L U I T, na eenige geopperde tegenbedenkingen, mede beaamd, is bet Huis van
B R E D E R o D E een jongere zijtak uit de oudtijds zeer
vermaarde, doch naderhand in verval geraakte, Familie
der V A N T E Y L I N G E N S, wier afkomst zich in de
grijze oudheid verliest, en die mogelijk wel van s I c=
Co Of SIFRIED VAN HOLLAND afftammen . In
bet begin der dertiende Eeuwe zal dan een jenger Broeder
van Ileer WI LLEM VAN TEYLINGEN, Drosfaard
oIDrosfaet (Dapifer, Truchfefs, Sdnechal) van Holland,
hetzij zelf den naam van B R E D E R o D E hebben aangenomen, gelijk de Heer V A N W IJ N oordeelt, hetzij,
volgens de meening des Heeren V A N S P A E N, een'
Zoon W I L L E M hebben nagelaten, die de eerfte Heer
De oordeelkundige ontV A N B R E D E R O D E was .
tvikkeling van dit alles moet inen in bet werk zelf nazien, waaruit wij niet kunnen nalaten, nog eene ldncc-

dote wegens de laatfte oogenblikken van onzen vereer41en K L U I T over

to nemen . De voortreffelijke Man
was

Cr

H.

VAN
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Was joist bezig met het doorzien en bewerken van eels
}Iandfchrift uit de Grafelijke Domeinen, hem door den
Heere V A N W Ij N toegezonden , toen hij , om eene of
andere onbekende reden, met zijne Echtgenoote bet
vertrek verliet, waarin men het Handfchrift gaaf heeft
wedergevonden , gelijk de kamer zelve in haar geraamte is
blijven ftaan . Hoe gelukkig ware bet dus voor dit
EEchtpaar, ja voor de geleerde wereld geweest, zoo de2e noodlottige verwijdering beiden nict aan den vreesfelijkften dood had blootgefteld ! Immers uit het gemelde vertrek waren zij, menfchelijkerwijze gefproken,
waarfchijnlijk gered geworden .
Als Bi/lage tot de bovenftaande briefwisfeling dient
bet Necrologium Egmundenfe, door den Heer K L U I T
aan den Schrijver ter Teen verflrekt, en zijnde een affchrift van B A L D E W I N U S, do Haga Comitis, uit
de Egmondfche Boekerij .
De nafporingen van den Heere V A N W IJ N omtrent
bet Huis van B R E D E R O D E deden hem eenige nog
onuitgegevene bijzonderheden vinden van Heere D I ED E R I K VAN B R E D E R O D E, een' der ijverigfte aanhangers van Vrouwe M A R G A R E T H A in den twist
met haren Zoon W I L L E M, die zich de toen reeds zees
verrijkte Steden, gelijk de Moeder de Edelen , to vriend
maakte, waaruit eerlang de veete der Hoekfchen en Kabe jaauwfchen (doorgaans met den Adel en de Steden
overeenkomende) zich ontwikkelde, en, na een' bijna
honderdvijftigjarigen twist, met de volkomene zegepraal der Volkspartij en de vernedering der patricifche
Familien eindigde, van welke de B R E D E R o D E s zich
tot bet laatfte toe als Hoofden der Hoekfchen gedroeren, en, nadat door de vereeniging van Vorst en Volk
de eigene magt des hoogen Adels geknakt was , onder
Heere HENRIK VAN BREDERODE met hetVolken
den Adel tegen den Spaanfchen Dwangheer opftonden .
En de roem van dit zoo belangrijke Huis , en de langdurigheid van den opgenoemden, in de uitkomst zoo
gewigtigen, kampftrijd der beide Nederlandfche partij
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tijen, maken bet vertoog van den Heere V A N W IJ n ,
over de belegering van bet Huis to Brederode,--de overgave van hetzelve, met behoud van een klein jaargeld
voor den eigenaar, - voorts de gevangenfchap van Heere D I E D E R I K, deszelfs ontflag en herftelling, den
zoen tusfchen M A R G A R E T H A en haren Zoon, en
eindelijk de twee watergevechten in Zeeland en op de
Maze, welke then zoen drie jaren voorafgingen,
naar ons oordeel, tot eene zeer belangrijke bijdrage tot
de Vaderlandfche Gefchiedenis, welke de hier vermelde
lotgevallen van DIEDERIK VAN BREDERODE,na
deszelfs gevangenneming in den fcheepsftrijd op de
Maze, niet eens aanftipt .
De liefhebbers der oude Nederlandjche taal zullen
zich bier ook vergast vinden op eene berijmde aanfpo=
ring tot eenen nieuwen kruistogt, door j A c o B V A N
M A E R L ANT , na de verovering van Acra in 129 1 .
Het onderwerp , en bet vuur, waarmede de fchrijver
bezield was, verheffen zijne rijmen foms tot een' dichterlijken gloed . 1-ioezeer ook ingenomen met den luis .
ter der kerke, en, gelijk de braaffte lieden dier tijden,
de kruistogten ten hoogfte goed en noodzakelijk keurende 5 durft hij echter , even als zijn tijdgenoot D A NT E en kort daarna P E T R ARC A, Rome en hare zede=
loosheid zeer onbewimpeld berispen . Het is toch wel
eene Route taal voor eene Eeuw, waarin de Paus bet
toppunt zijner magt bereikte
Die Kercke van Rome is dusdaen vraet,
Zi is dronken ende al zonder raet,
Die heeft is van Kerflijnheden.
Zine heeft geen lit, dat haer beftaet,
Keizer, Conine, noch Prelaet,
Het en is mits der gierichede
Ontaert van goeden zeden .
Ten flotte vinden wij eene Verhandeling nopens een
over - oud Handfchrift der vier Evangeliin uit de 4bdij van Egmond, door Grave n I R K II en zijne Gema-
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malin III L D E G A A 1uD , ai .hans vour bet einde der
tiende Eeuwe, aan die Abdij gefchonken . Dit Ilandfchrift is verreweg bet oudfle, nit den tijd onzer
Landsvorften, 't welk men nog gevonden heeft . De
verfieringen van hetzelve, vooral de fraai gekleurde Af
beeldingen van den Graaf en de Gravin , en die bier
in fchoorie platen zijn medegedeeld , verdicnen de aandacht der oudheid- en kunst-minnaren,, en zelfs der kunflenaren , ter nadere kennis van bet costwirn . In dit Stuk
vinden wij daarvan de materidle befchrijving ; lettcrkundige ophelderingen zal men in bet volgende vinden.
Niet uit bedilzucht, maar om to toonen, dat wij deze aangename bijdrage tot de Vaderlandfche Oudheden_
met aandacht gelezen hebben, zullen wij bier eenige
kleine aanmerkingen mededeelen . Op bladz . IX der
Voorrede wordt gezegd, dat l O H A N VAN L E Y D E N
zijn gevoelen wegens de H . 11 . V A N B R E D E R O D E UItbragt omtrent de iweede hclft der 14de Eeutive . Daar echter op bl. XIII gezegd wordt, dat de overzetting der
Latijnfche Kronijk dier Heeren , door j . V A N L B Y=
D E N, fot 1486 loopt, zoo zal bet bovenflaande wel
eene drul fout zijn . - Op bl . XX dier Voorrede flaat
bet gevoelen van E Y N D I U S geboekt , dat s I F R I E D
niet Zoon van A R N 0 U D , maar Broeder of Zoon van
Keizer K A R E L den Goeden zou wezen , die van de re&--ring had moeten afflaan, en federt aan eene onedele
vrouw trouwde . Dit zal vooreerst wel K A R E L de Dikke zijn ; doch ten andere is dit gevoclen niet alleen
zonder grond, maar volflrekt onmogelijk, daar K A It E L
de Dikke niet op lien tijd, maar eene Eeuwv vroeger dm
Graaf A R N 0 U D leefde . - Alen leest op bl . 2a3, dat
Ke&zerin DI A R G A It E T II A waarfchijnlijk op den 23
van Zomermaand 1355 overleden is ; terwijl (zie de
volgende bladzijde) w I L L B Al in Lente- en Oogstmaand
des jaars 1355 bij zijne Moeder in Hcnegouwen was .
Een van beiden moet dus eene vergisfing zijn . Dan, watt
zijn deze kleinigheden, bij zoo vele goede en naauwkeurige befcheiden ! - \Vij wenfchen den geachten
S chrij-
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Sehrijver lust en krachten, ter fpoedige uitgave van
be t tweede Stuk van dit Deel .
Reize naar Nieuw Mexico en de Binnenlanden vat)
Louifiana, voorgegaan door eenen togt naar de bronten der Misfisfippi , gedaan op last van bet Gouvernement der Vereenigde Staten, in I8o5 tot I8o7, door
den Majoor Z. 161. , P I K E . Uit het Engelsch . 1Ide
Deel. Met Kaarten . Te 4mferdam, bij C . Tim.
mer . In gr . 8vo . 374 Bl- f 3 - I5 verflag wegent bet tweede Deel dezer kei•
D aar bet
den Heer
door tusfchenkomende

ze van
P I KE ,
verj
hinderingen , langer is uitgebleven , dan wij ons hadden voorgefleld, achten wij niet ondienitig, onze Lezers to verwijzen tot het berigt aangaande bet eerfte
Deel, to vin; .ien in bet Tijdfchrift voor I8I3, bl . SoI5o4 . Men ziet daaruit, dat wij bet belang van dezen
Schrijver, om ons bekend to maken met den toeftand
der voornaamfle Spaatifche Bezittingen in Noord-Amerika, ten voile erkenden ; en, volgens aanduiding des
Vertalers , alle reden hadden ons to beloven, dat bet
tweede Deel, 's mans opzending naar Nieuw Mexico
Iuoetende behelzen, bet meest merkwaardige zijn zoude, en de gewigtigfte zaken ftond to bevatten .
Volmondig mogen wii bier bijvoegen, dat wii ons to
dezen niet vonden to loor gefleld . Immers in de Jude
Afdeeling, waarmede dit Deel aanvangt, ontmoeten
wij bet Dagve ; •h aal zijner Reize door de Binnendeele,t
van Nieuw Mexico , in 1807 , (van den 27 Februarij ,
namelijk, tot i Julij) toen de Schrijver derwaarts gebragt werd door een geleide van Spaanfche Dragonders .
Eenig denkbeeld van dezen togt zal zich de Lezer vor.,
men, wanneer wij zeggen, dat zij door den argwvaan
der Spanjaarden, van welken zij op de grenzen I en in
de gebergten verdoold zijnde, overrompeld waren,
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eerst naar Santa - Fd, voorts naar ClAuagua , werden
opgezonden, tot dat zij, daarna hooger opgevoerd,
en Tangs bijwegen omgeleid, in de nabijheid van SantAntonia, van den Gouverneur C o R D E R o berigt ontvingen, om met hun yolk vrijelijk naar huis to kunnen
Vertrekken . Hunne behandeling door de Spaanfche Grooten was doorgaans beleefd, maar koel, en vol van jaloerschheid . Deze ftraalt door in menige bijzonderheid,
vooral in hen to berooven van hunne papieren', gelijk
mode van alle middelen om narigten to bekomen wegens
de Jigging der Spaanfche Bezittingen ; ja in de belemmeringen, hun aangebragt in het houden van een dagregister op hunne reize, en bet doen van gefchikte fterrekundige waarnemingen . Herbergzaam werden zij inzonderheid ontvangen van een en ander voornaam Geestefijke, bij wien zij nachtverblijf nemen moesten op de
dorpen. Overigens ruimt bet dorre des dagverhaals ,
in bet eerfte Deel opgemerkt, bij bet doorreizen van
woeste en door wilden bewoonde oorden, bier plaats
voor menigte van anekdoten, die dezen togt veraangenamen voor den Lezer. Met eene deelnemende verontwaardiging troffen wij in dit ver'haal van P i K E voldingende bewijzen aan van diepe onkunde, en der flaaffche vernedering, waarin bet Spaanfche Gouvernement
de inwoners dezer landen houdt . Ons beftek gehengt
niet, dad wij een kort. verhaal of overzigt geven uithet
dagregister des Schrijvers in deze Afdeeling. Men vergenoege zich, dat wij, ter Raving dier vernederinge,
uit zijn verhaal dit doorflaand bewijs overnemen. Aan•
den ingang van bet dorp San - Fernandes ontmoet P IR E den Luitenant DI A L G A R 6 S, in welken hij ras
den welopgevoeden man onderfchekit, en met hem gemeenzaam wordt . Om onzen Reiziger to verpligten en
to vervrolijken ., fchreef hij „ in den achtermiddag, aan
• de Alkades van onderfcheidene kleine naburige dor• pen, een' brief, dus luidende : Zend heden avond
„ zes of acht uwer'aardigPe meisjes naar bet dorp San• Fernandes ; inijn voornemen is, er een Fandango to
,, ge-
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geven, om de op heden aangekomene Amerikaanfclre
„ Officieren to vermaken,
,,

Don
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i, De2e order, vervolgt P I K E , werd ftiptelijk ten
uitvoer gebragt , en fchetst meer dan a1leg den ftaat
van vernederinge dezer veldbewoners . . . . Het bal
had des avonds plaats , naar de wijze van het land,
en leverde ons eene bekoorlijke verzameling van jonge, fchoone dorpmeisjes op ." Dan, vervolgen wij onze opgave van den verderen inhoud dezes Deels .
De Luitenant w I L 1 I N S O N had zich op den 28
October i8o6, volgens de letter der Inftructie, aanden
kleer P I K .E afgegeven, ter plaatfe, waar de Arkanfas
bevaarbaar wordt, van hem moeten fcheiden, met last
om die rivier of to zakken met een klein detachement .
Als eene belangrijke bijdrage, derhalve, betrekkelijktot
.Louifiana, den opgemelden ftroom, en de inwoners
des lands , heeft p i K E , met goede reden , het Rapport
van then Luitenant overgenomen, en, voor zoo verre
deszelfs togt van den zijnen verfchilde, in de IVde Aff
deeling geplaatst .
Eindelijk, hoewel de Schrijver zijne attrdrijkskundij,
„
„
„

ge, Jlatistieke en algemeene waarnemingen, betrekkelijk
de binnenlandfche Provincien van Nieuw Spanje, beneyens zijne algemeene aanmerkingen over dat gewest, in

het dagregister zijner Reize aldaar had ingelascht, waar
hij gewaagt van de hinderpalen en beletfelen, hem hierin door het Spaanfche Gouvernement in den we- gelegd, heeft de Vertaler, onzes inzieng to regt, deze
meest belangrijke ftukken doen volgen op de reeds ge=
dachte IVde Afdeeling . Het dagregister toch van den
Reiziger loopt wegens deze verfchikking meer otlafgebroken voort, en na het verhaal van ziine onfmoetingen is het voorzeker gevalliger, den uitflag van's mans
tlavorfchingen to lezen , die men alsdan ten volftd
Weet, hoeveel moeite, beleid en waakzame voortorg
hum~ a

ss
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hem derzelver bijeenzameling , en de bewaring ook
dier papieren , gekost moet hebben .

Dc zaak verdient wel, dat wij onze Lezers, behalve
met de opfchriften , reeds gegeven, nader bekend maken
met den inhoud dezer waarnemingen en aanmerkingen,
welke, althans in deze vertaling, het aanzien dragen
eener geregeld bewerkte verhandelinge, dieharenSchrijver vereert, met de aanmerkingen des Vertalers bier en
daar verrijkt is, en loopt over bet aangelegen onderwerp van Lands- en Volks - kennis , naar bet oordecl
van eenen getuige , then wij op hoogen prijs behooren to
fiellen, en zijn gezag niet betwisten mogen .
Pehalve eene naauwkeurige opgave der ligging van
bet Koningrijk Nierrw Spanje, onder den naam van bet
Onderkoningfchap van Mexico (of Oud Mexico) en de
binnenlandfche Provincien onderfcheiden, en beiden wederom in bijzondere Intendantfchappen verdeeld, wier
uitgeftrektheid en bevolking bier words opgegeven, en
door den Vertaler vergeleken met de aanwijzing en begrootingen van den vermaardcn H U 111 B o L D T, levert
ook de Heer P I K F, zijne eigene of ingewonnen berigten omtrent de zeden, gebrteiken en fzaatkundige magt,
voornamelijk' wegens die binnenlandfche Provincien,
welke hij doorreisde . Dien ten gevolge onderrigt hij onr
wegens de lucht en luchtfireek, bosfchen en vlakten, mijnen, mineralen en berg/lofen, rivieren, meren, dieren,
bevolking en fleden, handel, landbouw, oudheden, inlanders, hunne zeden en karakter, krijgsmagt, Godsdienst, en ge/chiedenis, zoo van Nieuw Mexico, als der
Provincie'n van Nieuw Biscaije, Sonora, Sinaola, Cohahuila, en van Texas, met meerdere of mindere uit-

voerigheid . Dit alles breidt hij vervolgens , in zijne algemeene aanmerkingen over Nieuw Spanj,~, bepaaldelijk
ten aanzien van de zeden, koophandel, fabrijken en inkomJlen, bovenal aangaande de krijgsmagt des lands,
nog verder uit .
Daarna, en als eene vrucht der waarnemingen van
pnzen Schrijver, gedaan op deszelfs reize door Loui-

fia -
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in bet ifle Deel verhaald, lezen wij hier, onder
cen zestal opfchriften, zijne daartoe behoorende aanteekeningen, behelzende bet overzigt van den grond ;
voorts narigten wegens de Ofagen, Pants, Kamfes,
Tetaus, en de Indianen van Nieuw Mexico ; eindelijk,
bij wege van Tafel, een Statistisch Tafereel der Volhen, die het westelijk gedeelte van Louifiana bewonen .
Boven dit alles heefc P i K E zi n wer :k verrijkt met

fans,

aanmerkingen over den grond, de voortbrengfels en de
Z'ewoners van Nieuw Spanje, door I em ontleend ten
deele uit de nitmuntende gefchiec enis van Amerika
door WIN T E R B O T H A M, en uit bet werk van den
Jbt C L A V I G E R O . Ook heeft de Ne lerduitfche Vertaler achteraan geplaatst de aa3imerkingen van den
Franfchen, den Heer a A E T 0 N , op bet verhaal van
den Luitenant W ILK INS 0 N, en op ten gedeelte van
dat van den Heer P i K E .
Hem aangaande, eindelijk,
lezen wij , ten flotte van dit Deel, verrijkt met bet
drietal beloofde Landkaarun, den loop der MisfisJippi
en der binnenlanden van Louifiana vertoonende, bet
vereerend Extract uit de Raadplegingen van het Ainerikaansch Congres, waaruit bet aanbelang en de prijs,
door de Vereenigde Staten geiteld op deze Ontdekkingsreizen, zoo duidelijk valt op to maken, dat wij, daar
zulke bevoegde en aanzienlijke Regters fpreken, zelfs
tot aanprijzing van de waarde dezes werks ons niet behoeven uit to laten . Alvorens nogtans de pen neder to
leggen, en affcheid to nemen van eenen Schrijver, die,
dank zij den Vertaler ,
onze kundigheden wegens
fchaars bezochte oorden van Amerika aanzienlijk vermeerdert , herinneren wij ons de belofte van cent kleihe proeve to zullen geven van 's mans fchrljfwijze , en
bepalen ons tot hetgene P I K E ons mededeelt wegens
de befchaafde Indianen van Nieuw Mexico . „ Deze bettaan, " zegt hij , „ uit bet overfchot der vierentwintig aloude volksftammen . De Keres zijn de magtigfte
onder hen, makeride zij thans de bevolking der Brie
dorpen van S an - Domingo, San-Philippe, San -Diaz,
E 3
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van twee of drie andere, Wt. Het zijn man.
lien van eene hooge, lijvige en ronde geftalte, hebben
fchoone tanden, en bezitten eene zachte en handelbare
inborst . Zij gelijken op de Qfages meer dan elke andere natie, welke ik nog gezien hebbe . Zij bevinden
zich aan geenen bijzonderen Heer onderworpen, maar
alleen aan bet Gouvernement, hetwelk hun onderfcheidene lasten, als den krijgsdienst, de verpligting om 6f
muilezels to drijven, 6f de vracht zelven to dragen,
heeft opgelegd ; zijnde zij bovenal ten ftrengfte aan de
bevelen der krijgsbevelhebbers onderworpen .
,, Ik ben ooggetuige geweest van een tooneel, waarvan de bloote herinnering mij bet hart voor dete ellendigen kloppen doet, terwiji hunne ongemeene laf.
hartigheid tevens niijne verontwaardiging opwekt . Op
zekeren avond, voor dat ik to Santa .Fe aankwam,
hielden wij halte bij een dorp, alwaar de familien van
twee onzer Indiaanfche Kavaliers woonden . Zij wagn
den bet, gedurende den nacht, hunne vrienden een be,
zoek to gaan geven, hetwelk ontdekt werd ; den volgenden dag riep de Kommandant alle de Indiaanfche Kavaliers bijeen, en vergde hun eene verklaring af, wie
de onvoorzigtigen onder hen geweest waren, die zich
een oogenblik van hunne posten verwijderd hadden . Op
hunne weigering, om hunne landgenooten to verraden,
zagen zij zich op eene jammerlijke wijze mishandeld.
De Spanjaarden floegen hen met bet hout hunner lanfen, zoodat zij bijna van de paarden geftort waxen .
De ongelukkigen, hoewel gewapend, lieten zich bet
aangezigt bloedend flaan, zonder een enkel woord voort
to brengen ; geen teeken van misnoegen, geen gemor,
gevne verfchooning ontfnapte hunne lippen .
„ Deze Indianen zijn, gelijk de wilden, met bogen
en lanfen gewapend ; fommigen zijn van fltaphanea
voorzien,
,, Offchoon men zich vleit, dat zij tot bet Christendom zijn overgegaan, hebben zij echter eene meni to hunner aloude leerftellingen, feesten en plegtigheen nog
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i eden behouden ; een deter, vvelke mij de aanmerkeliljkfte voorkomt, is, dat zij eens in bet jaar een feest
vieren, dat drie dagen onafgebroken duurt, en alleen
met drinken, eten en danfen wordt doorgebragt . "
Op de vertaling, die, hoewel van taalkundige fou•
ten niet geheel vrij to kennen, echter ons mt ;er gezuiverd, dan die van bet eerfle Deel, heeft toegefchenen, zullen wij to minder ons aanmerkingen veroorloven, dewijl onze Landgenoot, door gewigt van aa'nteekeningen, alle aanfpraak heeft op deze onze befcheidenheid, gelijk op onzen dank voor de moeite,
aan dit werk door hem beileed .
Ubi plura nitent : non ego paucis
Ofendar maculis .

De Roem, in twee Zdngen, door Mr. SAMUEL I P E It U Sz o o N W I S E L I U s . Te .Bmfterdam , bij H . Gartman . 1814.
In gr. 8vo . VIII, 53 Bl. f I - Io- :
Een uitmuntend Dichtfluk, waarvan wij met genoegen verflag
geven. De eerfle Zang is voornamelijii aan de valfche Roemzucht toegewijd . Na eene fraaije inleiding, waarin de Dichter
betuigt geene guest van aardfche Goden to bedelen, waarin
hij, met eene fchoone wending, de lage en kruipende Zangers, die , door valfche gloriezucht gedreven, ter fluik eenige lauwerbladen uit Pindus tuin geroofd hebben, dus toezingt :
Ontwijk, ontwijk deez tempelmuren,
bit achtbaar koor, gij vuig gebroed,
Dat Phoebus godgewijde vuren
Voor kroon of mijter blaken doet!
waarin hij zegt, alleen voor den waren Roenz to 2ingen, en
dien, in een paar krachtige coupi'etten, fchildert, en eindelijk
de Waarheid aanroept, om hem den mensch to toonen, ontdaan van tooi en morn, komt de Dichter tot zijn eigenlijk
onderwerp .
WiJ treffen bier eene wel korte, dock, in ons oog, trefE 4
fen-
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fende fchildering Ran van den mensch, in zijne ivo1iderlijke
tegenftrijdigheden, in zijne grootheid en dwaasheid . De overgang tot den Dwingeland, aan wiens hollende eerzucht en
verderfelijke bejagingen bet grootfte gedeelte van den Zang
gewijd is, komt ons gelukkig voor . Hoewel hem de vloek
der kermende aarde vergezelt, blijft toch de Roem bet doel
van zijn ftreven . De ijdelheid van dit flreven wordt met
nadruk voorgefleld . Alles is hier flout gemaald en met gepaste voorbeelden nit de oude gefchiedenisfen opgeluisterd.
De veroveringszucht en de trotfche aanmatigingen van den
wreeden werelddwinger ; de gruwelen, door hem bedreven ;
de rampen, door hem geflicht ; de valfche glorie, die hij
van rondsomme inoogst ; de flaaffche hulde, die hij van alle
zijden, als eene Godheid, ontvangt ; en eindelijk de nietigheid van dien vergoden geweldenaar, in bet oogenblik van
(erven .-- dit ales is door den Dichter regt con amore bcbandeld . Het lust ons, eenige coupletten of to fchrijven ;
Wet digte hoop van flaaffche zielen,
Die fmekend near zijn' oogwenk ziet,
En hem, bij 't bevend nederknielen,
Den krommen nek ten voetbank biedt!
Zijn kroon blindt de oogen door hear glanfen ;
Een loflied ftljgt langs dak en tranfen ;
Bazuin- en harpklank gnat hem voor ;
't Staat al verbaasd, ontzet, verwonderd,
Terwijl zijn kop'ren wagen dondert
En blikfemt op Salmoneus (poor.
Nu rijzen geur'ge wijrookdampen
Voor hem, als God gevierd, omhoog :
Die rook verbergt der volken rampen
Voor 's woestaards grimmig vonk'lend oog #
De Dichtlier laat iich fchat'rend horen
En ftreelt, tot eigen fmaad, zijne oren
Met logenzang, voor goud gekocht ;
De beitel moet dien zang herhalen
En fchenkr met kunst aan keurmetaleU
En marmerblokken ademtogt .
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De Nijlgod komt hem offers branden
En biedt met Rhijn, met Eridaan,
Met Ganges en met Barka's zanden
En gouden Tang, hem fchatting aan .
Zijn willekeur, ten wet gegeven,
Doet 's werelds Zuideraspunt beven
En 't ijs, dat 's Obij's zomen boordt .
Het aardrijk klaagt met droeve galmen,
Terwijl 't alom de gruw'bre fchalmen
Van 's menschdoms boei rinkinken hoort.
Sehoon de laatfie regel niet gemakkelijk vloeit, en ons
dat rinkinken van de gruw'bre fchalnren niet zeer bevalt,
is toch het geheel meesterlijk. In het vermelden van de
komst des Doods , kwam ons de regel : „ Hij komt , de Dood,
tot hear ontzet," zwak voor ; dock het overige doet de vereischte werking . Hij komt aan de ijzeren hofpoort, fcheurt
die gonzend open, en, v66r hij nog in de flaapzaal van 's werelds Opperheer is binnengeflormd, heeft dezen reeds alles
verlaten. De Dichter drukt dit krachtig nit door den enkelen
regel : ,, Stafher en laffe vleijer vlugt ."
Is deze befchrijving van den Dwingeland, wat het dichterlijke betreft, in het oog van den kunstkenner fehoon, zij
wordt den regtfchapenen vaderlander merkwaardig, wanneer
hij weet, dat de Heer W i s E L i u s den moed heeft gehad,
om dit Dichtfluk voor talrijke vergaderingen openlijk uit to
fpreken in eenen tijd, toen fchier alles zich onder den ijzeren
fchepter der dwingelandij kromde ; wanneer hij weet, dat deze Zangen hunnen oorfprong verfchuldigd zijn nun het gedrag
van zoo velen van 's Dichters landgenooten, (waaronder
mannen, wier geflachtnamen van oudsher in 's lands gefchiedboeken met roem bel;end flonden ; mannen van de uitflekendfle geestvermogens, ja zel#s zulken, die nog kort to voren
de bazuin van vrijheid en gelijkheid laid hadden doen klin.
ken) die, in flede van zich aan den dienst des vreemdelings,
die ons ten Koning werd opgedrongen, to onttrekken, van
alle zijden toevloeiden om den opgedrongenen Heer hunne
hulde to bewijzen, fommigen om ambten of gezag re behouden of to bekomen, anderen om met uitwendige verferfelen,
dat ellendig poppentuig van dwazen of van bejaarde kinderen,
hunne kleederen op to pronken . Dit gedrag, en vooral de fchaamteE 5
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teloosheid van eenigen, om, nitt to vreden met eene gewone nederige onderwerping, de verhevenfte welfprekendheid,
ja de Goddelijke Dichtkunst zelve tot zulk een einde aan de
ate en logenachtigfte vleijerij dienstbaar to maken, vervulde
den Heer W I S E L I U S met teleurftelling en verontwaardiging,
en eene menigte aandoeningen bragten zijn zedelijk gevoel tot
ten' zeer hoogen trap in beweging ; doch in kalmer oogenblikken deden zij hem dikwerf peinzen over den mensch en
zijne, vooral in onze dagen zoo hoog opgevijzelde, grootbeid, en nu ftortte hij zijn gevoel en zijne befpiegelingen
tevens in deze Zangen uit . Het gefchrift zoude echter bij 's
mans overige papieren liggen zijn gebleven ; doch toen men
ook bij hem herhaalde aanzoeken durfde wagen, om zith
order de dienaren des zoogenaamden Konings to laten opteekenen, meende hij ann zulke, hem beleedigende, pogingen op.
geene betere wijze een einde te :kunnen maken, Clan door dit
uitvloeifel zijner vaderlandsgezinde gewaarwordingen, tot een
fprekend bewijs zijner onverwrikbare en nimmer tijkavelende
glrondbeginfelen , in twee onzer meestberoemde geletterde
1 atfchappijen van het fpreekgeftoelte voor to lezen .
De tweede Zang biedt aangenamet tooneelen aan . Hier zijn
de ware Roem en de Mensch, door edele roemzucht geprikkeld, de voorwerpen van 's Dichters hooge geestverrukking .
plaatsgebrek verbiedt ons ; deze fchoone befpiegelingen to volgen. De Dichter treedt den tempel des Roems binnen . De
befchrijving daarvan is keurig. Hier vindc hij de namen van
hen, voor welke plaatfen in dezen tempel beftemd zijn ;
dair worden de daden der echte wereldgrooten in duizend
ktnrsttafereelen getoond ; ginds rijzen zangen ter hunner eere.
De lof van een aantal beroemde mannen wordt nu door den
Dichter bezongen . Schoon de vermelding van zoo vele beroemde mannen in een Dichtftuk aan den Roem doelmatig
moge zijn, geeft toch de menigte van namen eene onaangemme ftroefheid aan het vets, gelijk hier :
„ Blinkt gij, 6 Grooten, Vosfen, Baerlen,
Erasmus, Schrijver, Douza, Hooft!"
Dnarenboven, hoe vele achtbare namen zijn pier vergetens
welke, naar ons gevoelen, boven eenigen, weike vermeld
zijn, de voorkeur verdiend bidden! Wie zoude, om flechts
eeni-

bE kORM.
eenigetl

to

neetnen,

niet gaarne naast den naam van

IFS'
F R A N it-

L I N dien van PENN, naast den naam van JENNER then van

HOWARD, naast den naam van S E P L E R lien van onzen,
zoo waarlijk grooten, geenen roem bejagenden, maar toch
eeuwig beroemden PIETER NIEUWLAND gefpeld hebben?
Dan - de Dichter konde ook alien niet noemen, en wij
maakten zelve reeds de aanmerking, dat zoo vele namen zieh
Inoeijelijk in het vers laten vlechten . Dat echter onze voN,
f E L, die Vorst der Nederlandfche Dichteren,
a quo, ceu fonte perenni,

Vatum Pieriis ora rigantur agnls,
dien dezelfde VAN B R O E R H U I Z$N (welke bier door den
Dichter met V I R O I LE I U S words gelijk gefteld !) een' ontzaggelijken Leeuw noemt, die alles voor zich deed zwichten, in
dit Dichtftuk niet gedacht wordt, valt bijzonder in het oog,
en moet aan een opzetteiijk verznim worden toegefchreven,
Veel voortreffelijks levert, overigens, deze Zang op. Bij
bet reeds aangehaalde ten bewijze van den moed des Dich.
ters, door de openlijke voorlezing van dit Vers aan den dig
gelegd, behooren . nog de volgeiide- tegt Route en krachtige
coupletten :
Blikt, Ed'len! die in beter tijden,
Door vrijheids zoet genot geftreeld,
Uw leven Pallas dienst . mogt wijden
En Phoebus either hebt befpeeld,
Blikt gunftig neder op uw •z onen!
Wij zweeren 't bij uw gloriekronen!
Nooit, nooit buigt Nedrlands roem het hoofd,
Offchoon in Vesta's tempelmureu
De laatfte vonk der outervuren,
Op 's Dwinglands wenk, wierd uitgedoofd.
Zie daar de kroon, waarnaar wij ftreven,
Die ons aan 't eind van 't renperk wenkt!
Zie daar lien Boom van 't Eeuwig Leven,
Door Edens klaren ftroom gedrenkt !
Wie ooit zijn krachtvol ooft mag fmaken,
Ontziet noeh 's yolks oproerig blaken,
Noch
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Noch 't grimmig oog der dwinglandij . . . .
Hij zal den fieren nek niet buigen . . . .
't Heelal !tort' boven hem in duigen,
Hij valt, maar valt van zidd'ring vrij .
Wie denkt, bij her lezen van de vijf laatfte regels, niet
aan de Ode van H o R A T I U S : Justu n , et tenacem propofiti
v/rum ? De Heer W I S ELI U S onderfcheidt zich bijzonder
door zijne kennis met de Ouden en her gebruik maken van;
derzelver fchoonheden . Her volgende couplet, aan de eer van
T A C I T U S geheiligd, is bij uitftek fchoon ; doch wij mogen
niet meer overnemen. Boven mate beviel ons hetgeen de
Dichter bier over her Oosten heeft ingevlochten, niet flechss
pin de fraaije verzen, maar mede uit hoofde van de geluk:
kige dichterlijke vinding en de aangename verrasfing, welke
de Lezer, die niet dadelijk aan den .man denkt, welke bier
bedoeld wordt, zonder twijfel met den Recenfent zal gevoelen . Zeven coupletten (en deze uitweiding is waarlijk war t(-,
breed voor her ftuk) leest men, zonder dat men weet, waar
's Dichters verbeelding ons henen zal voeren, tot dat de
laatfle regel van her 8fte couplet ons door bet eenvoudig noeteen van eenen naam op eene regt treffende wijze verrast.
Waarheen, verbeelding? - Slaak uw banden l
'k Ontfcheur mijn' geest den Morgenlanden,
En vind voor Schultens beeld mij wear .
Jammer is her, dat de indruk verzwakt wordt door bet
volgende couplet, waarvan her laatf'e gedeelte zich weinig boven her proza verheft . Her tweede ,aan S C H U L T E N S, den
zoon, toegewijd, is weder zeer fraai .
Indien her oils veroorloofd zij eene enkele aanmerking to
maken, zouden wij den Heere w I S E L I U s in bedenking geven, of de zucht om zich to verheffen, en krachtige, zoogenaamde gefpierde, verzen voort to brengen, niet to veel
invloed hebbe gehad op 's Dichters geest? of de beelden bier
niet met eene al to milde hand zijn aangebragt ? en of 's mans belezenheid en oudheidkunde, die wij anders op hoogen prijs
ftellen, net al to kwistig in deze Zangen verfpreid 2ijn? Wij
zouden zoo galrne in dichterlijke befpiegelingen aver den
Roem ook dat zachte en roerende hebben aangetroffen, dat
bet hart zoo onwederftaanbaar treft, dat ons de tranen uit
de
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oogen perst, en dat, naar onze meening, in onze, anders
zoo voortreffelijke, hedendaagfclle dichtwerken meestal to
fchaars gevonden wordt .
Verder kwam het ons voor, dat bet een gebrek is in dit
Dichtftuk, dat nan den waren heldenmoed geenerlei lof wordt
toegezwaaid . De zucht naar oorlogsroem is, op zichzelve,
nooit edel : maar de Held, die nit zuivere beginfelen voor
vrijheid en vaderland f1rijdt, heeft toch wel eenige nanfpraak
op een' lauwerkrans . Wij zouden gaarne dit fraaije flak door
den een' of anderen doorluchtigen naam uit onze vadetlandfche gefchiedenis hebben zien verfieren, en zijn van oordeel ,
dat zoodanig voorbeeld een' uitmuntenden tegenhanger van
den Dwingeland in den eerflen Zang had kunnen worden, en
door het contrast heerlijk zoude zijn uitgekomen .
Wij troffen wei enkele regels nan, welke ons gedrongen
voorkwamen, en woorden en iiitdrukkingen, welke ons niet
behaagden, gelijk weerflrevigheden, metalen longen, grootinoer
Pyrrha, enz . Doch bet lust ons niet, ons thans met aan .
merkingen van zoo weinig belang bezig to houden . Een zeer
fraai titel- vignet , door den I-leer B I4M D E R D ll k geteekend,
verfiert dit fchoone ftuk, voor welks uitgave de Recenfnt
den Heere W I S E L I U S zijnen dank betuigt ; zich vleijende,
dat de Dichter op zijnen lof eenigen prijs zal ftellen, daar de
Rccenfent mede onder d_zulken behoort, d :e hunne knieen
voor den Baa1 nooit gebogen hebben .

ae

De Brie Rijken der Natuur, DichtJluk van j A C Q U E s D EL I L L E ; yr je navolging in bet Hollandsch, door A . L O OSJ E s , P z . IIIde 4fdeeling . Te Haarlem , bij A . Loosjes,
Pz . 1814 . In gr . 8v0 . f 2-18- :

Do

Dichter gnat thans vnn'de hoofdflofen tot bet eigenlijke
Qnderwerp van zijn gedicht, de drie Rijken der Natuur,
over. Alles komt bier blijkbaar op bet oogpunt aan . Mag
men de Natuur met een dichterlijk oog befchouwen, hare
krachten pesfonificeren, of bepaalt men zich althans tot derzelver grootfche of bevallige werkingen en tooneelen ; dan is
er bijkans geene rijker floffe voor den Dichter . Doch, ontzegt bij zich die vrijbeid, meent bij naauwgezet en fchroomvallig aan de Zijde des Natuuronderzoekers to moeten gaarr,
en
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,en In alle deszelfs bepalingen en verdeelingen to meeten tre •
den ; dan is er fchier geen ondankbaarder, geen prozaifcher onderwerp . Wij zagen in onze beoordeeling van den vierdett
tang (Vad. Letteroef. No . X : 1814 . bl . 421) den Richter
buns aan deze klip flranden : bet eerfte der drie Rijken, 't
welk de itoffe tot den vijfden Zang oplevert, - dat det
Mineralen, - kan ook geen van de fchitterendfte partijen
zijns tafereels opleveren . Ook Rapt hij luchtig over de fmaldeelingen van bet gebied der delffloffen been, werpt een'
vlugtigcn blik op derzelver onderfcheidene kleuren, op de
zouten, (waarbij ook de beroemde zoutgroeven van Wieliczka befchreven worden) op de metalen en halfmetalen, eti
beast zich van deze ondichterlijke flof tot een aandoenlijk
en belangwekkend verhaal, uit de gefchiedenis van Florence
ontleend, van een' grijsaard, die, zijne dochter aan Karen
minnaar geweigerd hebbende, door dezen in eene flaaesomwenteling verbannen words, en toevlugt in een hol zoekt,
wear hem later zijn vijand, door eene gelijke verandering
der wisfelvallige fortuin bet onderfpit delvende, als lotgenoot
aentreft, zich met hem verzoent, door eene derde lotverandering bevrijd wordt, maar nu met zijn' vriend, thans zijn
fchoonzoon geworden, van bet woelig tooneel der volksregering, op een eenzaam, doch bekoorlijk landverblijf eene fchuiiplaats zoekt . Dit verhaal echter, hoe belangwekkend en dichterlijk voorgedragen, hangs flechts door een' zeer flaauwen
dread - bet tooneel der gebeurtenis, eene antledigde mijn,
-- met bet hoofdonderwerp to zamen, en beflaat echter twee
derden van dezen Zang, die derhalve de behoorlijke evenredigheid mist, hetwelk men alleen aan de verlegenheid des
Dichters, om denzelven behoorlijk nan to vullen, kan toefchrijven.
Veel rijker, ja al to rijk voor U nen Zang, is de flof vat:
den volgenden, - bet Plantenrilk. Hetzelve is, naar mate der
volftrekt vereischte bekrimping, en van bet oogmerk des
Dichters, om zich van alle fabelkundige verzieringen to onthouden, 't welk hij zelf in den aanvang des zesden Zangs
aankondigt, meesterlijk behandeld . Bij a11e beknoptheid, zijre
toch de hoofdmerkwaardigheden, de groote wonderen van hec
Plantenrijk daarin vermeld . De inwendige vorming der plant,
cue onbegrijpelijke' working der entkunst, - de onderfcheidene wijzigingen van hot fap in de zoo uiteenloopende foorten,
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(ze,er fraai behandeld, en met de verfchillende gedaanten der
vlam in bet vuurwerk vergeleken) - de tallooze verfcheidenheden der bladen, Nu hard, dan wollig, vaak met diepgefneden randen,
Gekarteld, hoekig, breed en final, nu glad' dan dof,
Rond, eirond, ingefnedn, gefnippeld, fijn en grof;
Die, als de hand haar raakt, gelijk een egel, ilekend ;
Deez' met een brandwond zelfs den zachtflen aangreep wrekend,
Of met cen fchijnbaar ijs, wiens fchittring luister wekt,
Wiens kilheid zelfs de hand doet huivren, overdekt,
Nu dun, als loovers, die voor d'adem henenvlieden,
Dan dik, als platen, die een' fellen weerfland bieden,
Nu groen dan donkerbruin, nu rood dan zilverblank,
Dan liefelijk van geur, dan hatelijk door flank :
Somtijds, bijkans bekleed met dierelijk vermogen,
Van zelfs door deiningen nu op dan near bewogen,
Of door een' vingertop voorzigtig aangeroerd,
Juist of een ftille fchrik bet hart der plant vervoert,
Eensklaps zich iluitende en met fchaamte nederbukkend,
Zich aan des plukkers hand door tooverkracht ontrukkend .
der bloemen :
Deez' plant poogt minzaam, in haar vaasgewijze fchalen,
Vol fierlijkheid haar bloem op reinen dauw to onthalen,
Daar gene in haar paleis van purper en van goad
Een' fchat van nektar voor zich zeif befloten houdt.
Die ftelt haar glorie in een weidfche bloemlivrije ;
Eene andre, lagchend met der zusteren kieedije
Van purper en faflier, fchept Karen hoogften lush
Dat haar gansch fluijerloos bet laauw zefiertje lost :
Deez' blijft, tot zij verwelkt, met vaste kleuren prouken,
Die Flora eenmaal haar ten tooifel heeft gefchonken ;
Terwiji eene andere, als de Proteus van 't gebloemt,
Op kleurverandering, als 't hoogfle fieraad, roemt.
voorts der wortelen, - de ontkieming en voortfpruiting van her
zaad, worden achtcrvolgens befchouwd ; en bet gezigt van
zoo vele wonderen geleidt den Zanger natnurlijk tot de ontleders derzelve, vooral tot L I N N AE U S , die bier eon' zeer
fchoonen en welverdienden lof ontvangt, welken de Vaderlandfche Dichter door de volgende fraaije wending ook op
Holland, ooJ op zijre geboorteftad, duet nederdalen :
ja
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Ja, 't was in Haarlems oord, in Hollands bloemwarandei1
Langs onze flroomen, onze duinen, onze iranden,
Dat zijne kennis nog baar' kring heeft uitgebreid.
Zoo blinkt cen nieuwe ilar met grooter heerlijkheid,
Ais ze nit des bajerts fchoot, omhuld met aaklig duister,
Het middelpunt genaakt, beflraald door zonneluister,
Ons Holland was, hoe kleen, teen 't middelpunt, de zon,
Waar wijsheids glans uit flraalde, als tilt verlichtings bron .
Ook verzuimt de Heer L o o s JE s niet, bij deze gelnd
heid een' krans to breijen voor den onderwijzer zijner kindschheid in de bekoorlijke kruidkunde, den geleerden D . DE
GORTER, en voor den niet min dapperen dan kundigett
xiisER, die, als krijgsman onder de Pruisfifche landweer,
zelf to Haarlem bet eerst den afdruk zijner bij TEYLER:
bekroonde Prijsverhandeling over de bewerktuiging der Planten kwam befchouwen . Het verwondert ons, dat de dichterlijke Navolger, die zoo gretiglijk elke gelegenheid bij de
hand grijpt, om als Hollander en Haarlenrmer zijn Vaderland
en Vaderftad to verheerlijken, bij deze zoo gunflige aanleiding niet met een enkel woord van de vermnarde Haarlemfche bloementeelt heeft gewaagd, die door geheel Europa been
een' tak van handel uitmaakt ; die in de lente (weleer althans) eene menigte vreemdelingen, en danronder de aanzienlijkile perfonen, zelfs Vorilen, naar Haarlem lokt ; en die,
door de wel is waar wat flijve, maar toch prachtige vertooning der bloembakken, de aandacht en vermelding des Dichters der Natnur niet onwaardig was . Of vreesde de Heer
L o o s J E s ligt, zijnen oorfpronkelijken Dichter den lof eener
liefhebberije in den mond to leggen, waarover hij, in de
be1ende verzen zijner .Tardlns,

Tel on volt dans Harlem plus d'un triste amateur, etc.
bet Anat,'srma zoo onverbloemd had uitgefproken? Dan, de
Nederlandfche Zanger heeft bij meer dan fsdne gelegenheid.
vrijheden genoeg gebruila, om zonder fchroom ook bier van
zijn Origineel to durven afwijken ; re meer, wiji hij daardoor
gelegenheid vord, om eene elders gepleegde onregtvaardigheid van zijn Model to verbeteren.
Than& verheft zich bet lied van de bloote bewerktuiging
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tot de hoogere krachten der plant, die haar nader bij het
dier brengen ; de verfchijnfelen der flingerende Trernella, der
vliegenvangende Dionea, der D7imofa pudica, bet wenden der
planten naar bet zonnelicht, bet fluiten hater bladen bij nacht,
bet huwelijk der gewasfen, wel door de lateren, met name
V A I L L A N T, ontdekt, doch reeds door de Ouden in zoo
verre gekend, als zij vrouwelijke bloemen op verfchillende
flammen (van den palmboom) door bet flof der mannelijke
bloefems bevruchtten, en van de Caprificatie, of de bevruchting der vijgen langs den weg door een Infekt, met
mannelijk fluifmeel beladen, reeds wisten . De winden en
Infekten niet alleen, ook de wateren bevorderen de gemeenfchap en voortplanting der gewasfen, door bet overbrengen
der zaden . De Dichter, hierop turende, ontwaart in den
vloed een vreemd verfchijnfel - den Polljp . Dit brengt hem
tot de plantdieren, wier behandeling eigenlijk meer tot den
volgenden Zang, die over bet Dierenri,"k moet handelen,
zou behooren . Dan, wie over zulke kleinigheden bet barnas aantrekt, verdient geen' Dichter to lezen. De onze zat
in de twee nog volgende Zangen werks genoeg vinden, ook
inaar in algemeene trekken bet Rijk der Dieren of to handelen .
Ilet Plot van dezen Zang behelst de nuttigheid der planten
voor den mensch . Men voelt, dat de Dichter over dit onmetelijke veld flechts met de vlugheid eener C A M I L L E,
die de toppen der voorwerpen naauw aanraakt, kon heenglijden. De geneeskrachtige planten, papiet, hennep, vlas, de
warme dranken, uit dit Rijk ontleend, worden meer genoemd
dan omfchreven ; de wijn, bet voedende graan, fchaars naar
verdienfte geroemd ; en eindelijk met den lof der bloemen,
en bet nut hater geuren, die COLUMBUS tegenwaaiden,
en, ten fpijt zijner wrokkende reisgenooten, in de ontdekking van eYmerika deden volhouden, deze Zang befloten .
De fliji in deze Zangen komt ons meet gelijkmatig voor,
dan in de beide eerfle . De Dichter valt zeldzamer ; maar,
onzes inziens , verheft hij zich ook niet zoo dikwerf boven
bet gewone peil . Daar echter de Franfche Dichter niet flecht9
bet onderwerp, maar ook meestal den woordeliiken inhoud
aan onzen Landgenoot heeft opgeleverd , kunnen wij bet dew
Yen laatfteil niet wijten, wanneer hij in zijn Model bier minder trefende plaatfen aantrof, dan in de vorige Zangen . Ook
vertoonen edele metalen 1 bloemen en vruchten, meer gelijkma .
31OZ .BESCH. I SIS . N O . a .
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verre zou dan de onderkcheidene eigen.
deter Zangen aan hun onderwerp beantwoorden.

De Fmiif6hetz In TVcalc'lrert
z . Te 3Glidtlelburg, bij S.
t, i76 BI. f I-8- :

boor J . -D$ $ •A N T EYt y Of 144
van Benthpm . iti4 . In fir. 8vo .

lien gvolledig berigt van hex voorgevallene met Waleheren •„
van de inbijving dezes Eilands of in bet Franfche Keizerrijk,
tot op ale ontbinding -dezer gewelddadige vereeniginge,-met,zoadanige omflandigheden, als _reeds voorbereidende mogen be
fchouwd worden tot dit noodlottig tijdvak ; ziet daar den inbond van dit boekdeeltje, hetwelk in meer dan .cn Gpzigt
lezenswaardig is . Immers, wij weten ., dat Zeeland, en vooral Waloheren, vroeger ingeflokt, en later weer ukgeworpen,
clan de overige Nederlanden, een eigen afzonderlijk lot heeft
ondergaan,, en den looden fchepter des dwingelands-dieper nog
gevoeld, dan Holland en de meeste andere, inzonderkeid landwaarts gelegene, provincien . Wij weten ook, dat de Zeeuwen een eigen moeijelijken worflelflrijd met bet inflortend
gevaarte der overheerfching hadden nit to flaan. En bovendien zien wij in deze befchrij-ving van bet gebeurde op 8cn
belangrijk Eiland v-eel bijeen, wat elders meer vesflrooid
wordt aangetroffen ; eene teekening in bet klein van de fchilderij van Neerlands lijden onder den flok des drijvers .
Wij zullen ons geene moeite seven ;, om doze teekening op
nog kleiner fchaal over to brengen. De hooftlzakelijke ge
betirtenisfen zijn bekend •genoeg geworden, of hebben met
bet elders voorgevallene zoo groote overeenkomst, dat ze
ligtelijk iworden gegist . Wij willen alleen bet een en ander
affchrijven,, waarbij we, al lezende, een vouwtje hebbengelegd, omdat bet ons, als bijdrage tot de algemeene gefchiedenis der mislrandelingen, door N n .P aL'E O -N On zjjne zendelingen der befbhaafde wereld .aangedaan •, -- tot die van Ftnnfc?ie ondeugd, geweld en knevelarjj, belangrijk voorkwam .
„ De Griffier van bet Vrederegt to Vlisfingen, RENIQUEY
brad, in zestfen maanden tijds, bij de drieduizend franken afy
gekneveld .

Hij is voor bet Cur

d'asf1fas to refit ,gefleld. .,
„ E(Xt
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uitweiding .--Dit bevreemdde ons in her eerst ; maar
,, gene
nn wij weten, hoe bet met de adminiftretie der Jufitie in
Frankrijk, vooral in de Hoofdfad, gefteld is, moet zich Wemind daarover verwonderen . Addaar is bet paleis der Jufitie
een Roovershol . - Eene bende van honderd-en-vijftig Avaues (Procureurs) doet wat zij wil ; is baas over de Regters, Advocaten en Notarisfen ; fpot met de wetten en reglementen ; maakt de zaak van een' hunner die van alien, en
plundert regts en links alles wat in hare klaauwen valt . Bij voorbeeld, de invordering eener geldfchuld van 40 franken kostte duizend franken . -- In de invordering eenerfchuld
van 7ooo franken deed men zeven-en-dertig arresten, De
fchuldeifcher, wet ziende, dat hij de fchuld niet meer zou
binnen krijgen, liet, om, gelijk men zegt, geen geld van
huis to brengen, den Avoud aanzeggen, dat hij zou toezien,
de kosten niet boven de 7000 franken to doen loopen," enz .
„ Men had betaalmeesters en onderbetaahneesters. Deze wisten almede van knevelen .
Het ging (met eenen) zoo ver,
da.t hij twintig ten honderd durfde afdwingen ."
Een zeker Heer, voorheen zelf Militair, werd voor G I LI,Y (den Gouverneur) ontboden, en door dezen zeer ernftig
onderhouden, „ omdat hij in een koffijhuis, de nieuwsbladen lezende, aan de overige aldaar tegenwoordigen, op de
kaart, de plaatfen had aangewezen, waar de Geallieerden fonden.-„ Ik heb u," voegde G I L L Y er bij , „ omdat gij oud• Militair zijt, nu nog gewaarfchuwd : zoo bet eeu Burger
„ ware geweest, zou ik hem reeds naar Rijsfel hebben doen
• vervoeren."
• Hebt gij geen nieuws?" vroeg men eens aan iemand, in
eene publieke plaits . „ Ja," zeide bij : „ ik heb gehoord,
„ dat de Franfehen een Kozak krijgsgevangen hebben ge„ maakt, zoo onmanierlijk dik, dat zij hem, uit nieuwsgie„ righeid, openden ; als wanneer uit zijn ligchaam een Fran„ fche tamboer met zijn trommel to voorfchijn fprong." -Hij, die dit zeide, werd kart daarna opgeligt en naar Rijsfel
gevoerd ."
• De Generaal B E R T IL AND was aan bet hoofd eener Commisfie, die bevel had, een allerfrengst onderzoek to doen
tlaar Engelfche en Koloniale goederen, en dezelve alle in be#
slag to nemen ;
zijn Aide de Camp kwam den Heer D . vinden. De Commisfie, heette het,was den Generaal zeer tegen de
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borst : hij korn de uitvocring lang doen duren, of fpoedig
doen ophouden : in bet laatfle geval was bet billijk, dat de
kooplieden hem hunne erkentenis betoonden met een gefchenk,
geevenredigd aan den dienst, lien hij der Commercie wilde
bewijzen .
„ - Hoe veel hij wel dacht, dat men gevoegelijk kon aanbieden?" - Honderd duizend franken .
n De voornaamfte kooplieden werden bij elkander geroepen .
Men verzocht den Aide de Camp zelv' in de vergadering :
en hier werd nu met hem over bet aan to bieden gefchenk
gehandeld, even als over den koop van eene baal koffijboonen ; eindelijk werd befloten tot tweeduizend vijfhonderd dikaten, en nog eene gift van honderd- en - zeventig dukaten
voor den Aide de Camp . Deze werden dan ook den volgenden dag, door eene plegtige Deputatie, den Generaal als
eene vrijwillige erkentenis aangeboden . De Generaal beantwoordde de aanbieding zeer vriendelijk, nam bet gefchenk
even vriendelijk aan, en de nazoekingen hielden op ."
,, Men weet geen voorbeeld, dat door deze regtbank
(der Douanen to Antwerpen) in eenige zaak vrijfpraak of ontflag is uitgefproken . - De Regter van Tnflructie bij die regtbank zeide eens tegen een Middelbnrgsch koopman : „ On
„ der de drie is den fchuldige : wie hij eigenlijk is, kan ik
„ niet ontdekken : derhalve moet men, om zeker to gaan, de
„ onfchnldigen met den fchuldigen flraffen."
„ In i8io moest iemand nit Noordbeveland eene fom van.
drie-en-zestig gulden to Goes ontvangen . Een man van zijne kennis aldaar zeide hem , dat hij daarvoor een Pasfavant
moest hebben . De ander verzocht hem mede to willen gaan
naar bet Douanen-kantoor, om bet to halen. - Hier was
thins ontvanger de beruchte D' A L V E R N Y , die bet zich test
regel had gefteld, dat men juist in het eerjfe jaar de menfchen knijpen moest, terwijl zij der wetten nvg onkundig waren ; in het tweede jaar, zeide hij , waren ze reeds to wijs. Op bet kantoor beduidde men hem, dat er geen Pasfdvant,
maar een Acquit d caution moest wezen, en men begeerde
van den man nit Goes, dat hij zijnen naam in een register
zou teekenen . Deze, niets van al lien omflag wetende of
verflaande, weigerde bet ; dock op de bedreiging, dat dan de
man uit Noordbeveland en bet geld op bet kantoor moesten
blijven, teekende hij, zoo hij meende, alsgetuige . Men gtn4
za-
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zamen heen, en D' A L V E R N T liet hen gaan, zoo wijs als zij
waren, zonder hun lets van hunne verpligting omtrent het
Acquit a caution to zeggen. - Na eenig tijdsverloop werd
de man to Goes aan het kantoor ontboaen, en hem daar
aangezegd, binnen acht dagen to moeten betalen veertienhonderd en vier - en - dertig fraiken, wegers het niet terugkomen
van het Acquit a caution ." (fIij heeft ze moeten voldoen,
zonder eenig verhaal ook op hem, voor wien hij geteekend
had .)
Na een uitvoerig verflag en lange Hist d'r requifitien, enz .
gedurende het beleg, befluit de Schrijver : „ Indien al bet gevraagde had kunnen en moeten geleverd worden, zou men
de foln van alles zamen ten minfe op anderhalf millioen guldens kunnen begrooten ."
Wij eindigent
met de betuiging, eat wij alles zeer wel geordend, geleidelijk en aandachtwekkend bebben verhaald gevonden, overal den flempel der echtheid dragende, met gepaste uitweidingen en aanmerkingen doorzaaid , en buiten t:genfpraak vele bijzonderheden bevattende, die verre van algemeen bekend zijn. Wij bedanken den bekwamen Steller
voor deze gewigtige bijdrage tot de Gefchiedenis van onzen
tijd . Wij danken hem insgelijks voor bet flowers, dat ten
nieuwen, van alle misfehien nog besten, bewijze verfrekt, dat
de fchoone Dichtkunst ook op de Zeeuwfche Eiltnden niet
wordt verwaarloosd . Mogen velen het boek met verdiende
belangfelling lezen !

Raadgevingen aan het Congres to theenen . Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Amflerdam, bij Geysbeek & Comp .
1815- In gr . 8vo . 151 Bl. f I - : - :

D

e Holiandfche titel van dit boekje, hetwelk, volgens de
Amferdamfche Courant van I9 November 1 . 1 . , zoo gefrengelijk in Duitschland is verboden, dal de eenvoudige bezitting met eene boete van Ioo dukaten bedreigd werd, en afkomfig blijkende to zijn van then Heer A R N DT, welke zich
reeds door verfcheklen warm gefchreven fukjes tegen de Franfche overheerfching, ter bevordering van Karen val, bij menfchenvrienden en Duitfche patriotten ten gunfigfe onderfcheiden heeft ; die titel is nogtans min of meer misleidend . De
F 3
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SchrijVEt rigt zich juist tilet aan het CbngrEs ; het o6ffpronkelijk
opfehrift duidt ook flechts ipmerkelljke, belzartigensuigrdige
ftdaehten of bijzonderheden voor hetkelve aan4 er wordt boy tidien in het gan#bhe bopkje van Sakfen, of (test nadeele
van) Praisfen, geen woord gefproken, en over hot geheel
zoti bet wel het nafist in handen des Comtnitt0s vbor de
Dtiitfche zaken behooren . Dit min of meer onjuiste Mien
wij op rekening van die zelfde haast in het vertbiken, welke
zich op vele plaatfen van bet werkje laat zien •; hetgeen man
de eene zijde to natuurlijker, maar aan de andere ook to meer
jammer is, daar zich een zoo leer Duitfebe geest in den
ftijl en de gedachten doet optnerken, dat ons de aanvang
door duisterheid en onbevalligheid voor Hollandffhe ooretl
bijna voor deszelfs lectuur deed fchrikken .
Het zou ons echter veel hebben doeh verliezen, indien wiJ
dit onbehulpzafhe, ongepolijtte, vaak al to diep txstende vah
den Duitfeher, in tegenftelling met den aardigen, gladden, oppervlakkigen Franschtnan, zoo peer to zijnen nadeele hadden
doers wegen, dat bet ons van eene nadere kennismaking terughield . Zonder no, een oordeel to willen vellen over bet plah
en de tlitvoering van bet werkje, als waarlijk verdienftelijk of
wel berispelijk, en alzoo reeds bij voorraad to beflisfen tusfchen den Schrijver en die Duitfche Vorften, welke zijn gefchrift zoo geftrengelijk verboden hebben, (eeu verbod, waarover zich n'iemand na de lezing verwonderen zat of kan) mogen wij niet verzwijgen, dat het vele opmerkelijke en bekar=tigenswaardige zaken, niet flechts voor bet Congres, maar
voor iedereen bezit, die zegken kan : how fum ; nihil humani a me alienum prrto, - met een woord, mensch is .
Gedackten en bijzonderheden kwam in onze boven gegeven
verklaring van den Duitfchen titel voor . En inderdaad, de inbond fplitst zich in deze tweederlei zaken, van welke de laatilen veelal perfoneel, regtftreeks perfoneel, -de eerften algemeen, en zaken zijn betreffende . Wat bet perfoneee aangaat,
wij zien daarin den geest en bet gedrag der Duitfche vrienden
van NAPOLEON (de Vorften, Ministers en Genernals van bet
Rijnverbond, vooral de zuidelijk gelegenen, en met name dt
Koningen van Wirtemberg en van. Beijeren, -den Groothertog.
van Borden, en lien van Frankfort, met de hunknen, ze1fa
w •R E a r) zoo donker, zoo harelijk, zoo affchuwelijk afge$saald, Qat zij wwlzjk op geheel let •a nders din troonen en
eere-
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iteur van den een, de uitzuigende verkwisting van den ander,
de hartelijke verkleefdheid ann den Satan, wiens waardige
engelen zij zich betoonden, en de verraderlijke en goddelooze tegenwerking van de zaak der menschheid, en der zuivere
geestdrift hunner eigen onderdanen, ter verbreking van bet
fchandjuk ;. ziet daar de voorname befchuldigingen, door daatlzaken, bekende anekdoten en echte ftukken naar verniogen
geftaafd. Mogelijk, ja° waarfchijnlijk is 's mans befehouwing
(inlmers, hij is mensch !) van eenzijdigheid en zekere mate van
drift Wet ge'heel vrij to pleiten . Anders gewis is de hoop op
bepalingen en fchikkingen, die bet misbruik van mngt in bet
vervolg hoogst bezwaariijk maken, behalve den beteren nard
en gezindheid van bet opkomend geflacht, in de Kroonprinfen van Wirtemberg en Beijeren, de Benige, die Duitscbland ook nu nog overblijft .
Voor deze verordeningen levert de Schrijver bouwftof in
bet andere gedeelte . Men kan reeds nagaan, dat hij een voorttander is van de vrijheld der drukpers, van grondwetten en
landsftenden, van verantwoordelijkheid der Ministers, en algemeene wapening (in plaats van, althans groote, ftaande legers), van eene vereeniging van geheel Duitschland onder een
of twee Opperhoofden ; vereeniging, van welke ook Holland
en Zwitferland Wet geheel moeten zijn uitgefloten, daar inzonderheid van bet laatfte gevaar zou kunnen to vreezen zijn
voor de veiligheid van bet Germaanfche volksverbond, enz .
enz . Doch de wijze, op welke fommige dezer ftukken, met
kunnen aankleve, hier behandeld worden, en daaronder bet
gefprokene ten aanzien der hooggeroemde Franfche gemakkelijkheid en geregeldheid in bet ganfche fielfel der regering,
als ook in bet krijgswezen,--en in een ander vak de oud-Duitfche bevordering van alles, wat tot de wederkeerige wisfeling
en befchaving van gedachten, enz . onder de menfchen be.
hoort, - verdient, buiten tegenfpraak, de uiterfte opinerkzaamheid. Bij deze behandeling van zaken, waar de gedachte aan partijdigheid of drift Wet ligt oprijst, verfchfjnt de
Heer ARNDT in een waarlijk benxinnelijk licht . Hij is ecn
regte Duitfcher, in den edelften zin, germanus indole, hand
sinus gram natione. De menfchelijkheid, de zucht voor bet
weizijn en de trots op de waarde van ons gellacht, komt
overal treffend nit . Wij gelooven, dat bet hem crust is ; dat
hij
F 4
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hiJ niet zou aarzelen, des nods, als een martelaar voot dez4
heilige waarheden to iterven . En gaarne zouden wij een en
ander zijner geflelden, door onze politieke Schrijvers, zoo er
dezulken nog moeten en kunnen beflaan, door den Nederlander (zoo hij foms nog maar fchijndood mogt zijn), of den
Herkaauwer (zoo her beestje niet ook binnen kort van eene
melkkoe in een flagtbeest verandere), of wie bet zijn moge,
als een tekst zien uitgebreid, bepaald en toegepast . Bij voorraad kan men bet fluk zelf raadplegen, dat trouwens gezegd
wordt bijna uitverkocht to zijn .
Wij gunnen bet gaarnd
debiet voor eene tweede uitgave ; en moge bet ten minfle
dienstbaar zijn, om ons geluk, onder bet bewind van eenen
edelen Vorst en waardiger flaatslieden, ons des to meer to
loen gevoelen

De Natioltale Kerkvergadering van Parijs, in den .Tare 1811 .
Door F . A . M E L C H E R S, Kanunnik to Munjler. Te Amjlerdam, bij

B . J, Crajenfchot .

1$14 .

In gr. 8vo. 17a BI.

f' :-42- :
Bedroevend is bet terugzigt op de dagen, toen een geweldenaar aile de bewoners bijna des vasten lands van Europa
als eene kudde fchapen (met honden, kluiten en misbaar) voor
zich henen dreef, en, naar willekeur, ter flagtbank voerde .
De mensch zinkt, bij deze befchouwing, tot een magt-,
werk- en willeloos wezen neer, dat, als een fluk hour op,
den geweldigen flroom, drijft, waar her coeval wil ; en wie
flechts, door heimelijke ondergraving of gewelddadige aanranding der dijken en dammen, in oude herkomflen, wetten en
zeden nanwezig, dezen firoom beflaat to leiden, die befchikt
over den beer, en met hem over de oppervlakte en al den
rchat, der aarde . N A P O L E O N deed nog minder. Frankrijk
was tegen zichzelven en de wereld in oorlog ; alle deszeifs
vermogens en krachten waren hierbij in werking geraakt ; hij
ftelt zich aan bet hoofd dezes ontzett,enden, doch waarlijk
hoofdeloozen legers, en - de wereld ligt aan zijne voeten.
Doch op dit zwarte tafereel vertoonen zich enkele verlichte
punten, niet van geluk, b neen! veeleer van verdubbelden
jammer ; doch niettemin verlichte punten, ten aanzien der
waarde en waarachtige gefleldheid van den mensch . Ja, de
mensch
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inen:ch is een vrijwerkend wezen ; bet gevoelen van den geegt
beflist over zijne daden ; ook alleen flaande, fleept hem de
flroom niet mede ; zelfs breekt hij dikwijls bet geweld diens
ftrooms ; een weerlooze hoop wordt ontzaggelijk voor den
beheerfcher der aarde ; en deze zelf is aan bet paard gelijk,
dat, zoodra bet eigenlij k wil, den ruiter afwerpt, en hem
vermorzelt .
Hebben wij bet laatfte gezien, toen de geestdrift der volken - en niets anders - der dolle heerschzucht van eenen
enkelen paal en perk ftelde ; wat zeggen wij? haar tot een eilandje, in plaats van eene wereld, bepaalde : bet eerfte is
zigtbaar geweest in den Pans , en - naar wij nit dit boekje
to duidelijker leeren - in vele Bisfchoppen van Frankrijk.
i-let doet er niet toe, of de godsdienftige begrippen , die ben
befluurden, juist waren, fchoon zeker N A P O L E O N tegen to
gaan bi na niet anders dan als tegenftand van onrcgtvaardigheid
en goddeloosheid kan gedacht worden ; bet doer er niet toe,
of bet in bet gebeel wel godsdienftige hegrippen, en niet
Ilechts gehechtheid aan den luister van zijnen Eland of dergelijke, zijn geweest : genoeg, bet gevoelen befliste over hunk.
nen handel ; zij wilden niet, wat de Keizer wilde, en deze
beyond zich dadelijk in bet naauw ; hij was genoodzaakt veel
toe to geven ; zijn eigenlijk ontwerp mislukte .
Maar, wat is er dan van dit alles? en welke is de inhoud
van bet boekje? Het is een uitvoerig en getrouw verflag van
bet vermeldde op den titel, met enkele ophelderende aanmerkingen en eenige bijlagen, waaruit blijkt, dat NAPOLEON
to vergeefs wilde zijne Bisfchoppen tot een bef ttit bewegen, dat hen en hem zou losgerukt en onafhankelijk gemnakt
hebben van eenen Paus, then hij had kunnen berooven, misbandelen, gevangen houden, maar niet naar zijne hand zet;en . - Stijl en taal zijn voldoende .

Eenige nuttige Wetenfchappen , opgejleld door I S A A C H O E R',
Predikdnet to Pijnacker . (Poor rekening van den Schrijver .)
Te Rotterdam, bij J . Hendrikfen . In gr. 8vo. 29 B1. f :-4- :

D enkelijk

bebben wij de Opera Omnia van den Wel Eerw.
hiermede in handen . 't Is waar, zijn Wel
Eerw., die reeds voor vele 1jaren bet (veriandige?) voornemen
I. V A N H O E K
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men had genomen, om in alle 7ijne levensdagen geene letteA
reti, door hem op 't papier gefleld, door den druk gemeen
to waken, belooft wel to dezer gelegenheid, dat de meet bij .
zondere redenen, waarom hij van dit voornemen afging, den.
kelijk eerlang nog nader bekend zuilen worden ; tnaar wij heb .
Den, na de lectuur van dezen eerfleling, reden om to vreezen,
dat her publiek, welligt voor altijd, zal veriloken blijven vatt
dit belangrijk berigt, met alle de overige nuttige wetenfchappen, die zijn Wel Eerw. al verder nog mag hebben opgefleld .,
en die vennoedelijk van denzelfden aard zullen zijn, als die
hij mededeelde in dit gefchrift, en van welke nuttige en be.
hitgrijke wetenfchappen hij zegt, dat zij bijna alle tot heden toe, 7soo veel hem bekend was, geheel onbekend zijn,
.en eenige van dezelve fleclrts nog maar bij weinige menfchen
hek,eud zijn . Deze wetenfebappen ziju ook alle zoodani.
ge, dat de man, die er her supmzsi van lleeft, zich geenszins
verbeelden kin, die belangrijke dingen door eigen vernufr
hedackt en uitgevonden to hebben ; „ dat zij verge," zegt
hij, „ alzoo wij volkomen overtuigd en overreed zijn, uit
„ of door onszelven, daartoe ten eenemale onbekwaam to zijn .
• Dan her is ten •overvloede bekend, hoe de alwijze en al„ les reg'erende God, van her begin der wereld tot heden
• toe, van tijd tot tijd alle wetenfchappen zoo onniddellijk
„ als ook middellijk heeft bekend gemaakt ."
,, Zoo is 't ook dat wij onder her wijs befluur en geleide
• van hem, die alles werkt naar zijn vrijtnagtig welbehagen,
• door naarfl-ig onderzoek en proefneming, dezelve in onzen
„ veruitgeflrekten levens.tijd beko ;nen hebben , en wel om
• her fchadelijk gevogelte zoo van de aangename vruebtboo„ men, a1s ook van de bezaaide gronden en 't rijpwordend
• graankoorn, enz . t o verjagen ."
Dit dierbaar middel befl<aat nu in bet verwekken van •e enex
verfchrikkelijken flank, door bet rotten en affchuwelijk flinken to 'bevorderen van doode krengen van allerlei foort, nageboorten yen war verder nlaar walgelijk is,; tn dit in eene
aanzienlijke me*te, en op niet zeer groote afflanden,, in de
boomen en hoven her zijpend grain op to hanger,. Wij gelooven van dit middel zeer zeker to mogen zeggen „ probatum est ;" daar bet, naar de nanuwkeurige aanwijzing van deft
Wdi Eerw. uitvinder vervaardigd en aangewend, natuurlij'k zulk
~cenen afgrij£elijken flank verwekken moet, dat mensch noch
bem
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}attest bet ees our -under den wind in lien omtrek zal kunWn atithonden! Zoodat, in de gevolbgen, de remedie bier
wti eens erger dan de kwaal zelve zzou kunnen bevonden
worden.
Maar, hetgren de Wel Eerw. man, krachtens de gezegder
wi,Melli'jke of onmiddellijke verlichring ., heeft uitgevonden, bee
pewit zich niet a!en tot hetgeen zoo geweldig ftinkt . HO
l ert ons ook de zwarte Molten ver&ijven ; men vangt daar
We flechts Unen levenelig, biodt dien een narrebel aan een
van de voorfte pooten, zoo dat die hem nafleept, last hem
dan in zijn hot vrij weer wegloopen, wanner de andere molten- door 't gerammel van die bet wegvlugten . „ En zulks
„ zal," zegt hij, „ zoo lang duren, tot dat de gemelde mot
~, hood geloopen is, alzoo dezelve door bet onophoudelijk
~, loopen geene gelegemnheid heeft am haar wormenaas to
„ zoeken, en men weet met zekerheid dat dezelve dood is,
„ wanneer men bemerkt that de andere Mollen wederkomen. „ Dan vangt men weder eenen levendigen MoI, en men doer
„ *Is voren, dan eat men van dezeWe geetre fchade to roach„ ten hebben ."
Dit bookie leert a7 verder, shoe men tegen de Veemollen,
Rotten, Muizen, ,'fool- -en Trek-Rupfen met goed gevolg re
veld kan trekken ; oitrent welke laatften de Eerw. Schrijver,
ongeveer zes jaren geleden, (,, door de Alwijze Goddelijke
, Voorzienigheid, dien ook alleen daarv-oor, gelijk ook voor
„ alle andere weaenfchappen, de eer en hoogllen roem van
„ ons allen .moet warden toegebragt-,") de merkwaar-dige ontdekking deed, dat zij yin bet voorjaar voortkomen uit hare
zaadhuisjes, en dat men deze, gelijk de zoogenaamde Foppen
van de boomrupfen, verbreken moet, en, zulks doende,
van dezelve ook geen nadeel hebben zal .
Opmerkelijk is ook bet flaapverwekkend Huismiddel, bier
aangewezen, voor kinderen en volwasfenen, beftaande voor
de eerfte in bet gebrniken van een eijerlepeltje witten wijn
of jenever, en voor volwasfenen in zoodanig eene quantiteit
quantum fatis est (!) De ,reiziger, en vooral de marcherende
krijgsman, krijgt den raad, dat hij zich een zoopje jenever
in iederen fehoen. giete, en dit naar bevind van zaken herhale, tegen de vermoeijgnis .
Hergeen wij tot nog toe van doze nuttige wetenfchappen
*anvoetden, is flerhts bet kjeinlte en laatlte gedeelte dezes
weeks ;
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werks ; 's mans nederige betuiging, die wij boven opgaVen,
vonden wij in bet midden, en deze leidde ons van zelve tot
bet vervolg . Het vroegere, intusfchen, hopen wij, dat de
bijzondere aandacht trekken zal van deskundigen ; bet bevat
een middel tegen de Veepest, waarvan de Eerw . H o E x versekert, dat bet altijd met gewenscht gevolg is gebruikt ; terwijl hij ook de namen noemt der landlieden, die het op zljn•
raad beproefd hebben. Het is voor^l om hetzelve, dat wij bet
boekje aanmelden en goeden aftrek wenfchen, opdat bet getoetst worde . Wij willen bet niet affchrijven, opdat men het
boekje zelve in hander neme ; en zoo bet middel (dat voornamelijk uit zekere quantiteit verzuurd bier, roet uit den fchoorfleen, en teer belaat) beproefd bevonden wierd, en zoo onfeilbaar is, als zich de Schrijver fchijnt to verzekeren, zoo zal zich
wel niemand zijne quatre foxes (de geheele prijs van alle deze
wetenfchappen) beklagen, maar heeft de Schrijver zich hoogst
verdienftelijk gemaakt bij bet vaderland . De omflagtige naauwkeurigheid bij de befchrijving van dit middel, en het Tongfchrabbertje, (tot hetwelk men een zest/calf of fchelling beflemt, waarin men fcherpe tandjes vijlt of laat vijlen) heefc
welligt ook hare nuttigheid ; althans wij houden die den Schrijver, bij gezegde vooronderflelling, gaarne ten goede. Wij wilden nu eerst bier nog eene proeve van den flijl en de zeggenskracht van den Eerw. HOEK bijvoegen, dan fparen de
aandoening onzer Lezeren, die zich bij her aangehaalde reeds
genoegzaam den man als Kanfelredenaar kunnen voorftellen .
Amelia Mansfield, door Mevrouw C O T'T I N . Te Leyden , bij
A . en J . Honkoop . Ilde en Illde Deel. In gr. 8vo . Te za.
men 429 Bl. f 3 -12 - :

Wij

gisten wel, dat her verhaal met bet eerfie deel niet
gefloten was ; nu is de gefchiedenis geeindigd ; maar treurig, zeer treurig geeindigd, met den dood van beide de gelieven . Wij herinneren ons in lange niet iets zoo aandoenlijks gelezen to hebben ; wij doen nogmaals gaarne hulde aan bet uitmuntend genie en de roerende pen der bekwame Vrouw, die
zoo geheel her gevoel opwekken en leideh Jun, en wenfchett
zeer,, dat de ongelukkige A M E L I A hare Lezeresfen piet flechts
Inedelij-dende tranen doe florten, maar leering en waarfchuwiing
geven zal . Ons beflek vergunt ons van dit vervolg dezes
zverks enkel deze korte aanmeiding .

BOEKBESCHOLIWING.
Leerredenen van vijlen den Hoogleeraar j . x . R EG E N B 0 G E N, eerst Profes/or in de H. Godgeleerdheid, Kerkelij ke Ge/chiedenis , en Uitlegkunde des Bijbels , to Franeker ; en daarna , in de Gefchiedkunde ,
to Leyden . Te Dordrecht, bij A . Blusff en Zoon.
1814 . In 4r. 8vo . 391 BI- f ; - 12 Le Hoogleeraar, van wien wij bier eenige n agelate.
n e Leerredenen ontvangen, fchijnt niet tot de lievelin.
gen der fortuin to hebben behoord, het zij dat dit zijne fchuld ware, die haar niet beleefd genoeg behandelde , misfchien zelfs eenigermate ruw aantastte , het zij
niet . Te Franeker Hoogleeraar zijnde, beleeft de Akademie welhaast hare laatfle jaren, bij eene toenmde kwijning . Zijnen eigen' en 's Lands roem misfchien
hebbende kunnen taven bij een vreemd Genootfchap
van hoog aanzien, blijft zijne ingezonden Verhandeling
op weg liggen . Ten gevolge,nogtans,welligt van deie
poging, gunftig verplaatst naar Leiden, en in een vak,
voor hem met minder doornen dan de Godgeleerdheid
bezaaid, heeft hij naauwelijks den tijd, om de lasten
en bezwaren, niet de gemakken en voordeelen, van
deze eerevolle roeping to ondervinden, of de dood doet
hem zijnen post op nieuw verlaten . Om nu niet to
fpreken van zoo vele tegenkanting, berisping, lofonthonding, enz . enz . enz . als overigens zijn lot mag zijn
geweest . In hoe verre vooral het laatst aangeduide verdiend of onverdiend ware , willen wij niet beflisfen .
Zeker is het, dat hij den gebaanden weg niet bewandelde, en even min zijne afwijking zocht to bedekken,
veel mecr eenen lust en vergenoegen daarin fcheen to
vinden, en zich waarlijk meer nieuw, onregtzinnig en
oorfpronkelijk voordeed , dan hij inderdaad was . Men
AOEKBEsCki . 1815 . No . Q .
G
kan
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kan over de beweegreden, den lof en de gepastheid
van zulk eene llandelwijze zeer verfchillend oordeelen .
Het middelfpoor moge to dezer zake wel wederom het
regte zijn ; en tevens zijn wij geneigd om to gelooven,
dat het wel is, zoo als het is ; Oat de goede Voorzie.
nigheid

wijsfelijk hier nicer drift en ftoutheid, daar

nicer vrecze en voorzigtigheid aan de letterhelden heeft
uitgedeel-d, en L U T H E R en E R A S M u$ even zeer
dienstbaar worden aan de uitbreidin g van het Koningrijk der Hemelen .
Doch, is dit zoo ; heeft het : de
mortuis non nifi bene, de eerbied voor de dooden, doch
inzonderheid voor het ongeluk, cenigen grond in het
ment'clielijk verftand en hart ; dan kan het ons niemand
ten kwade duiden , dat wij eenen erkentelijken traan op
zijn graf plengen, en, zoo hij ooit door ons mogt be.
leedigd zijn, zijne fchim gaarne wenfchen to verzoe .
nen ; in het openbaar uitroepende : R E G E N B 0 G E N
was een waarlijk geleerd,fchrander,verdienftelijk man,
die het met waarheid en Christendom hartelijk w6l
meende, en die in geenc verachtelijke vergetelheid behoort weg to zinken . Niet flechts het algemeen, dat
waarlijk vrij wat drift voor zijn voornaam gefchrift
heeft aan den dag gelegd, gelijk de inteekeningslijst kan
getuigen ; maar ook zij, die in eene nadere betrel king
tit hem ftonden, zijne medeftrijders in het letterperk,
in de Christelijke Kerk, aan de Hoogefchool, mogen
dit niet toelaten .
Wij althans danken den Uitgever
voor deze proeven van 's mans kanfelarbeid . Zij zijn
zijns' waardig, en behoeven niet to fchromen, het hoofd
onder vele welbewerkte Leerredenen to verheffen, die,
zoo ze haar in den vorm, en om bij de uitfpraak to behagen en to treffen, al to boven gaan, toch dikwijls lit
belangrijkheid, en om den lezer bezig to houden, wederom aanmerkelijk bij R E G E X B o G E N achterftaan .
De onderwerpen (Matth . XXII : i4 . Pf. CIII : 9,
Maleachi I : 3, 4, II Kon . X : io, Marc . 1 : 12, 13,
Luc . IX: 9, Joann . XI : 33-44, I Cor . XV : 8, Hand.
XII : 2 , en Hand . XXIV:, 24, a5) getuigen ten deele vaii
xij-
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y1jiie zucht voor betwiste zaken, voorbefchikking, eeuwigheid der flrafen, invloed en befiaan des Duivels,
enz . deels van liefhebberij in bet uitlegkundige, doch
vooral historifche , zonder nogtans ook de oplosfing
van voorname vragen ten aanzien van bet Godsbeiluur
uit bet oog to verliezen , blijkens II Kon . X ; welk flak
ons anders , om bet afzigtige, minder heeft behaagd . De
behandeling dezer onderwerpen is vrij, onafhankelijk
van eenigen bepaalden, door den ouderdom anders gewettigden, vorm ; nu eens dus-, dan weer zoodanig .
Over bet geheel fchenen ons de mceste flukken wat al
to zeer gefnipperd ; en fchijnt ook de Hoogleeraar -- in
overeenflemming met zijnen voormaligen Ambtgenoot
van oordeel to zijn, ja misfchien
dit oordeel to overdrijven, dat bet bij cene historifche
Leerrede op de eenheid van onderwerp joist zoo zeer
niet aankomt . De flijl is zuiver, klaar, dikwijls niet
zonder verheffing ; fchoon toch over het geheel, en
vQor zoo veel hiervan op de lectuur is to co •d eelen,
S I E G E N B E E K ---

meer die van de verhandelirg, om gelezen, dan wel
van de redevoering, om gehoord to worden .
Ten aanzien van de zaken, zeiden wij reeds, dat ze
gewigtig en belangwekkende, wij voegen er bii , gepast
ter ftichting en vertroosting zoo wel , als verlichting
en onderwijs zijn . Beide in bet uitlegkundige en toepasfelijke gedeelte Itraalt, met bet vermoPen, de zucht
door, om nieuwe denkbeelden voor den dag to brengen .
Met dezelven kan then zich, natuurli .ik, nn eens al,
dan weer niet , vereenigen . 's Mans gevoelen , dat de
ftraffen der Helle niet eeuwig zullen zi -*n, is bekend ;
en wij hebben ook bier niets dan, de gewone bedenkingen tegen die eeuwigheid aangetroffen . Zoo laat bet
ook met de voorbefchikking en eeuwige verkiezing,
waartegen hij zich echter rond en fferk verklaart ; als
mede met de verzoeking in de woes.tiine, die in opriizende gedachten beflond . Dit een en andI r, echter, mode
bier of daar nog niettw en onRewoon *11n, bet js zulks
door sans niet; en over bet geheel weet men, dat R E G r, NG z
so-
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R 0 G n N, als filozoof, juist niet tot de nieuwen y noch
bijzonder oorfpronkelijken, behoorde . let zijn meer
de zuiver uitlegkundige, en wel afzonderlijke, gedachten, die hier en daar van de bekendfte gevoelens afwijken ; de oogpunten en ophelderingen bij bet gefchied-

kundige, die ons fomtijds eenigzins deden verwonderd
ftaan . Stellig, b . v . , wil de 1-loogl . , dat de profelietendoop onder de Joden eerst na, en op bet voetfpoor
van, Joannes zou z ijn ingevoerd ; hetgeen ons , echter,
al is bet tegendeel nog zoo onbewijsfelljk, zeer onwaar4'chijnlijk voorkomt . In de gehecle Leerrede, daarenboven, over den dood van Joannes , wordt , naar ons
inzien, to veel vooronderfteld en omgehaald ; zoodat
bet geheel daardoor zelfs eene foort van dramatifchen
vorm verkrijgt , waarin ganfche alleenfpraken , zelfs van
in bet bijbelsch verhaal geheel ongenoemde perfonen,
voorkornen ; fchoon zij andeis wederom van 's mans
ivelbekendheid met de gefchiedenis van dien tijd tretlend
getuigt . Ook over Lazarus verfchiiden wij Toms van
den Schriiver, die van bet dubbelzinnige des woords
ben'ogen warden, en nog dubbelzinniger rouwbeklag en

aannierkingen der Joden , geen woord fpreekt , maar onder andere jezus droefheid uit de gedachte verklaart
„ wat dezelfdie Lazarus op nieuw lijden zou, als hij
voor de tweede maal flier[' ; en hoe veel droefheid zijn,
alsdan onherftelbaar, verlies bij de overblijvenden verwekken zou ."
Ilet is niet noodig, dezer enkele berispingen iets tegen to ftellen, daar wij reeds onze algemeene tevredenheid betuigden, en er gaarne bijvoegen, dat deze
Leerredenen, zij molten dan het zalvende, teeder godvruchtige, of verhevene, bezielende van anderen misfen, dat verlies door gewigt van letterkundige en algemeen belangrijke zaken ten beste vergoeden . En waarlijk,
zoo iemand de befmetting ziiner ketterije mogt vreezen,
die fla flechts de tweede, en, valt hij wat heel bang,
ook in de eerfte, derde en vijtUle, hier en daar wax
over ; zoo is alle gevaar verdwenen .

Ten aanzien van
den
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den perfoon en de verdienile des Heilands geen onvertogen woord : het mogt dan zijn, dat hij foms van dcn
grooten Jezus fpreekt .
Ten ilotte meenen wij niet kwalijk in dcn geest des
Hoogleeraars to handelen, door bet volgende over to
nemen, uit de toepasfing van I Cor . XV: 8 . -,, Wacht
u inzonderheid van kwalijk beftuurden ijver in bet godsdienitige ! Is koele onverfchilligheid jegens waarheid en
deugd allezins wraakbaar en verachtelijk ; men kan zich
uit redeloozen ijver op Saulus voetfpoor ook ligteliyk
allerzwaarst misgrijpen . Want, hoeze :r hij zich uit
geene opzettelijke kwaadwilligheid aan de Christenheid
b.ezondigde, ja Gode wezenlijk een' dienst waande to
doen, de onkunde, welke hem zoo geweldig buiten bet
regte fpoor dreef, kan echter geenszins verontfchuldigd
worden. Had hij zich niet zoo geheellijk aan zijnen
ijver overgegeven, maar was hij daarbij bezadigder gebleven, hij zou ligtelijk bemnerkt hebben, dat men z4ch
met vervolging van andersdenkenden steeds grootelijks
bezondigt ; hij zou de zaak, waarvoor hij meende to
mogen en to moeten ijveren, door geene geweldige bedrijven, maar door overtuigingsmiddelen, hebben gezocht to bevorderen ; hij zou de redenen , die de Christenheid voor hare zaak dacht to kunnen aanvoeren ;
zorgvuldig hebben nagefpoord, om dezelve to weerleggen ; en dan zou hem welhaast gebleken ziin, dat de
waarheid inderdaad op hunne (hare) zijde was . Zoo behooren wij ons ook nimmer op verdrukking, maar enkel op
overtuiging, van andersdenkenden toe to leggen, en to
dezen einde het geduld nemen, van hen, waarmede wij
ons inlaten willen, hunne zaak to hooren bepleiten ."
„ Hierom behooren wij thans niet opzettelijker over
bet zondige van Saulus blinde ijveren uit to varen . Het
is in tegendeel zoo gefchapen, dat wij u waarfchuwen
moeten, om het tegenwoordige geringe aantal van blinde ijveraars niet zoo zeer met afkeer, als met een innig medelijden, to befchouwen . Gij moet bedenken, dat
zij veelal aan een' Saulus gelijk icaan, en, midden onG 3
der
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der bun vervolgziek woelen, nog veel goeds, veel Gadewelbehagelijks kunnen hebben . Dat goede moet gij
in hen prijzen . Gij moet bet u zelven al meer en meer
eigen maken , en eene daartegen overftaande onverfehilligheid in bet godsdienftige vermijden en verfoeijen ."
Dene taalfout, zich vertwijfelen,fleekt bij de overige
zuiverheid vreemd af.

Verklaring van de Parabolifche herhalen van onzen
Heere, door GE ORG LORENZ BAUER . Uit bet
Hoogduitseh .

Nieuwe Uitgave .

C . A . Thieme . 1814,

Te Zutphen, bij H .

In gr . 8vo . 26o Bl.

f

i - 4-t

r 7 ij twijfelen, of de titel van dit boek wel voor allen zal vcrQaanbaar zijn . En evenwel, bet ganfche
werk is ter verklaring gefchreven, van iets, zou men
kunnen zeggen, dat reeds ter meerdere klaarbeid en bevattelijkheid van de klaarfle en verilaanbaarlle aller leerftelfels utoest verftrekken . \Vij althans, then titel opfaande, en pas bet woord parabolifehe gelezen hebbende, meenden bij abuis een mathematisch werk ontvangen to hebben . Men late onzen Duitfche naburen
toch bet vermaak, om, in fpijt van eigen rijkdom, op
bet voetfpoor der armoedige Franfche toongevers ,
deeds naar vreemde woorden om to zien, en alzoo bet
keursliif, voor miswasfenen vervaardigd, om eigen
ftisfche leden to flaan ! Of heeft bet woord gelijkenis
geene vaste en algemeene beteekenis ontvangen, federt
twee eeuwen in onzen Bijbel voor hetzelfde gebezigd
zijnde ? Of drukt dit woord de bedoelde zaak niet zeer
goed, ja even goed als bet Griekfche, bij ons reeds
verouderde, parabel uit ? De Schrijver zegt , dat men
dan ten minfle gelijkenisrede zou moeten zeggen ; maar
hlj zegt insgelijks parabolifchc verhalen : komt dit dale
niet op hetzelfde uit ?
In bet voorberig vernemen wij reeds, dat er niets
of
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of weinig nieuws in bet werk, en dat bet voor meesters
xiet gefchreven is ; en dit is zoo .
Voorop gaan drie korte verhandelingen . II7at is eene
parabzl? --- Over de leerwijze van Yezus in parabelen . - Waarin de regelen worden opgegeven, van welken men zich in bet verklaren van para!elen bedienen
moet . - Op bet geftelde in bet voorberigt lettende,
hebben wij deze ftukjes met doorgaanl genoegen gelezen . De uitlegkundige geest is zuiver, de voordragt
klaar en eenvoudig, de taal bier en daar flechts ontluisterd door fporen van bet oorfpronkelijke, zoo als
bet woord raadleven, voor raadplegen, to rade gaan .
Zeer behaagt ons bet opgegeven onderfcheid tusfchen
de parabel (de gelijkenis) en de fabel ; als ontleenende
de eerfte hare voorbeelden en handelende perfonen uit
de werkelijke wereld en de menfchelijke maatfchappij,
terwiji de laatffe bij voorkeur ziellooze wezens fprekende invoert . Men gevoelt, meenen wij , behalve de waarheid, ook de gepastheid en belangrijkheid dezer aanmerkinge . De fabel is to min ernl'ig - zoo niet voor
den Oosterling, (want L o c I, ai A N was er een) of voor
den Jood, want

bet Oude Verbond levert ten minfte
ddn voorbeeld -- gewis voor den Heiland der wereld.
Hierna volgen de parabelen zelve , vier - en - dertig in
getal . Doorgaans vinden wij van dezelven eerst eene
eigen vertaling ; dan ophelderingen, die foms in eene
noot ook taalkundig worden ontwikkeld ; en eindelijk
de opgave van bet oogmerk en de leering . Het fpreekt
van zelve, dat de eerfte van bet verhaal aller Dvange •
listen tevens gebruik maakt .
Over bet geheel genomen, herbalen wij : „ juist niet
nieuw of bijzonder vernuftig, maar waar en goed. "
Op bijzonderheden, echter, en enkele ftukken, hebben
wij eene aanmerking. Gemakshalve zullen wij, al doorloopende, daarvan een en ander bewijs geven .
Bl . 47 en 5o. De Noon des 2nenfchen words vertaald,
de vernederde mensch . Wij ontkennen niet, dat bet
eenen nederigen, onaanzienlijken mensch, als fine nonziG 4
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mine, aanduidt, en door den Heiland met dit oogmerk
gebezigd is ; doch houden de genoemde vertaling niettemin ongepast . De vernederde Mesfias, noon Gods,
liet zich nog hooren, wanneer men flechts kon aannemen, dat de toehoorders van Jezus reeds begrip van
cene vroegere heerlijkheid hadden gehad. Doch nu
fchijnt bet deelwoord alien verflandigen zin weg to
nemen .
BL 56. Het was de Heilige L o D E W 13 K niet, de
XIVde was bet, die bet Edict van Nantes herriep .
Bl . 67 . Perl is Duitsch ; paarl, of parel, Hollandsch .
of, daarenboven, deze gelijkenis de Joden, die van
den fchat de Heidenen zou betreffen, mag betwijfeld
worden ; ja ftrijdtwelligt de aangewezen grond met den
erkenden regel , dat men de gelijkenisfen niet to uitvoerig behoort toe to pasfen .
B1 . 95 . IJ7ou, lees wilde . De gegeven verklaring dezer gelijkenis van de arbeiders in den wijngaard is de
onze niet . Het tertium comparationis fchijnt ons nogmaals bepaald noch eenvoudig genoeg aangewezen
to zijn . Zulks is alleen de wangunst der eerfte arbeiders ; hetzij men dezen als beeld der Joden, in tegenftelling der Heidenen, of liever der ingebeeld onberispelijken bij dezulken befchouwe, die daarna op bekeering vergiffenis verkrijgen .
Bl . 119 . In deze uitvoerige behandeling van de koninklijke bruiloft trof en behaagde ons de gedachte
niet kwalijk, dat eigenlijk aan een krooningsfeest van
den jongen vorst, nu aan bet rijk verbonden, mag gedacht worden ; fchoon misfchien bet overbrengen dezer omftandigheid op Christus toch wederom niet is
bedoeld .
Bl . 146. De gelijkenis van de talenten ziet op gelegenheid, werkkring, verpligting, niet regtftreeks op
hetgene wij talenten noemen . Dit in bet oog houdende, winnen wij ook nog de belangrijke leering, dat
God mag geacht worden de laatiten naar de eerften to
rigtcn,
131 .
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BI. r96. De tollenaars, in bet Evangelie vermeld,
waren Wet, althaus doorgaans Wet, de pachters zelven, maar hunne onderhoorigen, elders met regt tolbedienden vertaald .
Genoeg ten ftaal, zoo wel van bet onvolmaakte,
als misfchien van het onbeduidende dezer gebreken,
in bet opgemelde werk! Wij durven hun, die wenfchen iet opzettelijks over bet belangrijk gedeelte van
Jezus leer to hebben , als ook hun, die alleen met
vroegere ftukken to dezer floffe bekend zijn, het boek
wel en ruimfchoots aanprijzen . Gewisfelijk is er over
de zaak, federt eenige jaren, veel algemeen licht verfpreid ; en het is voor elk van belang, daarin to deelen . Er ftaat op den titel, Nicuwe Uitgave ; moet dit
tweede zijn, dan is bet in ons Maandwerk waarfehijnIijk ook al vroeger aangekondigd ; en wij kunnen met
bet gegevene to beter volffaan .
Leerrede over cenige misbruiken en gebreken, die omtrent des Heeren ilvondmaal plaaes hebben . Ter voorbereiding tot die heilige plegtigheid, gehouden door
Dr. F . v . R E I N H A R D, Opperhofprediker en
ICerkeraad. Te Groningen, NY IV. van Boekeren .
IS 14- In gr. 8vo . 2g Bl. f : - 6 -

D eze Leerredebijzondex
beheist niets , dat men met eenigen
treWend kan noemen . flet is

grond nieuw of
eene goede verhandeling over bet onderwerp op den
titel vermeld, naar aanleiding van I Cor . XI ; 2o-22 .
- naar aanleiding, zeggen wij ; niet over : want de
eigenlijke inhoud van des Apostels woorden vindt geene
toepasfing meer. In zoo verre dan R E I N H A R D'S
naam dit ftuk in veler handen mag brengen, en zijne
cenvoudige klaarheid mag flrekken, om gebreken, zoo
wezenlijk, algemeen en ongelukkig beftaande, metvoordeel to beftrijden, kunnen wij de vertaling Wet anders
G s
dan
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dan goedkeuren . Anders loopen wij voor ons niet zoo
geheel weg met zijne predikwijze, die wij in menig opzigt verre beneden de beste vruchten van onzen eigenr
bodem ftellen ; en zouden we bovendien meenen, dat
bet hier gegispte (verwaarloozing, ligtzinnige behandeling , hoogmoedige en liefdelooze bezoedeling van
bet H . Avondmaal) door elken Leeraar, bij zijne huisbezoekingen, voorbereidingen, enz . enz . niet zal worden over bet hoofd gezien .
Ten flotte moeten wlj den Eerw . Vertaler nog op
eenige uitdrukkingen oplettend maker, die meer Duitsch
dan Hollandsch luiden . 131 . 14, reg . 6, om overtollig ;
hl . i6, reg . 5. v. o . blijft u een gebrek, zonder aankleven of dergelijke ; bi. 2i, reg . 6. v. o . omdat zij
zich zoo voornaam dunken ; liever : voor zoo aanzienlijk bouden ; bl . 27, reg. 13, pronkelooze, onopgeiinukte of dergelijke .
Napoledntifche Redevoeringen . Ifle Tweetal. Door W . A.
O C K E R S E . Te .Ir/lerdam , bij J. van der Hey.
1814 . In gr. 8vo. VIII, 134 Bl- f i - i6- :

N iemand

zal uit den titel ligt opmaken, welke de
inhoud en hoedanigheid dezer Redevoeringen zijn . Om
ze dan wat nader to doen kennen, zullen wij jets uit
bet voorafgaand berigt overnemen ; fchoon , kortheidshalve , niet meer dan het noodigfte .
„ Vier Redevoeringen wilde ik in het licht geven
in de eerfte wilde ik den man befchouwen, then Korfika eerst op Europa geftort , en welken Europa daarna op Elba terug geworpen heeft : - hem befchouwen zoo wel in 't geen hij voor de menschheid geweest is, als in 't geen hij voor haar had kunnen zijn .
-- De tweede moest een zamenhangend overzigt behelzen der meer afgelegene en naaste oorzaken van NAP o L z o N s val. - Terwijl ik de derde en vierde Redevoeringen beflemde, deels voor eene verdediging van
den
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can vereenigden opftand der Volken en mijns dierbaren
Vaderlands , ter afwerping van het juk zijner dwingelandij ; deels ter overweging van de belangrijke gevolgen
dezer groote omwenteling, zoo voor Europa in 't algemeen, als in 't bijzonder voor ons Nederland . Terwijl de Philippifche Redevoeringen van den grooten
D E M O S T H E N E s, en het uitmuntend verdedigingsfchrift van w I L L E M I Van Oranje tegen de aantijgin,
gen van eenen anderen overheerfchenden P Ii I L I PP U s , nu bijna twee en eene halve eeuw oud, mij veel-

beduidende wenken gaven ter vorming van de in mijnen geest omwoelende hoofdftoffen."
Misfchien, echter, doetdit verflag velen nog flechts
to nieuwsgieriger vragen : maar, hoedanig zijn dan toch
de ftukken, onder dezen vorm, met deze voorbeelden
in bet oog , door den Heer o C K E R S E geleverd ? En
wij zijn daarop to meet eenig antwoord fchuldig, omdat wij flechts zoo weinig van zijn berigt konden over
nemen . Gaarne betuigen wij derhalve kortelijk, dit eerfte tweetal - in fpijt der verfletenheid van de meeste
bouwftoffen - met waarachtig genoegen to hebben gelezen . De geheel nieuwe wijze der behandelinge, in
verband gebragt en opgeluisterd door wijsgeerige en
ftaatkundige redeneringen, verfierd met de bloemen der
welfprekendheid, bezit inderdaad zeer veel aanlokkelijks . Wij willen geene vergelijking met de opgenoemde
modellen, door den Schrijver zelv' gefchuwd, to werk
ftellen. Dit flechts zij ons oordeel ! en kenners mogen
de waarde van dezen lof toetfen ! dat het waarlijk Redevoeringen zijn ; dat de veelvuldige ftof telkens zeer
goed tot een geheel is bijeengebrag*_ ; dat nergens vervelende droogheid, maar leven, warmte en verheffing
van het begin tot het einde gevonden worden .
Overigens bevat bet boekje geene nieuwe historifche
waarheid, of krachtiger bevestiging, van eenig aanbeJang . Zelfs is de Schrijver blijkbaar onbekend geweest
met den vroegeren leeftijd van N A P O L E O N, zijne

fehriften en daden reeds onder bet Schrikbewix d en
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met wien hij in geene onbelangrijke
betrekking fchijnt geftaan to hebben, zoo als uit Franfche ftukken van den dag, onzes achtens , onweerlegbaar blijkt . In bet tegengeftelde geval toch ware 's mans
teekening des van lieverlede ontwikkelden, of beter ontfluijerden, monfters gewis eenigzins anders uitgevallen .
Ook bet oordeel des Schrijvers over zaken, gebeurtenisfen en perfonen, is zijn bijzonder oordeel, dat natuurlijk aan alien niet altijd juist zal voorkomen . Schoon
alle weldenkende Nederlanders thans over Vorst en vaderland, vrijheid en burgerpligt vrij cenftemmiger, dan
voor tien, twintig jaren, ja bijna ooit to voren, denken ; zoo blijft toch bij hen, die zich in deze ftofle
verdiept, en eene of andere partij met eene werkzame
deelneming gevolgd hebben , doorgaans cen zekere
grondroon over, naar vroegeren denktrant gewijzigd.
Om van belangrijker zaken opzettelijk to zwijgen, ziet
men dit bijzondere veelal doorfchijnen , bij de beoordeeling der afwisfelende vormen van beftuur, of wel de
hoofdperfonen daarbij , die in Frankrijk , maar vooral in
'bet vaderland, hebben plaats gehad . Een V A N K A D1P E N zelfs kan bet ,, vrijheidskraaijers en koningsmoorders" niet inhouden ; en O C K E R S E noemt L 0 D EW If K N A P O L E O N, in ons oog bet flagtoffer van zijne itandvastigheid en fterke zucht om van zijnen broeder
niet of to hangen, „ een' zwakkeling, wien de tiran
kneden ken als leas , " en fpreekt met grooten ophef
van het fchoonc Amfterdamfche waaggebouw, dat vallen
it 0 B E S P I E 1t R E,

moesi, om -- aan het dartele Vorflenoog een beter uitzigt to geven ; fchoon wij niet gelooven, dat dit ligt

bij iemand zal opkomen ; ja, fchoon de regering der
ftad, door bet bouwen van eene nieuwe hal op de
ZVestermarkt, duidelijk toont, er niet aan to denken,
om deze ware verfraaijing der flad, naar veler oordeel
zonder eenig verlies voor den handel, wederom to ver.
nieti,gen .
loch deze bijna onvermijdelijke, in een of ander
4pzigt altijd bcftaande, althans gewone, gebreken van
men-
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znenfchenwerk zullen gewis nicmand beletten , den
waarlijk bekwamen Redenaar met vermaak to hooren.
Eelflelingen der hrijheid, door B . R L IJ N, B s z. Te
Utrecht, bij F . D . Zimmerman . ISI4 . In gr . 8vo .
~I 131. f .-I2- .

W ij rekenen dezetot Eeritelingen
dcr Vriiheid van den
verdienftelijkfle dichtvruchten

Heer B . K L IJ N
de
der gezegende omwentelinge . Het is waar, zijn tafereel is niet zoo rijk, als dat van L 0 0 T s, in zijne herlosfing van Nederland. De man, wien befcheidenheid
tot voor twee, drie jaren terug hield als zanger op to
treden, wil zich gewis ook met genen beproefden meester in de kunst der kunften (voor zoo verre bet gebied
van het fchoone betreft) niet Iileten . Intusfchen heeft
ziine manier in het algemeen, en dit ziin ftuk in bet
bijzonder, eigenaardige en uitftekende verdienflen. Ziiii
ftijl - want oolti de Dichter heeft cr cenen, moct er
ecnen hebben - is beknopt en zuiver . Er is ons in dit
geheele boekdeeltje biikans Scene pcriodevoor`ekoinen,
die niet in orde is , die niet wO losloopt , die niet ook
door eene naauwkeurige punctuatie juist is afgebakend
en aangewezen . Dit alles draagt bet kenmerk van ware befchaving, van behoorlijke voorbereiding, van vereischte rijpheid des geestes, die echter noch het voordeel eener ei enliik geletterde opvoedinge , noch van dat
zeldzame inwendige vuur fchiint to bezitten, hetgeen
den ftraks gemelden, als buiten eenige hulp van tiid en
vlijt, wonderbaar flooft en doet gloeijen . Wij vinden
hierdooor zelfs iets antieks , iets van de vastheid der
vroegere Hollandfche, en zelfs Latijnfche, dichters,
bij den Heer K L Ij N ; van welken hii de eerften (niet
flechts V O N D E L, noch dezen misfchien joist bij volflrekte voorkeur) gewis met aandacht en toepasfing
Ileeft gelezen . Zoo er op dit vormelijke iets aan to merken
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ken overblijft, het zou zijn, dat de keus en zamenvoeging der woorden hier en daar misfchien gelukkiger kon
Geene vreemde, min Hollandfche conflructie,
zijn .
bekwame man ! en echter nog meer harmonic . Vorderen wij wat veel ? Noeste vlijt verwint alles . B . v . voor :
waarvan zijn arbeid eens (bl . i6) haddcn wij liever :
„ waar eens zijn noeste vlijt, " of dergeliike . Voor :
Nijn landgenooten ! laat ons znlk een rampfpoed keererr
(bi . 22)
„ laat, laat ons then" -- terwijl elders
de tweede naamval : Der Nederlandren, misfchien tegen den aard onzer tale, en zonder anderen nood dan
maat of rijm , vooropgaat . Hierbij ilipten wij enkele
woorden aan, die of grammatikaal onjuist, of om den
zin ongepast en duister fchenen ; als -- den dwang in
de armen viel (bl . 9) ; daar , naar ons gevoel , het in
de armen vallen eene vrijwillige, hoewel misfchien door
verblinding bewerkte, handeling aanduidt ; ten zij juist
eene klare toefpeling op den Moloch worde gemaakt,
wien de ongelukkige kleinen letterlijk werden in de
gloeijende armen geworpen .
Hij ziet , hoe oir het
f;•o omt, enz . (bl . 17) is ons niet volkomen helder, en
kon misfchien met den volgenden regel to eer wegvallen, omdat daarna wederom volgt : Des hemels nektrr valt, enz . Geen veldling werpt den ploeg, met wrevlig
uchten , net,)- (bl . 2 i) ; dit komt , van wege zijne zwaarte, weinig to pas . VergaatI verga! wie, wien . (bl,

24, reg . 5, 6) .
De inhoud van het fluk (dat, namelijk, Zan mijns
Landgenooten, bij het herflel van ons dierbaar J/aderland) is , buiten den vooropgaanden, fraaijen lierzang, deze : eene dichterlijke inleiding : wat is er gaande ? het is feest ! voor wien en waarom ? Nederlands
verlosfing! ---- eene fchets van den toefland, waaruit
wij verlosfing behoefden -- eene veel breedere befchrijving van de wijze, waarop zij tot hand kwam -- eene
toepasfing : waakt en - bidt ? ja ook al, maar vooral
vecht niet met malkander, maar zoo veel to meer tegen
hen, die uwe rust of uwe eensgezindheid op nieuw
be.
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bell6ken . Wat bet eerstgemelde betreft, bier moeten
wij nog eens berispen, of liever klagen . Dus begint
KLIJN :

Verbazing fchokt mij 't hart, en grijpt me in 't zwak gemoed .
Een huivring dringt en jaagt door 't ziedend, bruifend bloed
En doet een heilge drift door hart en zenuw beven . Vanwaar dat zoet gevoel? dat nieuw herboren leven? Vanwaar die ilille traan, die ons in de oogen blinkt,
En 't fehel gejuich der vreugd, dat jublendeom ons klinkt?-r
't Is feesttijd ! - 'k Hoor den toonderzuivre blijdfchap galmen ;
Hij ruischt met heilgen ernst, als't flatig loof der palmen ;
Hij rijst, en daalt, en vloeit, en golft door 't luchtruim he4n,
En fmelt het feestlied met her dankgezang ineen .
In dezen, anders wonderbaar fraaijen, aanhef, komt
ons voor, bet verbazen, fchokken, huiveren, enz . met
bet z•oet gevoel en den fiillen traan, - bet fchel gejuich, met bet galmen als 't geruisch van 't flatig loof
dcr palmen, in eene foort van fl:rijd to zijn .
Aangaande bet tweede, door ons genoemde, willen
wij niets dan lof vermelden . De fchets van ons doorgcllaan lijden is inderdaad fraai ; inzonderheid betret
feude de Confcriptie
Wic waagt, van al die fmart bet fchriktafreel to ontrollen,
Toen woeste dwinglandij het toomloos fpan deed hollen
Van gruwlen en geweld ; - toen zuur gewonnen fchat,
Voor de afgematte ziel, geen vreugd, geen troost meet had ;
Daar't doel, waarom men fpaarde, in jamren ging verloren? in, treurig floeg ons 't hart, werd ons een loon geboren . Nlismaalctheid, waar men eens ai droevig 't oog op floeg,
Werd nu de kranke hoop, die d' angst van 't harte joeg ;
Of mogt het ouderoog op frisfche telgen flaren,
Dan klom 't gevoel der fmart bij 't klimmen hunner jaren,
En dikwerf dwong de blik op 't alverzwelgend graf,
Om 't kroost, aan 't hart ontfcheurd, nog dankbre tranen of
Het derde deel itadert door eenen overgang, die echter wel lets meer, in zijnen eigenlijken zin, mogt uitkomen . „ Waartoe al die jammer? Zwijg, kortzigti-
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tige ! Gij ziet zoo min ecn einde aan, als eene reden vann
het fchrikkelijk woeden . En juist deszelfs opeentapeling brengt het einde-binnen zeer korten tijd-aan."
Nu volgt de ontwikkeling der gebeurtenisfen ; de verandering van den rouw voor geheel Europa in vreugde, - ten laatfte nader op ons lot toegepast .
In deze fchets hebben wij vooral het beeld des op .
komenden en treffenden onweders , na lange en verfchroeijende droogte , en -- de verfchijning van P ET E R den Grooten bewonderd . Of liever, dezen vallen,
als afzonderlijke partijen, het meest in de oogen ; terwijl overigens alles fraai en treffend mag heeten .
Alvorens met gezegde verfchijning ons verflag to befluiten, moeten wij ten aanzien van het tweede en laatfie fink : De Val van Napoleon Buonaparte, eene foort
van lierzang, nog in het algemeen onze uitnemende
goedkeuring betuigen . Het is - Been rijk tafereel , maar
eene heldere en heerlijke uitftorting des gevoels , waarin wij niet kunnen zeggen, bijna op lets geftooten to
hebben, dat ons min gekuischt, min wel gezegd, min
welluidend voorkwam ; ten zij misfchien de overgang
van vreugde over den val tot waarfchuwing, omdat de
Dwingeland no- Ieeft, de uiterfte zachtheid voor bet
gevoel mogt misfen .
Wel ons, die, met zulke kunftenaars gezegend, nog
zonder fchaamte mogen terugzien op vroegere dagen ;
en dus ook de volgende fchets lezen !
Men zegt : toen 't Rusfisch heer den dwingland had verflagen,
En de overwinning fleeg op d' achtbren zegewagen,
Dat, fangs haar jeugdig fpoor, een heldre luchtflroom blonk,
En nit den raderklank een zachte toonval klonk .
Ilet zegepralend heer volgde, in gefloten drommen,
Dat heilig fchijnfel na . 't Eerbiedigend verflommen
Sloot elk den forfchen mond en ketende elks gehoor.
Een fiere en achtbre item fprak nit then heilgen gloor,
En deed deer' grootfche taal, door al de rijen, galmen :
„ Verheven heldenteelt! Pier, fier bet hoofd met palmen!
.n Gj
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y, Gfj hebt mijn hoop voldaan ; gij hebt mijn zorg beloond ;
„ Al 't geen ik voor u wrocht, is zegenvol bekroond .
• Eens waart ge, 6 dapper yolk! in dierlijkheid verzonken ;
• Geen ftervling had gewaagd, uw kloeken geest to ontvonken ;
• Befchaving was u vreemd, en, in lien woesten gang,
• Gingt gij bet leven door, in lagen zieledwang .
• 1k, ik beftond, als vorst, bij u de fchors to breken ;
• Her licht der wetenfchap, op 't fomber pad, to ontfeken :
„ Uw onbedorven kracht, uw onbefinet gevoel
„ Was waarborg, dat ge ook eens zoudt ftreven naar dat doel .
• Dat ftreven words voltooid - gij treedt uw grootheid nader. -• Hoor nu m1jn' hoogften wensch, als hede van een' vader.
• Gij hebt , met heldenkracht , 't geweld een perk gezet ;
• Den roover van uw' grond, met al zijn' trots, verplet.
• Gij gaat, in broederband met andre volken, ftrijden,
• Om 't diep verdrukt Euroop van 't fchandjuk to bevrijden .
• Gezegend zij die taak!- Doch als ge u voorwaarts fpoedt,
• En yolk, bij yolk, uw beer, als zijn verlosfer, groet ;
• Wendt u dan naar dat land, dat, toen ik't al ontbeerde,
• Mij, als zijn kind, ontving, - mij, als een vader, leerde.
„ Het ijvrig Hollandsch yolk ontfloot voor u den fchat,
• Waarom 't, finds eeuwen lang, met zorg, gewoekerd had .
• Verfcheur, verfcheur den dwang, waarvoor bet thans moec
zwichten ;
• Kroon, kroon uw heldenroem, met dankbre kind erpligten!"
Hij zwijgt . 't Ontzaglijk heer, bij 't hooren van die taal,
Zweert, met vereende item, bij 't bloedig beldenftaal,
Dat nimmer vrede of rust bet frijdend lijf zal wachten,
Zoo lang dat dierbaar yolk in keetnen ligt to fmachten . enz .

Is ons verllag wat Lang uitgevallen, naar mate der
uitgebreidheid van bet fluk ; voorzeker niet to lang
voor Hulk een' Eerfteling, den reeds verworven dichtm
roem des naams van K L IJ N volkomen waardig.
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Gedenkfchriften van C I-1- M . T A L L T Y it A N D D F.
p$RIGORD, een' van BUONAPARTE'S yournaamfe Seereiarisfen van Staat, zijn' Groot-Kanzerheer, Groot-0_lfcier van het Legioen van Eer,
Ex - Bisfchop van 1'lutun, Ex --4bbe' van Celles en
St . Denis, &c . &c . Uit het Enge1sch vertaald.
II Deelen . Te Amferdam, bij C . Timmer . 1814 . In
gr . 8vo . Te za ;nen 711 B1. f 6- : - :
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e levensbefchrijving van cenen nor levenden man
is fteeds eenc allcrnlocijelijkfte onderneming .
Deze
moeijelijkheid wordt verdubbeld, wanneer bet voorwerp
dier befchrijving eene zeer groote rol op bet tooneel der
wereld gefpeeld heeft, die bet betrachten der onzijdigheid, in de opgave zijner levensbijzonderheden, bijna
ondoenlijk maakt , en wanneer de Levensbefchrijver of
dadelijk onder bet bereik van zijnen invloed, of, emgekeerd, in een' tegen hem viiandelij.ken Staat woont .
In bet eerfte geval kan de Schrijver niet onpartijdig
zijn ; in bet tweede is deze onmogelijkheid, nit morale
gronden, misfchicn niet minder fterk . Hij moge trachten zich diets to maken, dat haat noch bijzondere afkeer hem tegen den viiand van zijn Vaderland voorinnemen ; wanneer die vijand gevaarlijk en fchadelijk is
voor zijn land, wanneer hij zelf dat land vurig bemint,
wanneer hij een Brit is , dan wantrouwe men zijn gefchrijf, en leze bet niet zonder de uiterfte omzigtigbeid.
De held dezer levensbefchrijving (want de titel van

Gedenkfchriften van T A L L E Y R A N D is zeer kwalijk gekozen , en zou altlans moeten luiden : over T A L L I; Y1), AND) is zoo bekend in Europa ; zijne vroegere daden, zoo hemelsbreed verfchillende van zijne tegenwoordige werkzaamheden, hoewel in hetzelfde vak, hebben
hem bij de meesten van cene zoo belangrijke en onvoordeelige zijde tevens lceren kennen , dat de bijeeiatclling zijner voornaamfte lotgevallen en verrigtingen ,
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gen, en wet door eenen Engel/ehen Schrijver, gewis
de nieuwsgierigheid van velen moot opwekken . Wanneer men een liefhebber is van 4necdoten, zal die
uieuwsgierigheid ook ruimfchoots bevredigd worden .
Bet karakter van T A L L E Y R A N D wordt hier in een
zoo afzigtig daglicht geplaatst , er worden van hem zoo
vele gruwelen verhaald, dat, wanneer ook f echts bet
tiende gedeelte van bet vermeldde welbewez .ene waarheid is , de naam van dezen man met afgrijzen aan de
nakomelingfchap moet worden overgeleverd . Wij zullen eerst kortelijk eenige der voornaamfte feiten aanitippen, en dan ons oordeel zeggen over bet geheel .
CHARLES MAURICE TALLEYRAND DE PA-

r. I G O R D , ZOOn van een' broeder des Graven van Pdrigord, zou, op zijn zestiende jaar, reeds drie dochters eeuer onbefprokene weduwe verleid en vergiftigd
hebben . Hij werd daarop door eene lettre de cachet,
van zijne familie verkregen, op bet kasteel van Vincennes geplaatst , daaruit , op belofte van beterfchap , verlost, en een begunftigd minnaar van Mad . D U I: A RR Y, (de bekende bijzit van L o D E W IJ K XV .) die hem
de opvolging, en weldra bet bezit, van bet Bisdom
4utun bezorgde . Na bier tusfchenbeiden bet leven van
een' naauwgezetten Geestelijken, doch doorgaans van
een' volflagen' lichtmis, geleid to hebben, zou hij aan
't zwendelen geraakt zijn, een verlies van 1,200,000
francs geleden , en zich daarop , tot herftel ziiner vervallene zaken, aan den Hertog van Orleans en de woelgeesten gehecht hebben . Den 2 November 1789 ftelde
hij de nationaal - verklaring der geesteliike goederen
voor . Bij de plegtigheid van 14 Jullj 1790, ter viering
van de zoogenaamde federatie of verbroedering der
Franfchen , deed hij den plegtigen dienst , waarmede hij
zeif den fpot dreef in een' brief aan zijne ftaatkundige
minnares , de Gravin F . . . T. In Augustus 1790 werd
hij een der Secretarisfen van den yakobijnen-Club, en
verdedigde de afzetting der onbeeedigde priesters . Slechts
hij, beneveus nog twee andere Gecstelijken, leiden in
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de Nationale Vergadering dea eed af, dien alle de an ,
deren volflandig weigerden . Naderhand voc de hij zich
bij de hofpartij met M IRA B E A U , die daarvoor
6oo,ooo livres l linkende munt en eene maandelijkfche
toelage van 50,000 livres trok, terwijl T A L L E Y R A N I)
I mill . 2oo,ooo livrcs in asfignaten ontving . Daarop flond
doze zijn Bisdom af, om onbaalauchtig to fchijnen .
llij was, met t, A r A Y E T T IE en diens vrienden, op de
ziide der Con flitz#ionele of gematigde vo1ksvoorflanders, die bier zeer vinnig doorgeflreken worden . LAIT A Y L T T E in 't bijzonder words als de bewerker aller
volgende rampen ai'gefchilderd, vooral ten tijde van 's
Kcnings vlugt . Echter blijkt bet uit een' hier medegedeelden brief van T A L L E Y R AND , (bl. 156-158)
dat hij zoo wel als zijne vrienden toen geheel aflteerig
waren van het Republicanismus . Het fchijnt echter,
(wanneer men de hier medegedeelde befcheiden gelooven mag) dat hij zich jets later, tijdens de tweede
Wetgevende Vergadering, met de 7akobij7zcn, vooral
met r E T 1 0 N , naauwer inliet, dan met eer of pligt
beflaanbaar was . Omtrent dien tijd zocht hij c II A UV E L I N , een' ,7akobijiz, naar Engeland to zenden ;
L o D E W IJ K XVI weigerde dit, uit hoofde van de
flechtheid des voorwerps , maar gaf eindelijk toe, mits
T A L L E Y R A N D het oog op dien Afgezant zou houden ; doch deze had driedubbele Inflructien, van den
Koning, O R L E A N S, en de Republikeinen ; de eerfle
gaf hem voor bet benoodigde 400,000, de tweede
6oo,ooo livres , en de derden drie millioenen . IIij bond
in Engeland betrel kingen aan met de leiders der volkspartij , of de Derna`gogcrz , die hij fchandelijk inhalig , en
met de Ministers , die hij trotsch, koel en terugflootend
vond . Van eerstgemelden koclit hij er eenigen om, om
naar Parijs to gaan, ter bijwoning van het feest van
voorts uit En14 Julie 1792 . T A L L E Y R AND zon
Koningsmoord,
zijnen
den
geland aan r I, T 1 0 N en de
doch door den dolk cons moordenaars , niet door een
flrafvonnis , aangeraden , en daartoe den beruchten 2o Tunij
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nij bepaald hebben , die echter mislukte . Hij zou
voorts niet alleen tot de gebeurtenisfen van den io Augustus zijne goedkeuring gegeven, maar zelfs den moord
van 2, 3 en 4 September aangerad,,n hebben . -- Hij
trachtte daarna zijne minnares , Mevrouw F . . . T , van
haar voornemen, om naar Engeland to gaan, of to
brengen, daar hij in dat land een' nieuwen minnehandel
had ; doch dit gelukte niet ; zij ontvlood de woede der
partijen, door zich naar Londen to begeven, waar
T A L L E Y R A N D intusfchen het plan ontworpen en
aan de Eranfche Ministers medegeleeld had, om Engeland to overvallen, doch, (wanneer men dit book
gelooven moet) om geheimer en zekerder to kunnen
werken, zelf zou verzocht hebben, om op de lijst der
Emigranten to worden geplaatst, hetgeen ook gefchicdde ; doch hield hij no- gedurig geheime briefwisfeling
met den Minister L E B R U N, tot op den val van dien
ftaatsdienaar, na welken Hit T A L L E Y R A N D 's papieren zijne kuiperijen wverden bekend gemaakt ; terwviil hij zclf, nu als vreemdeling uit Engeland verdreven, in JImerika cene fchuilplaats gin .- zoeken, vandaar naar Hamburg overflak, en aldaar met de Gebroeders L A i I E T H, en eenige andere oude Conffitutionelen, ,7akobijnfc/ic plans zou beraamd hebben .
Dusverre het eerfle Deel . Het tweede words geopend
met een zeer breedvoerig verhaal eener minnarije van
T A L L E Y R A N D met de Barones VAN S . . . , die hij
verleidde, verliet, en die daarop zichzelve om bet lever bragt ; alle de brieven der ongelukkige worden,
als biilagen tot dit treurgeval , medegedeeld . Men verzuimt niet, bier 's mans ongevallige ligchaamsgefhalte
bii zijne kunst van verleiding to doen affteken . Hij begaf zich nu naar Berlijn ; vandaar, op bekomen verlof, weder naar Parijs, en trachtte in het Ministerie
van hinantien to komen ; to welken einde hij voor het
.Directoririm cene boodfcliap opftelde, die een zwart
tafereel van 's lands toef'and behelsde, vooral wat de
geldmiddelen betrof (in 1796 .) De onbekwaamheid van
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o I X deed hem in bet begin vats 1797 tot Mlnister van Buitenlandfche Zaken benoemen ; in welke
boedanigheid de Vredehandel to Rijsfel met Engeland
zijn proefftuk was, die echter mislukte , omdat de Directeurs op den 4 Sept . 1797 hunne vijanden hadden
doen vallen . T A L T. E Y R A N D, die voor den Vrede
geweest was, werd door R E W B E L L zeer onbefchoft
behandeld . Voorts worden nu de voornaamfte ftaatshandelingen, gedurende T A L L E Y R A N D 'S Ministerie,
to boek gefteld ; als, de Vrede to Campo Formio ; bet
gedrag omtrent den Portug6fchen Gezant D'A R A N j o ;
bet ftrenge befluit tegen den onzijdigen handel met Engeland, ten gevolge der zitting van bet Directorium op
Dec . 1797 ; de overweldiging van Zritferland in
1798 ; de onbefchaarnde eisch van 8o millioenen livres
aan de 4merikancn , om htin, na bet nemen van 500
fchepen, de onzijdigheid to laten, de onderhandelingen
to Rafladt, en de moord der Franfche Gezanten aldaar;
de woelingen in bet binnenfte van Frankryk, ten gevolge van den ongelukkigen veldtogt des jaars 1799, en
de harde befchuldigingen, toen tegen T A L L E Y R A N D
ingebragt ; deszelfs kuiperijen met den uit Egypte teruggekeerden B U 0 N A P A R T E, die zich door de omwenteling van 9 Nov . 1799 werkelijk van bet hoog gezag meester maakte ; deszelfs eerfte brief aan den Koning van Engeland ; D U R o C 'S onderhandelingen to
Berlijn, die met Oostenrijk in i8oo, en de daarop gevolgde Vrede van Luneville , bij welke gelegenheid
T A L L E Y R A N D door zijne listen de trouwhartige poging van M o R E A u, om Oostenrijk door de t eruggave
van Toscane inderdaad met Frankrijk to verzoenen,
deed mislukken ; de vijandelijkheden met Portugal in
18oI, waartoe LucIEN BU0NAPARTE in Spanje
inoest kuipen ; bet 1Noordj'che Verbond, in dat jaar tegen Engeland gefloten, en door den dood van Keizer
P A U L I van Rusland ontbonden, die aan de Franfche
factie to Petersburg wordt toegefchrevren . (! !) Voorts de
zaak der Duitfche fchivergoediiigen, die voor T A LL A C it
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L Z Y R A N D door de hebzucht der Duitfche Vorflen,
welke hem zochten om to koopen, eerie ware goudmijn werd ; de Preliminairen van Londen ; de inlijvingen
gedurende den Vredehandel to Amiens ; de hervatting
der vijandelikheden in 1803 ; de bezetting van I,anover ; het vasthouden der Engelfclzen in F ;rarrkr- ijk ; het
gedrag omtrent de uitheemfche Ministers ; de briefwisfeling met D R A K E , enz . Alles natuurlijk in den geest
des Engelfchen Schrijvers, waarover wij ftraks nog icts
moeten zeggen . Tits fchenbeiden vernemen wij dan ook
nog bijzonderheden wegens de geldmiddclen van T A LL E Y R A N D , die in vijf j area tijds niet min dan vieren-veertig millioenen Holl . guldens zou .hebben bijeengefchraapt ; van de wederzijdfche listen en onderkruipingen van hem en den Politieminister r o u C H i , die
ten laatfte in eene verzoening eindigden, waarbij r o uC H L aan T A L L E Y R A N D een' vergiftigden dolk en
vier rneisjes, deze aan genen vergiftigde fnuif en vier
opgeligte Agenten zou ter hand gefteld hebben .
flet work loopt niet verder dan tot 1805, en fchijnt
dus in dat jaar opgefteld to zijn ; zoodat men er T A LL E Y R A N D 'S laere bedrijven, zijne ongenade wegens
het afraden des Spaanfchen Oorlogs , e nz . t o vergeefs
in zoeken zou . Het clot beftaat nit eene reeks van Philippifche Redevoeringen -- doch meer in de tail der
vischwijven, dan in die van D E BI O s T H E N E s of c ic E R o -- tegen T A L L E Y R AND nict alleen, maar ook
tegen deszelfs Meester , der Franfchen Regering en
Staatkunde .
Zij verdienden die gewis ten voile : doch
waarom men ons Publiek, hetwelk B U 0 N A P A R T E Uit
zoo vele heillooze latere daadzaken heeft leeren kennen,
nu ook nog deze Diatriben tegen zijne regering in 1805,
doorweven met uitvallen tegen de toen afhankelijke of
onzijdige Mogendheden, voornamelijk Pruisfen, to lezen geeft, vatten wij niet ; to minder, daar dit alles
T A L L E Y R AND flechts van ter zijde raakt . De Vertaler zou wel gedaan hebben, om, in plaats van deze
vertoogen , de latere lotgevallen van T A L L E Y R AND,
tot
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tot op dezen tijd, mede to deelen . Doch misfchien
was dit boven zijne krachten .
Zie hier , tot eene proeve , de algemeene fchets
van T A L L E Y R AND , volgens onzen Schrijver . -.
„ Frankri k zal waarfchijnlijk fpoedig van eenen van
deszelfs grootfle misdadigers , en Engeland van eenen
van deszelfs doodelijkfle vijanden verlost worden . Door
ontucht, onmatigheid en zwelgerij is T A L L E Y R A N D'S
ligchaamsgeflel geheel geknakt, en zijne gezondheid
vernield. Jaarlijkfche reizen naar de kusten, om zeebaden to gebruiken, noch jaarlijkfche bezoeken der minerale bronnen van 4ken en Barreges , voorfchriften van
Geneesheeren, noch kruidmengfels van kwakzalvers,
kunnen lang eene ontbinding vertragen, welke door
onophoudelijke buitenfporigheden befpoedigd wordt .
Da mihi, Domine , mortem justi hujus ! zeide T A L L E YR AND , toen hij vernam , dat de Senateur F A R G U E S
plotfelijk in de armen zijner minnares geflorven was .
Dit is eene echte bekentenis van zijne godsdienflige zoo
wel, als van zijne zedekundige begrippen . I-lij leefde
roekeloos, en wenscht zonder berouw to flerven .
T A L L E Y R A N D is door de natuur met buitengemeene geestvermogens begaafd . Eene vroegtijdige intrede
in de zamenleving verfchafte hem eene vroege menfchenkennis, en vergoedde de kundigheden, welke anderen door langdurig ftuderen en nadenken verkriigen .
Met de flerkfle neigingen tot ondeugd moest hij depligten van zijnen geestelijken fland verbinden, of ten minRe den fchijn daarvan aannemen ; en hierdoor werd hem
huichelarij en geveinsdheid eerst noodzakelijk, en daar,na hebbelijk . Met horrelvoeten geboren, trachtte hij de
.vanflaltigheid van zijn ligchaam to vergoeden door bekorende manieren, verpligtende wellevendheid en een
aangenaam onderhoud . Met eerzucht om to behagen,
leerde hij weldra onderfcheiden, of hij zijn geluk aan
zijne verdienilen, of aan zijnen rang moest toefchrijven ; of wel, of hij eene mislukking to wijten had aan
¢ t :~ cnbe?,endigheid, of aan gebreh aan oordeel bij ande-
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&ren . Trapswijze gewende hij zich juiste en naauwkeurige gevolgtrekkingen to maken , meer door hetgeen hij in den geest ontwaarde, dan door hetgeen hij
in de gefprekken hoorde van hen, met wien hij omging. Dubbelhartigheid werd toen met geveinsdheid gepaard, en verraderij vereenigde zich met beide . Hij
droeg derhalve alle die ondeugden, hoedanigheden en
hebbelijkheden met zich om, die, in tijden van beroerte, oproer en omwenteling, gefchikt zijn om iemand
boven den gemeenen hoop to doen fchitteren ; maar
die, in tijden van rust en orde, onder wettige en zedelijke Gouvernementen ; hem als gevaarlijk zouden hebben doen vermijden , of als misdadig zouden hebben
doen verachten en flrafen .-- De zedeloosheid van zijn
bijzonder leven vergezelde hem in zijne openbare loop
baan . Zijne flaatkunde is fchelmerij ; zijne betuigingen
zijn bedrog ; zijne onderhandelingen zijn kuiperijen ;
zijne beloften zijn leugens ; zijne eeden zijn trouweloosheid, en zijne tractaten zijn berekend om den argeloozen to begitichelen , den onervarenen to bedriegen,
deft zwakken to verpletteren, den verhevenen to vernederen, den rijken to plunderen , den vrijen to onderdrukken, den magtigen to befluren, en alien to onderwerpen en to dwingen, zoo wel den fterkflen en best
verdedigden flaat , als de weerloosfte gemeente ; zoo
wel de Mogendheden, die zich op zijne trouw, regtvaardigheid en edelmoedigheid verlieten, als hen, die
alleenlijk op hunne eigene dapperheid en hulpmiddelen
boogden . Van de vroegere Franfche Ministers, bezit
hij de finantiele bekwaamheden van cenen S U L L Y , de
flaatkunde en dubbelhartigheid van eenen r. I c ii EL I E u, de geflepenheid en hebzueht van eenen m A z AIt I N, de commerci6le kunde van eenen c 0 L B E R T,
de ongevoeligheid en wreedheid van L o u v o I s, de
z edeloosheid en bedorvenheid van D U B o I S, de orde
en fcherpzinnigheid van r L E u R Y, her doorzigt van
C H o I S 1 u L, de buigzaamheid van DI A U R E P A s, en
de werkzaamheid, van v E R G E N N $ S . Hoewel hij , uit
1-1 5
hoog-
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hoogmoed, zich gelaat, als verliet hij zich op zijne fecretarisfen en onderhoorigen tot bet verrigten der voornaamfe werkzaamheden van zijne kantoren, ontfnapt
echter niets aan zijne oplettendheid . Met de grootfte
gemakkelijkheid beflist hij binnen weinige uren, hetgeen bet verftand van anderen eene ganfche week vruchteloos heeft bezig gehouden . -- Doch welk nut hebben
alle T A L L E Y R A N D's natuurlijke en verkregene bekwaamheden aan de befchaafde zamenleving toegebragt?
welk voordeel hebben zijne tijdgenooten getrokken, en
welke vruchten kan men verwachten van zijnen hoogen ftand, magtigen invloed, beflisfende maatregelen,
en alvermogende daden ? Hebben zij aan Frankrijk vrijheid en welvaart, aan andere volken rust en veiligheid
gefchonken? Opent de wereldkaart, geen land zult gij
op dezelve vinden , waarin Frankrijk , gedurende T A LL E Y R A N D's bewind, niet eenige verwoesting heeft
gebragt, waarmede bet niet cenig tractaat gefchonden
heeft, of waaromtrent bet niet eenig beginfel van het
regt der volkeren heeft overtreden .
Periere mores, jus, decus, pietas, fides ;
Et, qui redire nescit cum perit, pudor!
SENECA ."
Men ziet uit ono verflag, dat dit werk bouwftoffen tot
de gefchiedenis onzer dagen bevat ; dan, in hoe verre
men zich daarop verlaten kan, is moeijelijk to beflisfen .
De toon althans getuigt niet van bet eerfte vereischte
eens Gefchiedfchrijvers, van onzijdigheid, die men ook
den booswicht verfchuldigd is . In alles wordt bet Kabinet
van St . Cloud in 't ongelijk, in alles Engeland in 't gelijk gefteld ; hetgeen zoo verre gaat , dat men bet vooritel van volkomene vrijheid der koopvaardij , zonder
aan onderzoek op zee onderworpen to zijn , door T A LL E Y R A N D gedaan kort na den Vrede van Luneville,
cen fchaaJnteloos ontlverp durft noemen, (Ilde D . bl .
133 .) niettegenftaande de hiermede ilrijdige zoogenaamde
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der Engelfchen zich eerst van de achttiende Eeuw dagteekenen .
Wij laten het daar, in hoe verre B U 0 N A P A It T 1•+
opregt was in de vredesvoorftellen , onmiddellijk na ziine
verheffing tot Conful, aan de oorlogende Mogendhedetl
gedaan ; maar de uitdrukking : ,, De Keizers van Duitsch„ land en van Rusland werden, zoo wel als de Koning
„ van Groat - Brittanje, met foortgelijke brieven vat.
„ den nieuwbakken' Korfikaan befchimpt," (Ilde D .
bl. 122) is, het onderwerp in aanmerking genomen
zijnde, in den ftijl van een fchotfchrift, niet in lien
der Gefchiedenis . Op bl. 127 van hetzelfde Deel (in
de hoot) ontziet de Sehrijver zich niet, de algemeen
beininde en bewonderde Koningin van Pruisfen vrij
vinnig van ter zijde, bij de onderhandelingen van i8ot
met Engeland, aan to randen. De handelwijze, dat
men de overgave van Egypte als eene vergoeding voor
dc teruggave der Franfche Kolonien bedong, en het
Tractaat, op Engeland's toeftemtning, zoodanig teekende , fchoon men wigt dat het reeds aan de .Engelfchen
over was, is gewis in de Zedekunde laakbaar ; doch of
zij in de Staatkunde, die groote kunst van elkander
to verfchalken, den naam van trouweloosheid en verraad
verdiene, konit ons bedenkelijk voor . Zoo men in
Frankrijk de Capitulatie van Alexandrle wist, was
bet de zaak van Engcland, de meesteresfe der Zeeen,
die ook to weten . (Zie Ilde D . bl. 175, 176.) In Sakfen moeten het de intrigues van T A L L E Y R A N D geweest zijn, die de klagten der fteden tegen den invoer
van Engelfehe goederen veroorzaakten, alsof haar onmiddellijk belang zulks alleen niet had kunncn hewerken l De befchuldiging van moord, door Franfchee2 invloed aan P A U L I gepleegd , niettegenflaande het onmiddellijk ftrijdige van hun helang, hebben wij boven
teeds aangeftipt. Breed weidt men nit over de onbetamelijkheid, van Militairen tot Afgezanten to benoemen . Wat zou de Schrijver dan nu wel zeggen, dat
zijn land den grooten w E Y. L 1 N G T 0 N, den overwinnaa :
de Zeeregten

ISO

GEDENKSCHRIFTEN

naar van Frankrijk, in dat zelfde land tot Ambasfadeur benoemt?
Uit hoofde der hartstogtelijkheid , welke dit alles verraadt, twijfelen wij, of de bronnen, door den Schrijver gebruikt, naar 't fchijnt kleine gefchriften, in
Frankrijk ter fluik, of misfchien wel in Engeland,
uitgegeven, Les Nouvelles a la Alain, Intrigues dd c H .
Df . TALLEYRAND, Le Voyageur Suisfe , enz . wel
echt zijn, en den toets der bedaarde, onpartijdige oordeelkunde vermogen door to ftaan . Wij hopen dit niet,
ter eere der menfchelijke natuur, en wij hebben nog
een' gewigtigcn grond, om daaraan to twijfelen . Zouden wettige, zegerijke Monarchen, door de overwinning binnen Parijs geleid, hunne treden naar zulk
cen' afgrijfelijken verworpeling gewend hebben, als
T A L L E Y R A N D pier wordt afgefchetst ? Zou de groote, de deugdzame, de menschlievende A L E Y A N D E R
bij eenen booswicht van dien flempel zijn afgeftapt? Zou
L 0 D E W Ij K XVIII, op den troon zijner Vaderen terug
gekeerd, den man des bloeds , die geraden had, zijn' onvergetelijken Broeder door de hand eens moordenaars in
een' volksoploop to grieven , tot een' zijner voornaamRe Staatsdienaren benoemd hebben ? Zou hij hem tweemaal de dierbaarfte belangen zijns Rijks, de belangen
van geheel Europa , in de hagchelijki' e oogenblikken ,
hebben toevertrouwd? Hoe veel ook de Staatkunde
moge doen overftappen, wij kunnen niet gelooven,
dat overwinnende Monarchen zich tot bet verduwen
van zoo veel laagheids zouden gefchikt hebben, om
de harten der overwonnelingen to ftelen : ten zij de
Minister, dien zij als hun voornaamfte werktuig bezigden, minder een gedrogt van helfche boosheid, uit
wellust, fchraapzucht en wreedheid gekneed, (zoo als
hij bier voorkomt) gewecst zij, dan een wel zedeloos
en bedorven, maar nog meer fchrander en bekwaarn
Staatsdienaar . Over 't geheel komt ons de vertaling
van dit boek, in de tegenwoordige oogenblikken, waarop T A L L E Y R A N D althans eene waardige rol voor de
be-
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belangen der menschheid en de regten der troonen to
vervullen heeft , min voegzaam voor. De f}ijl is , op
fommige plaatfen, beneden de kritiek . Wij hebben,
tot onze verwondering, bier Germanismen opgemerkt .

.Leven, Veldtog?ten , en Regering van N A P 0 L E O N B U 0 N AP A R T E ; met een volledig verhaal van de in dit tijdvak
gevoerde 0orlogen , inzonderheid tot opheldering van de oorzaken en ivaardering van de gevolgen der laatfle verbazende
gebeurtenisfen . Uit het Evgelsch van E . G I F a o RD , Esq .
Te Amjlerdam, bij C . en H . Timmer. 1814 . In gr . 8vo .
Ijie Deel. XVI en 362 bl., benevens 143 bladz . Aantcekeningen ; Ilde Deel, 375 en 115 Bl. f 7-10- :
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werk, gelijl.foortig met bet bovenilaande, vcrtoont ons
den nailitairen Gebieder des Staatsmans , van welken bet
eerstgemelde ons de bedrijven fchetfle, ook door een' Engelschman gefchilderd, maar, men moet zulks bekennen, op
een' meer gematigden toon, met minder declamation en meer
gefchiedknndige daadzaken . „Op een' meer gematigden toon,"
zeggen wij : want bet zou eene bijna bovenmenfchelijke
proof van geduld en hartstogteloosheid zijn, van eenen NAPOLEON BU0NAPARTE aitijd even kahn, even bedeardte
fpreken . Met dat al zouden wij wel gewenscht hebben, in
eene levensbefchriiving, die do laatfte verbazende gebeurtenisfen moet ontwikkelen, en die minder ,, cone Gefichiedenis
van Frankrijk, den van NAPOLEON zelven" moet zijn,
(Ilde D . bl . 103) in pleats van eenige tirades, wet meet
menschkundige ophelderingen omtrent de gezindheden en ontwerpen van dezen zonderlingen man to ontmoeten, die waarfchijnlijk in 18o2 nog niet bet monfler was van 1813 ; of,
zoo, in weerwil eener diepe huichelarij, toen reeds de fchrandere menfchenkenner in jafja's moordenaar den ontvolker van
Europa vooruitzag, zoo moesten toch ziine middelen en
flreken, om Frankrijk, om Europa to verblinden en to bedwelmen, meer op den voorgrond geplaatst, en niet flechts
zijne daden vermeld en afgekeurd zijn . Dearenboven kleeft
dit book nog Un algemeen gebrek aan : bet is. veel to fpaarzaa t
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zaam in de opgave zijuer bronnen, die toch blijkbaar niet enkel uit de nieuwspapiercn beftaan . Wij verlangen wet niet,
dat cen Schrijver overal, aan den voet van elke bladzijde,
zijne zegsmannen met deel en bladzijde noeme ; maar dat mogen wij toch met regt verlangen, dat hij in de Voorrede, of
waar het pas geeft, zijnen Lezer melde, waaruit hij zijne berigten fchepte, en vooral, dat hij, bij eenigzins twijfelachtige of wonderfpreukige Anecdoten of bijzonderheden , door
bet opgeven der mondelijke of fchriftelijke befcheiden, die
hij volgde, zichzelven buiten verantwoording flelle . De Leveusbefchrijver van T A L L E Y R A N D heeft dit zorgvuldiglijk
gedean ; fchoon wij meenden, de echtheid dier bronnen to
mogen in twijfel trekken .
De taak, die Sir E . G I F F O R D zich heeft voorgefleld, is,
uit hoofde der bijzondere werkzaamheid, en den onmetetijken invloed van zijnen Held op de geheele befchaafde wereld, zeer uitgebreid . Hij verdeelt die floffe dus, dat hij in
den tekst een doorloopend verhaal levert, en de Anecdoten
van B U O N A P A R T E'S gun fl: elingen . .hovelingen, bijzonderheden, hemzeiv' overgekomen, of door hem verrigt, en ontwikkelingen van in den tekst kortelijk verhaalde gebenrtenisfen, in notes achter denzelven plaatst, die echter voor bet
gebruilt veel voegzamer onder denzelven zouden gediend hebben . Voorts Ieest bet work zeer aangenaam, en is gewis niet
van belang ontbloot . Wij zullen flechts nit de minder bekende kindschheid en jeugd des Overweldigers enkele trekken aanflippen . Hij word niet, zoo als men doorgaans denkt,
to Ajaccio, maar to Minerbe, een dorp, omtrent zes mijlen
noordwaarts van St . Fiorenzo, geboren, gelijk de Schrijver
zelf op Korfika verflaan heeft (bi . ii) . De bekende gemeenfchap van M A R B (E U F met zijne moeder words in bet mid.
den gelaten . Op deszelfs voorfpraak to Brienne geplaatst,
zonderde hij zich van zijne makkers altijd af, omheinde een'
eigen' tuin, waarin hij niemand toeliet, werd de Spartaan
genoemd, en nam met vuur de partij van zijn Vaderland tegen de Franfchen, gelijk ook zijn Vader c A R L O daarvoor
geflreden had . Ben der Zoons (waarfchijnlijk J o z E F) was
zelfs de Doopzoon van P A O L I . NAPOLEON was Diet gevoelig voor fchandelijke flraf, hield rich bezig met vestingbouwen, (hij was ver in de wiskunde) en foms met poezij .
(Hij fchreef een gedicht op de vrijheid van Korfka .) Voorts
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-n, as hij zoo geflreng in zijne zeden, dat hij zelfs den omgang
met een' medeleerling, na gedane waarfchuwing, opgaf, omdat doze met lecht gezelfchap verkeerde . Anderen zeggen,
dat hij, to Parijs, een meisje bezwangerde, en daarna vergiftigde . Naar die Hoofdflad kwam hij van Brienne op de
Militaire School, omdat hij , na een vijfjarig verblijf in genoemde plaats, geoordeeld werd zijnen medeleerlingen vooruit to zijn. Te Parijs werd hij Officier der Genie, en ging
op zijn zestiende jaar, als Luitenant der Artillerij, naar 4uxosane, waar hij zich reeds onbewimpeld als een' Republikein
vertoonde, en er last Teed van zijne krijgsmakkers . Na MARB m u F's dood van diens onderfland verftoken , keerde hij in
17,036 naar h;orfika terug (anderen zeggen in 1790 .) B U O N AP A RT E bood in Korfika zijn' dienst den Engclfchen aan,
van wier ftaatsregeling hij een groot bewonderaar was, doch
werd van de hand gewezen, (even als voormaals E U G EN I u s door L 0 D E W IJ K XIV,'t welk dozen even dour to flaan
1 wam, als Engeland de afwijzing van dezen jongen eerzuchtigen.) Hij begeerde, namelijk, den rang van Kapitein bij
de Artillerij ; men wilde hem then van Kapitein bij de Linictroepen geven. Hij was nog gehecht aan P A O L I, en bijna
in diens ongenade bij de Conventie gewikkeld . Volgens fommigen, ging, toen de Engelfchen lio;f%a innamen, B u O NAP ART E, door P A 0 L I verdrcven, naar illarfellle, waar hij in
1793 aankwam, zich toen bij de crgfte volksmenners en moordenaars voegde, en bij hot beleg van Toultn, in 1793, de
eerite blijken tevens van zijne groote krijgskundige bekwaanlheden en volharding, en van zijnen bloeddorfligen tijgeraard
.0o van de overgeblevene 3000 Toulonners afgaf, doende 14
maken of decimiren . (Doze twee berigten fchijnen niet wel
to ftrooken, zoo men niet aanneemt, dat van de 16oo overgeblevenen de tiende man nogmaals word doodgefchoten.)
Hierbij zoo B V O N A P A RT E pardon hebben doen uitroepen,
om de ongelukkigen, die flechts bij de losbranding neergevallen en zich dood gehouden hadden, to doen opflaan en
voor good to doorfchieten . Te Nizza word hij als terrorist (of man des bloods) gevangen genomen, en naderhand
nit de fled gebannen ; hetwelk hij zoo euvel opnam, dat hij
zich (uit geldgebrek) to voet naar Parijs begaf, en aldaar in de
uiterfle armoede aankwam . Zij ne verdere kennis aan B A RIt A s, en door hem aan de `Vednwe B E A U H A R N A I S, zij ne
aan-
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aanfkelling tot bevelhebber tcgen de anti - .Takobij ;Ifche Parij_
xenaars, zijri bloedig gevecht met dezelve, (waarin ons echter bet alhier opgegevene getal van 8ooo menfchen, van allerlei kunne en ouderdom, die daarin zouden gefneuveld zijn,
to hoog voorkomt) is bekend, en leide den grond tot z jn
volgend fortuin, door hem bet bewind des Italiaanfchen Oorlogs to vertrouwen .
Verder zullen wij dit verflag niet volgen, daar iedereen de
ongefchiktheid begrijpt, om, ook in een bloot uittrekfel, afle
de Staats- en Oorlogsfeiten van N A P o L E o N op to foramen .
III bet verhaal van de laatflen is de Schrijver vrij uitvoerig en
na auwkeurig, meer dan, onzes inziens, omtrent de flaatkundige verrigtingen bet geval is, waarover hij wel eens wat los
heenloopt ; doch her is zekerlijk waar, dat B U O N A P ART E
in perfoon veel fchranderder en geduchter was als krijgs- dan
als flaatsman, waaromtrent hij zich doorgaans van bet beleid
van anderen bediende. Wij vinden hier, zoo in den tekst als
in de noten, vele wetenswaardige bijzonderheden opgeteekend
van 's mans eerflen veldtogt naar Italie, - van zijnen avontuurlijken togt naar Egypte, en nederlaag in Syrie bij St. ,lean
d'Acre, (die de Schrijver, met al bet geoorloofde gevoel van
fierheid op zijnen nitmuntenden landgenoot Sir SIDNEY
SMITH, voor wiens talenten en cooed bet fchrikbeeld van
NAPOLEON'S onverwinnelijkheid voor het eerst verdween,
in bijzonderheden to bock Melt) -- voorts van zijne ontm apping uit Egypte, komst
to Parijs, en de omwenteling
van 1o Nov . 1799, die tot zijn oppergezag den grond leide,
en waarmede dit Deel eindigt . Het tweede befchonwt dan
nu den Korflkaanfchen gelukzoeker als Regent van Frankrijk,
eerst onder den naam van Eerflen Confel, daarna onder then
van Keizer, tot op den Vrede to Tilfit en bet einde des jaars
1807. Hier vinden wij weder een belangrijk verflag van den
vermaarden veldtogt met de Arnaee van Referve in den zomer des jaars i8oo, in 't bijzonder van den flag bij Marengo . B U O N A P A R T E wordt befchuldigd, zijne handen bier
ook met bet bloed van DES S A Ix, zijn' flrijdmakker in Egypte, en door wien, to Marengo zelve, in bet neteligst tijdflip, de overwinning beflist werd, bezoedeld to hebben. Hoewel de latere gebeurtenisfen ons geleerd hebben, B U O N AP A R T E tot geene misdaad hoegenaamd to goed to achten,
zoo komt bet ons echter voor, dat de moord van D E S S A I X
in
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in die oogenblikken, toen hij middetz in het heetfle gevecht
met de Oostenrijkers was, hoogst onbedachtzaam zou geweest
zijn, omdat zulks den geheelen uitfiag van het gevecht, waaraan het lot des nieuwen Confuls hing, in het grootfle gevaar
flelde ; to meer, daar de Heer G O L D S M I T H (op wiens gezag
de Schrijver deze bijzonderheid meldt) er bijvoegt, dat NAP 0 L E O N den flag bij Marengo verloren had, eer D E S S A I It
to voorfchijn kwam, die de kans deed verkeeren . Dit is juist
een oogenblik, waarop voor een' Veldheer, die zijne troepen
wil aanmoedigen, bet grootfle gevaar van den vijand is . Wij
gelooven dus, dat de Troonroover, die waarlijk reeds genoeg
to verantwoorden heeft, van dezen gruwel kan worden vrijgepleit. - Na den Vrede van Luneville, worden 's mans kulperijen, zijne bevrediging, en vernieuwde krijg met Engeland, tot op den in i8o5 op nieuw uitgebarflen landkrijg,
kortelijk en min voldoende, deze laatfle danrentegen meer uitvoerig, voorts de onderhandelingen en overweldigingen in I8o6, en
eindelijk de Pruisfisch-Rusfifche Oorlog in I8o6, 1807 gefchetst.
In dezen wordt, uit Franfche Ddpeches zelve, aangetoond,
dat de overwinning bij Eylau, zoo als de Franfchen die
noemen, eene mislukte poging geweest is, om op Koningsbergen aan to rukken . Het gefchiedverhaal wegens de laatfte
maanden van 1807 is zeer gebrekkig ; ja van den flrooptogt
der Britten naar Koppenhagen, waarvan BUONAPARTE zulk
een behendig gebruik maakte, wordt geen woord gefproken.
Zeer vele bijzonderheden en 4necdoten zouden wij nit dit
boek kunnen mededeelen ; dan, ons beftek verbiedt her ons .
Zie hier dus flechts een pair. - R o u s s E A u moet reeds de
voorfpelling gedaan hebben, „ dat Korfrka een' man zou voort„ brengen, die de ganfche wereld met verwondering zou ver„ vullen ." (Ifte D . b1 .5 .) De, nog levende, beroemde Schilder
DAVID is een monfler van wreedheid, een der ergfle moordenaren onder R 0 B E S P I E It R E , die , onder andere , eene
zwangere vrouw met zeven kinderen, die hem knielend om
het leven van haren echtgenoot bad, in die fmeekende houding afteekende, haar toen zijne fchets vertoonde, en zeide :
Dit is mijn eenig antwoord. 's Daags daaraan liet hij den beul
wachten, om den ftervenden man tot een tegenftuk van zijne vrouw to fchetfen. . . . Hoe kan bet kunst -genie in de ziel
van zulk eenen Duivel verdwalen? (Ilde D. in de slant.)
De flijl is doorgaans dudelijk, zonder eenige aanfpraak op
BOEKBESCH . 1815 . NO- 3 .
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fierlijkheid. Doch nitdrukkin` ;en, zoo als : de val,fpekken vie :
Malta, en : de beerenh'uid verkoopen, eer de beer gevangen is,
(Ilde D . bI . 79.) zijn den ftiji der Gefchiedenisfe onwaardig.

Bet Iforoskoop der Statistifche, Politieke en Oeconontifche Yereld, getrokken iri Slagtmaand des jaars i 810. Eene Ira
niesch-honsifche Geestvritcht van A . F o it K E, s z. en door
hem destijds in eerie Lerhandeling voorgedragen in Felix
iieritis . Met eene Caricatuurplaat. Te Amferdam, bij A .
B . Saakes . 1814- In gr. 8vo . 34 BI. f : - 16- :
JJit itukje beefs dan onzen F o K It r, den dood gedaan! dat is
toch jammer! her was zoo een rare vent, en -- hij was
toch fang zoo mal niet als hem de muts wel frond . - Zoo,
dunks ons, zegt menig Lezer ; en men moest ook wel oliedom zijn, als men dat uit dit ftnkje niet lezen Icon, -- your
ledere vervrolijkende gezouten fcherts ongevoelig, zoo men
zich bij den man, die her zoo droogjes daar been praat, en
van wien men sevens altijd war leeren kon, Diet dikwijls vermaakte, -- en wel weinig goedhartigheid bezitten, zoo men
hem niet hartelijk ganrne een zeer long genot had gegund van
de nieuwe fratistifche wereld, die zijne hoop vooruitzng,
„ waarin alle menfehen, door verdienflen van allerlei aard, ge„ lakkig zullen wezen ." QUAM SPEM D . 0 . M . RATAM FACIAT!
zeggen wij met geheel ons hart .
Dit itukje deed den man den dood ; want her gaf vooral
ook aanleiding tot zijne gevangenneming, en deze vervroegde
zijn' dood . Wij ontvangen bier intusfehen nog ineer, dan
hetgeen hij durfde voorlezen ; men hield zich bij deze uitgave geheel can 's mans handfchrift ; her levers alzoo een blijvend gedenkftuk (gelijk er, helaas ! vele zijn) van den harden dwang, then wij thans gelukkig zijn ontworfteld, en van
de innerlijke zwakheid van een Gouvernement, onder hetwelk
men zelfs op doze onfchuldige wijze niet eens fpreeuwen en
zich vervrolijken mogt . Trouwens, zoo zwak is ieaere troon,
op geweld gegrond .
Wij zijn her volkomen met den uitgever eens, dat dit op.
fcl eer doer can 's mans vernuft, en ook aan zijn doorzigt
in de toekomst, gegrond op zijne gemeenzaamheid met de
ge-
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gebeurtenisfen van vroegere dagen en de lotgevallen der
menfchen ; en voegen er bij , dat ons her verlies wel moeijelijk vergoed zal worden van een zoodanig Vernufc, hetwelk
zoo aardig her fuufn cuique toedeelen kon, en dat op zulk
eene wijze , dat ieder lachte , ieder leerde, en niemand,
die eenige edelmoedigheid bezat , zich beleedigd vond . 's
Mans fcherts was gezouten en fchuldeloos ; en wien behoeven wij to zeggen, dat de regt fatyrieke man wezeniijk ten
Gcleerde was?
Al aanflonds bij her optreden krijgt de fpreekftoel en geheel her vergaderd gezelfchap een veeg, die zeker wet raak
is, maar waarover toch wet niemand boos worden kon ; terwijl de koddige vergelijking van den Italiaanfchen rookverdrijver met den redenaar, die de task van zorgverdrijver op
zich neemt, flechts met een enkel woord, juist omdat her
flechts een enkel woord is, de vrolijkfle werking doet. De
vestiging van de aandacht, door een ieder in de zaal tot
aide bij zijn goochelfpel op to roepen, is den man waardig,
die daarop nu zijn thema, dat misfchien, zonder zoodanige
voorbereiding, voor velen war at to geleerd klinken mogt,
opgeeft : her trekken, namelijk, des Horoskoops van de fiatistifche, politieke en ceconomifche wereld . War een horoskoop
is, moet nu voegen ; eerst natuurlijk de oorfprong der aloude
Astrologie - dan de humeuren der Planeten, en hoe men bij
her trekken eens horoskoops to werk gaat ; en dat alles ongezocht en droogjes weg, vervrolijkt door de luimigfte invallen en fpelingen van her vernuft : b . v . dat de bezitting
der oude Chaldeen, die eene geheel andere levenswijze leidden, dan in een fatfoenlijk burger-huishouden van dezen tijd
to pas komt, meest in vee beflond ; - dat dit zoo al langzamerhand bij ons ook zoo werd, en wij er niet veel bij verliezen zouden, als fommige papieren in hoornbeesten geconverteerd werden ; - dat bet oppasfen op her vee bij ons
ook wet eene nangename variatie voor de nachtvermaken der
groote wergild opleveren kon ; - dat wij meer planeten dan
onze voorouders in de lucht, maar, bij ongeluk, minder in
den zak hebben, enz . enz . En als dan bet werk beginnen
zal : „ de ftatistifche wereld is, tegenwoordig, op elk oogenblik in een' flaat van nieuwe geboorte : alle momenten verandert hare flatistifche gedaante . Wij hebben dus maar bet
oogenblik to nemen, waarin wij than zijn ." Daarop wordy
dim
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dan de hemel in twaalf teekenhuizen verdeeld, en alles geobferveerd, war tot de tabula nativitatis behoort. ,, Wij
behoeven er juist niet om naar boven op her obfervatorium
to gaan," gooit bij er weer tusfchen in, en koddig kri: rt elk
bij iedere obfervatie een tikje. „ Maar die nienwe Astronomifche rekening zou ons maar in de war brengen : wij zullen dus de Ouden maar volgen ; want hunne rekening is toclz
-eeds meer dan 4000 jaren goed geweest, en de nienwe begint eerst goed to worden." Zijne hoorders moeten hem
helpen . „ Dat kunt ge imtners zeer gemakkelijk nagaan ; althans vrij gemakkelijker, dan her Grootboek der Publieke
Schuld optellen."
„ Zie zoo, nu hebben we ten minfte onzen Hemelfpiegel
provifioneel in orde . Nu moeten we nog maar al *.e zamen
naar het gelukkige deel, even als op her voormalige ftadhuis
naar her kleinfte fterretje, zoeken . 1k zie her, om je de waarheid to zeggen, nog niet! - Ja, zoo waar, mij dunkt dat ik
bet daar zie, en wel boven Aldebaran, in den regter hoorn
van den Stier ; dat is zeker ons gelukkige deal : maar her kan
vooralsnog niet door de zon befchenen worden ; eer dat geIchiedt, moet zij nog eenige teekenhuizen doorloopen."
Eindelijk komt dan het Horoskoop der tegenwoordige wergild,
juist comme it faut , in regt grappig dicht
Deze flatistifche, politieke en ceconomifche wereld zal flog
met vele rampen ,
Als, bij voorbeeld, oorlog, geftremden handel, geldgebrek
en behoefte, moeten kampen .
Ja ieder onzer, van war rang of hand , en hoe zeer hij her
tegendeel moog hopen,
Zal, de een vroeger, de ander later, gevoelen, dat zijne taken, gelijk de kreeften, dat is achterwaarts, loopen.
Eindelijk toch verbetert, allengs, dit algemeene kwaad ;
Doch wanneer, is nog onbekend, omdat ons gelukkig deel zoo
duister ftaat . Er zal echter geen gebrek zijn aan twee daden, dat is vechten en trouwen ;
Maar her vechten vereischt fomtijds inkwartiering ; dus, mannen! past op uw' vrouwen .
:venwel her vechten deert zoo zeer der politieke wereld niet ,
Zoo Lang Venus Mars ilechts naloopt, en Mars de verkeering
met meisjes niet verbiedt .
De
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De tegenwoordige Monfeigneurs, Ducs, Colntes, en dergelijke zeer aanzieulijke Heeren,
Moeten niet ophouden to denken aan de fpreuk van G E RBRAND ADRIAANSZ BRERO : 't kan verkeeren .
De Keizers, Koningen, Onder-Koningen, en de Heeren Raden van Staat,
Moeten maar vlijtig lluderen in de Wetten en H A LL E R'S
Gedicht : over den oorfprong van het kwaad.
Maar fuum cuique! de drukker mogt bet ons kwalijk nemen, zoo wij nog meer van dit fijn en geestig ding affchreven . Om to weten, wat F O K K E wel kan gedacht hebben,
doch onder geene woorden durfde brengen, verwijst ons het
Voorberigt naar het Caricatuurplaatje. Wij hebben er nog
al lang op getuurd, en zien wel wat ; maar om het geheel to
ontcijferen, voelen wij ons niet berekend : misfchien is menig
Lezer gelukkiger.

lets uit de flmflerdamfche Gijzeling ; bevattende eene Verza•
meling van Dichtflukken, op den tegenwoordigen tijd betrekking hebbende ; door Mr. j . W. CAMPBELL, genaamd
K U M P E L . Te Amflerdam, bij A . Vink en N . Budde . 1814.
In gr. 8vo . XL ., 79 Bl. f 1-5- :
Kenau - Hasfelaeriana , enz . door eene Nederlandfche Prom
Te Rotterdam, bij J . Immerzeel, Jun . 1814. In gr. 8vo.
16 BI. f :-5-8
Ode op

de

Franfche Onmenfchelijkheid, door D . 7. VAN
Te Utrecht, bij 0 . J . van Paddenburg, enz .
In gr . 8vo. 12 BI. f :-5-8
M o N s J o u.

][Joe zeer we al fchiften, en flechts, wat eenige opmerking
verdient, meer aankondigen, van de veeivuldige gelegenheidsflukjes dezer dagen ; nog zouden we to veel doen, bevlijtigden wij ons der uiterfle kortheid niet . Van de drie aangeduiden is No . i verre het uitgebreidfle . Het bevat, behalve eene prozaifche voorrede, onderfcheidene dichtflukjes .
De eerfle loopt over des Schrijvers tegenwoordigen toefland ,
vroegere lotgevallen, ftaatkundige gevoelens en dergelijke .
I 3
Schoon
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Schoon de man hieruit blijke eene zekere to] to hebben gefpeeld, en buiten tegenfpraak vele bekwaamheden moet bezitten ; zoo zijn wij , echter, in het ongelukkig geval van hens
niet to kennen, en dus buiten flaat de juistheid van bet eene
en de waarde van bet andere regt to beoordeelen . De versjes zijn in drie onderfcheidene talen vervaardigd ; in bet
Fransch en Engelsch, zoo wel als Nederduitsch . Het zijn,
voor een goed deel, liedjes, op aardige en bekende wijzen .
Er heerscht in dezelven zekere gemakkelijkheid, fchoon niet
de uiterfle kieschheid ; en hooge vlugt is ons allerminst voorgekomen. Trouwens, hoe veel hebben eenige Puikdichters
ons in de laatfte dagen niet leeren vergen !
Van No . 2, ware bet niet om deszelfs bijzondere verdienilen, zouden we thans niet meer gewagen. Waarlijk van eene
vrouw zijnde, en dan welligt van eene vrouw, die nog niet
openlijk als Dichteres bekend is, geeft bet ons een treffend
genoegen. Stof en vorm zijn, in hetzelve, even voortreffeIijk. Het is foms waarlijk, of men T o L L E N s zelven hoort ;
fchoon wij betuigen, aan hem, als vervaardiger, geenszins to
denken. Op de keerzijde van bet titelblad vindt men deze,
„ Door Kenau-Hasfelaeriana
niet noodelooze, verklaring :
verfla men, dat hier gefproken wordt in den geest, in dezelfde gemoedsflemming, die de onfterfelijke Heldin van Haarlem kenfchetfle ." - Hoezeer, den Hemel zij dank! de mededeeling der navolgende regels thans als mosterd na den maaltijd to befchouwen is, kunnen wij echter onzeu lust, tot bet
geven van eene kleine proeve, niet wederflaan.
Met ziel en fabel nu to veld,
Wie ziel en fabel heeft,
En niet, gebogen op een kruk,
Den grafkuil tegenbeeft !
Al wie, hoe luttel nog bejaard,
Reeds armen heeft aan 't lijf,
Wij' jeugdig hart en vlijmend flaal
Nu 't edel krijgsbedrijf!
Dat krijgsbedrijf, zoo grootscb en fchoon,
Behaagt ook 't zwak geflaeht,
Omdat er Vorst en Vaderland
Geluk en roem van waeht .
Wij
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Wij waren onder 't fchrikgezag
Van krijgsklaroenen fchuw,
lYEaar geen musket, maar geen gefchue
Verfchrikt ons vrouwen nu .
No. 3 heeft weinig om 't lijf. 't Is goed, ja, maar fUjf.
Wij herhalen bet, onze Puikdichters hebben eene to groote
kieschheid verwekt, dan dat zij, die misfchien hun bedolven
dichtvuur, ter blijde en belangrijke gelegenheid, nog eens
oprekenden, daarvan een volkomen genoegen zouden kunnen
oogften.

WYilhelmus van Nasfouwen, in den geest van bet oude Lied,
toepasfelijk gemaakt op de gezegende Omwenteling van 1813,
door j. s- s W A A N, Rector der Latijn/che Scholen to Hoorn .
Te Amflerdam , bij J. ten Brink, Gsz . 1814, In gr. 8vo.
15- B1. f :-5-8
C LAUD IA N U S nostrorum temporum vates . C L A U D I A N U S
de Dichter onzer Eeusp. Te Amflerdam, bij P . deny Hengst
en Zoon . 1814 . In gr . 8vo . VIII, 47 Bl. f :-12- :
Oud Nederlands heugelijk herleven, of dichtmatige Schets der
aanleiding tot 's Lands tegenu•o ordige hereeniging, en barer
voordeelen, met 4anteekeningen ter opheldering en flaying,
door G . B R U I N I N G, en eene korte Narede van j . S C H A R P,
S. S . Theol. Dr., Predikant to Rotterdauf, enz . Te Rotterdam, bij J . Hendrikfen . In kl. 4to . 3o Bl f : - 12 - :

Ziee hier een drietal

dichterlijke voortbrengfels der gefchiedenis van den dag, zoo verfchillend, als elk op zichzelven,
misfchien, buitengewoon . Wij zullen van ieder een woord
zeggen .
No . i . De Heer J A C O BU S S C H E L T E 1I A geniet de bijzondere eer, van zich niet llechts vader, maar ook reeds
grootvader van onderfcheidene flukjes to mogen noemen, tot
onze gezegende omwenteling betrekkelijk . I-let wordt pligr,
zeide hij in zijne Vergelijking, eene Nieuwe Franfche Tirannij to fchrijven ; en men fchreef er zelfs meet dan eene . Hij
rep de Nederlaudfche Zangers op tot bet vervaardigen van
1 4
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eels nieuw Wilhelmus- lied ; en, om van vroegere proeven
niet to fpreken, zie bier nit de hand van den Heer SWAAN
een flukje, dat zijnen, door ons vermelden, oorfprong open.
lijk belijdt, en bet woord „ in den geest van bet oude" misfchien zelfs al to letterlijk opgevat en gevolgd heeft . Althans wij zijn van oordeel, dat bet eigenlijk meer de zangwijze, dan wel iet anders, is, die als bet ware nationale
in bet bekende lied moet worden aangemerkt ; en dat ieder
waar vaderlandsch gezang, naar dezelfde maat ingerigt, eenigzins aan de welgegronde oproeping voldoet. Slaagde iemand
zoo gelukkig, dat hij een ftuk vervaardigde, om inhoud en
vorm, zoo gefchikt als waardig gezongen to worden, zoo
tang bet Vaderland zelf, in fchaduw des Oranjebooms, beltaar, bet doel zou allervolkomenst bereikt zijn . Doch, dat
bet nieuwe lied, even als bet oude, joist W I L L E M V A N
N A S S A U zelven zou moeten worden in den mond gelegd ; dat inzonderheid ieder couplet, even zoo, met eene
letter van dezen zijnen naam zou moeten beginnen ; - bet
eerfle is voor bet oogenblik zeker niet onaardig ; bet laatfle
een kunstje , waaraan onze befchaafde en regt dichterlijke
eeuw niet gaarne eenige waarachtige fchoonheid ziet opgeofferd . - Behoudens deze aanmerkingen, mogen wij bet
werk van den Heer S W A A N geenen lof weigeren, vooral niet
de gedachte, om bet lied door eene opdragt aan Z . K . H .,
bij welke, als bet ware, wordt verlof gevraagd, om hem
deze taal in den mond to leggen, to laten voorafgaan, en
de wijze, waarop zij is volvoerd. Moge de dichterlijke en
vaderlandfche gloed nog tang blijven zamenwerken, om onzen leeftijd door meesterftukken to vereeuwigen!
No . 2 . Dit fluk is ontleend en overgebragt nit een Fransch
t1jdfchrift, to Londen uitgegeven . Het beflaat uit brokken
van den Latijnfchen Dichter C L A U D I A N U S, op die wijze
zaamgefteld, dat hij, bijna zonder eenige verandering, de gefchiedenis van onzen tijd, de opkomst, geweldenarij en val
van N A P O L E O N, ffhijnt to bezingen . Tweederlei zaken loopen hierbij, met verwondering, in bet oog : hoe gelijk de
tijden en de menfchen elkander inderdaad zijn ; en, hoe vernuftig de Autheur de onderfcheiden gedeelten en uitdrukkingen van den oorfpronkelijken Dichter heeft weten aaneen to
hechten, om die gelijkheid nog oneindig fterker to doen fchijnen, ja als eenzelfdigheid to doen voorkomen . Voor den on•
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geletterden gaat er eene Hollandfche vertaling naast bet Latijn
nevens, gefplitst in zekere hoofddeelen, met aanwijzende opfchriften, tot welk vak van N A P o L E o N's leven en bedrijfieder
is to betrekken . Deze vertaling is vrij getrouw, zonder eenigzins ftijf to zijn, of der duidelijkheid van de toepasfing in
bet minfte to fchaden. Voorzeker, niemand, allerminst hij,
die de geleerde taal verftaat, legt dit boekje uit de hand,
zonder bij zichzelven to herhalen : aardig ! regt aardig ! nadat
hem reeds vroeger : treffend! onbegrijpelijk! moet zijn ontvallen . En dit, dunkt ons, is de beste loffpraak .
No . 3 . Vorm en kleur van dit ftukje zouden ons hetzelve
met den van ouds bekenden naam van blaauwboekje doen beflempelen, indien deze niet eer in eenen kwaden dan goeden
reuk ftond . Des Schrijvers bedoeling toch, zoo wel met dit,
als een vroeger uitgegeven dichtftukje, dat ons juist niet is
in handen gekomen, fchijnt allezins loffelijk . De overige waarde kan en zal gewis zeer ongelijk beoordeeld worden . Zeker, als dichtftuk moge bet hier en daar fpranken van genie
vertoonen , en eene en andere brokken nit V O N D E L niet ongelukkig overgebragt hebben, doorgaans gekuischt, en eenigzins vloot houdende met den zuiveren en verheven' gang der
Nederduitfche Dichtkunst in onze dagen, mag bet (zonder
alle betweterij!) niet heeten . - De Aanteekeningen, een gelijk aantal bladzijden met den tekst beflaande, en doorgaans
van gefchiedkundigen aard, zullen ligt de meeste aandacht wekken. Des mans uitgebreide kunde ftelt hier, gelijk in cen vroeger opzettelijk maar nameloos gefchreven ftukje, de gefchiedenis des Huizes van O R A N J E- N A S S A U, deszelfs veelvuldige
betrekkingen tot en verdientlen bij alte de Nedertanden, in
vollen dag, en blijkt daarbij thans vooral de Brabandfche gewesten op bet oog to hebben, voor welken, blijkens de Narede van den geleerden s C H AR P, bet boekje ook wel voornamelijk fchijnt beftemd to zijn . - Deze Narede kan ons niet
anders dan genoegen geven . Ja, hereeniging van al bet gefcheurde zij de wensch, bet pogen, de zaligheid van eenen
ieder in zijnen kring! Befcheidenheid zij daartoe vooral den
Celeerden, ook door het voorbeeld van Schrijver en Naredenaar, krachtig aanbevolen! En worde ook onze wensch verhoord , dat de veelvuldige en diepe kennis des Heeren B R U IN I N G voor hem en anderen meer en meer waarlijk nuttig
en vruchtbaar zij t
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1ldeleide van Bronsfeld, of een nacht van onrust. Tooneelfpel. In 's Hertogenbosch, bij H . Palier en Zoon. 1814.
In kl. 8vo. 63 BI.

De goede

God beware ieder Christenmensch voor zulk cenen
nacht van onrust ! De zwakke poging van den Schrijver, om
zoo veel onrust to book to ftellen, gaf ons een zeldzaam
genoegen . „ Zukke genoegens zijn vreemd aan de misdaad,"
zoo eindigt de zwakke poging ; en zulke genoegens, als ons
de lezing gaf, zijn ook vreemd bij een good Tooneelfpel .
Maar zoodanig een to vervaardigen, fchijnt ook des Schrijvers bedoeling Wet geweest to zijn : „ confequor ex illis cafus oblivia nostri," is zijn motto ; en daartoe is bet nagenoeg
om 't even, wet hij ter neder fchrijft. Hij bepaalde zich nu
tot een Tooneelfpel in den regt woelig bedrijf, waarvan wij ,
zoo maar mogelijk, onzen Lezer een denkbeeld willen geven .
- Eerst zit den daar, in eene oude zeal op zeker clot, een
oud Edelman en flotbewaarder, in bet holle van den nacht,
onder een verfchrikkelijk onweder, wet to lezen, en alleenfpraken to bouden ; hij wordt gefloord door zijn' knecht, die
van fpoken verhaalt -- voorts door een fpook zelve, en kort
dearop door her nankloppen van eenen verdwaalden reiziger ;
met dozen houdt hij een gefprek over roovers . Inmiddels
hoort men buiten fluiten en fchieten, en de vreemdeling wipt
de deur uit : daarentegen treden nu een pear andere reizigers
binnen ; hot zijn oude bekenden, de handen der roovers ontkomen . Zonder zich aan de wond van den eenen, noch aan
den razenden honger van beiden to ftoren, houden zij een
uitvoerig gefprek, waardoor bet geeerd publiek zoo wat baanwijs wordt : dat de ddnige dochter van den vorigen Burggraaf, aan een' roover gehuwd, die zich als Edelman had
ingedrongen, van fchrik was geflorven ; dat hear ddnig kind
verdwenen was met den geweanden Edelman ; dat de tegenwoordige flotbewaarder een zoontje verloren had, enz . Hot
fpook komt weer binnen ; en zie daar! hot is die welbekende roover, in eigen perfoon . Dear komt hot nu uit, dat hij
heel in Turkije met zijne dochter geleefd had ; dat deze daar
een' minnaar had opgedean, en then nu waarfchijnlijk naliep ;
en deze is juist de laatstgenoemde gewonde reiziger, die nu
wit
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wat in de klem is, dat de vader nets van her meisje weet.
Tot verlevendiging van al bet gehoorde, blijkt nu deze ook
to zijn her vermeende doode zoontje van den flotbewaarder,
wiens vrouw eens verbrand was . Alle deze ontdekkingen
loopen nog al zonder veel gemoedsbeweging af; maar de oude roover, die hier fpoken kwam, moet war hooren, tot dat
her meisje terugkomt . Maar dit gelukt zoo fpoedig niet ;
z66 loopt de nacht van onrust niet af! Her gezelfchap gaat
naar bed ; de knecht blijft in de zaal, en gnat nan 't fnurken
en droomen : er breken roovers in, die vrij war to zeggen
hebben, eer zij bun handwerk beginnen ; aan den flapenden
knecht floren zij zich niet veel ; maar de flotbewaarder komt
binnen met eene lamp, en valt over een' der roovers ; dit
loopt erger ; evenwel, alien in huis worden wakker ; ook her
fpook, bet opperhoofd der roovers, komt voor den dag ;
maar bet is gedaan met de fubordinatie ; en, offchoon er al
een roover kapot raakt, bet ware erg afgeloopen met bet
illuftre gezelfchap, ware de eerfle verdwaalde reiziger niet
net van pas terug gekomen . Men herkent nu in hem bet verloren meisje ; en in die confufie nemen de roovers de vlugr.
Nu arrangeert men bet huwelilk, mits haar vader nu voor
altijd aff'and doe van zijn eerloos handwerk ; hij refolveert
er toe, en -- de Ilemel viert het feest van eenen bekeerling!
Onder al dit gedruisch moet bet reeds dag geworden zijn,
en men wil dezeu dag can de vreugde wij den.
Nu, wij hebben in ons leven nog zoo al her een en ander gezien, gelezen of gehoord ; maar, 21s dit fluk ten tooneele komt, daar willen wij bij zijn! Waarlijk, her is nieuw
en ongehoord, -- her is dan ontzettend aandoenlijk! De jongeling, die cenen vader verliest en vindt ; bet meisje, dat
hem, then men als een fchrik van bet menschdom befchouwt,
met den uitroep : vergeving, beste Vader! to voet valt, omdat hij NB . haar nevens den Schepper (!) bet leven gaf ; de
roovers , die inbreken en hunne bagaadje medebrengen ,
eniz . enz .
Aan alle Beminnaren van her Tooneel is dit onrustig kunstftuk toegewijd . -- Plaudite!
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Clara d'dlbe, eene aandoenlijke Gefchiedenis . Door Mevrouw
C o T T I N. Uit het Fransch . Tweede Druk. Met Platen . re
Leyden, bij A . en J. Honkoop. 1813 . In gr . 8vo . 190
B1. f I - I6- :
Deze nitgave onderfcheidt zich van de vorige alleen door
eene minder vrije, meer kiefche teekening van bet bezwijken
der medelijdenswaardige CLARA, daar de vroegere dezen en
genen ergerlijk fcheen geweest to zijn . De Vertaler verdedigt
evenwel de Schrijffer, daar men tentoonflelling en apologie van
bet kwaad onderfcheiden moet, en men in eenen Roman geene
denkbeeldige wereld van louter goede wezens fchilderen moet,
enz . ; en dit moge dan ook ter verontfchuldiginge gelden van
nog eene of andere overgeblevene plaats, die om den zamenhang niet wel kon veranderd worden, al ware die dan re dezen
aanzien niet geheel boven alle berisping, hoewel bij een weinig nadenken volkomen fchuldeloos, daar zij Jlechts hem kan

hinderen, die zeer ligt ontvlamd wordt, en reeds zeer weinig onfchuld meer bezit . Wij laten gaarne deze verontfchuldiging gelden, doch prijzen zeer de gemaakte verandering ;
de Roman kan toch inderdaad nimmer to kiesch zijn, en
bet goede oogmerk ftelt Schrijver of Schrijffter nooit buiten
verantwoording voor den blos der onfchuld . Wij vooronderftellen bet overigens fraaije en goede van dit werkje bekend, en vereenigen ons hartelijk met des Vertalers wenfchen,
dat hetzelve dienen mag, „ om de afgrijfelijke gevolgen eener
„ onwettige liefde, die onder bet mom van vriendfchap, voor„ al in gevoelige vrouwenharten, zoo ligtelijk influipt, to
„ fluiten, en dat gevaarvolle zedelijke overfpel tegen to gaan,
„ 't welk bet phyfeke zoo dikwerf voorafgaat en veroor„ zaakt! "

BOEKBESCHOUWING.
van Nazareth . Lhat moest Hij voor ons zijn vol.
gens den Bijbel P en wat is Hij voor ons ? Door j . I,
E W A L D . Uit het Hoogduitsch . Te 4mfierdam , NJ

Yezus

J. van der Hey .

In gr . 8vo . 115 BI. f i-i6- ;

Lit klein gefchrift is van eenen uitnemend godvruchtigen inhoud, en prijst zich, onzes inziens, roerend
aan ieder Christelijk hart aan . Het heeft geheel bet
voorkomen van godsdienftige redevoeringen, tot eerie
Christelijke gemeente gefproken, die nu, een weinig
veranderd, in den vorm van overdenkingen bet licht
zien . De eerfle teekent bet verlangen naar goddelijke redding, ten tijde van de godfpraken van jefalas, ten
tijde van de komst van Jezus op deze wereld, en ook
nu , daar bet Christendom nog niet alles , ja zelfs voor
velen zoo weinig is. .-- Eene volgende beantwoordt de
yraag, „ wat er van den Mesfias verwacht werd." De
belofte woodt nagegaan, en dan, of Jezus die vervuld
beefs , of nog vervullen zal. Dit ftemt tot dankbaarheid, vertrouwen en hoop . -- De derde overdenking
fpoort na, waarom Jezus zich bij ons niet in zijne voile
kracht vertoont . Het hapert aan geloof. - De vierde
geeft aanwijzing, in hoe verre de mensch zichzelven al
of niet bet geloof verfchaffen kan, Hier vinden wij vele regt Christelijke, verootmoedigende en aanfporende
wenken . - De vijfde bevat bet onderzoek, waarom
bet geloof zoo veel waarde heeft in bet oog van God ;
-- terwiji de zesde en laatUe bet blijde uitzigt geeft,
dat, hetgeen nog niet is, eens zal worden ; zij is al.
zoo een woord tot alien, die op de beloften van Jezus
hopen, en nog iets van Hem verwachten, Geheel bet
boekje ademt echt Christelijk gevoel en verlandige
godsvrucht ; alleen voor de zoodanigen, die, hoewel
DOEILBESCH . I8'I5. N0 . gxr
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zij zich Christenen noemen, meenen, dat ons door
God niets belooFd is, dat bet dweeperii is, vin Hdm
iets to willen afbidden, is bet niet gefchreven .
Wij willen, ten bewijze van bet redelijke, eenvoudige, overtuigende , overnemen , hoe E W A L D bet geloof befchrijfr : „ Geloof aan G o D - geloof aan c n R I sT u s -- zaligmakend geloof, - zijn uitclrukkingen,
die ieder in den mond heeft, die men in de kerkeo, in
do ziekenkamers, aan de fterfbedden hoort, die ieder
meent to verflaan, en die toch dikwijls niet verftaan ;
menigmaal flechts als kranken geuit worden . - Niet,
dat zij zoo moeijelijk to verftaan zijn, en er kunftige
verklaringen vereischt worden , om to weten , wat geloof zij .

Ware dit zoo, hoe zou dan j E z u s zoo eenvoudig weg van de eenvoudigfte lieden bet geloof hebben kunnen eifchen, en de Apostelen zoo plat weg (!)
ep bet geloof zonder eenige verklaring aandringen, en
er van fpreken als van eene bekende zaak? Neen, men
heeft maar al to vcel bij de verklaring van dit geloof
gekunfteld ; maar al to veel datgene, wat de Bijbel gelooven noemt , onderfcheiden van hetgcen in bet gemeene leven gelooven beet . En toch moet geloof in de Heilige Schrift niets anders beteekenen , dan in de dagelijkfche zamenleving . Wanneer J E z u s zegt : „ wie
aan naij gelooft, die heeft het eeuwige leven," moot
zulks hetzelfde beteekenen, als dat een vriend tegen
zijnen vriend zegt : „ vertrouw u mij toe, en uw leven is gered ." Bereekent bet geheel iets anders, moet
de eenvoudige Christen eerst vragen, wat men door
dit geloof to verflaan hebbe, dan zijn j E z u s gebpden
geen voorfchrift voor alle menfchen ; dan kon Hij aan
ongeleerden, blinden, lammen en kranken niet vragen :
„ gelooft gij , dat gij zult geholpen worden ? " - dan
hangt de hoofdvoorwaarde der zaligheid van menfchelijke verklaringen af, waarvan zij echter niet behoorde of
to hangen . Wat bet beteekene, wanneer men zegt : ik
geloof u, - begrijpt iedereen, namelijk : „ ik houde
voor waarheid hetgeen gij zegt, niet omdat ik bet zelf
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ggezien en ondervonden heb, maar omdat gij bet zegt ;"
en juist dit, niets aliders, is geloof in den Bijbel :
„ een vast flaat maken op hetgeen men hoopt, en eerie levendige voorflelling van hetgeen men niet ziet . "
(Hebr . XI: I .) Men kan elke foort van geloof op aarde niet beter befchrijven, dan op deze wijze : Gij gelooft aan God, wanneer gij al wat God zegt voor
waar houdt, omdat H4 het zeide ; al wit Hij gebood
voot goed houdt, omdat Hij bet gebood ; alles voOr
fchadelijk houdt, wat Hij verbood, omdat Hij bet ver»
boden heeft, en u op zijne beloften zoo vast en zeker
verlaat, alsof zij reeds vervuld waren, en gij derzelver waarheid reeds zelf ervaren hadt ; wanneer gij bet
voor volftrekt onmogelijk houdt, dat God ooit iets beloven en niet ten voile nakomen zou . Laten dit volflrekt onbegrijpelijke, fchijnbaar onmogelijke dingen
zijn ; gij moogt weinig kunnen doorzien, hoe zulks
vervuld, hoe uw gebed verhoord zal worden ; de vervulling moge ook zeer lang verwijlen, en zelfs hoe langer zoo onwaarfchijnlijker, ja onmogelijker fchijnen -gij vraagt dan flechts : heeft God bet waarlijk gezegd?
bet wezenlijk beloofd? en laat in dit geval de vervulling over aan Hem, die alle dingen en gebeurtenisfen
in zijne hand heeft ; terwijl gij fleeds en in alle gevallen
denkt : „ God is geen mensch gelij k , die liegt, noch
geen menfchenkind, wien iets daarna berouwt. Zou Hij
jets fpreken en het niet nakomen, iets zeggen en het
niet doen? Neen, Zifrae woorden zi n waarachtig, en
hetgeen Hij beloofd heeft, komt I1 gewisfelijk na ." --

Gij gelooft aan j E z u s C 1I R I S T U S, wanneer gij
Hem volkomen erkent voor den genen, waarvoor Hij
zich uitgeeft : wanneer gij al uw heil, uwe ganfche
zaligheid van Hem verwacht, en alles, wat daartoe u
kan opvomen ; wanneer gij Hem niet blootelijk houdt
voor een goed, wijs, edel mensch, -- een voorbeeld
van deugd ; maar voor bet Hoofd der Menschheid,
den grooten Zoon van God, zonder wien niemand tot
den Vader komen kan ; voor het licht, dat de geheele
Ka
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wereld verlichten, de levensbron, die alle levee inTorten moet ; wanneer gij Hem houdt root den
Middelaar tusfchen God en menfchen, voor bet mid.
delpunt, waarin die beide zich aanraken, voor den
verordenden Regter en onbepaalden Heer der wergild ;
bet
wanneer : gij dit alles van Hem gelooft, omdat
van zichzelven getuigt ; alles van Hem verwaW, omdat Hij bet beloofde, - hoe ver of en werkeloos en
tnagteloos Hij u nu ook fchijne, of inderdaad zijn moge . Dit, mijne Broeders ! is bet geloof, dat j E z u s
van de zijnen vordert ; dit is bet geloof, hetwelk
A B R A 11 A bT aangerekend werd tot geregtigheid ."
Wij verheugen ons over den goeden aftrek, then ieder werk van E W A L D„ tot nog toe onder ons had,
en durven alzoo van dit gefchrift overvloedige nuttigheid hopen .

YVftal nagelatene Bedeflonden, gehouden in den Franfchen Oorlog in den rare 1794, door 3. V A N L 0 o ,
en levee Predikant to Ootmarfum . Ten vervolge der
zes Bedeflonden, gehouden in den rare 1793, bij gelegenheid van den inval der Franfche legerbenden
in ons Vaderland. Lhaarachter gevoegd is eene Leerrede over den waren aard des hredes ; door denzelfden Schrijver . Te Imflerdam, bij A. B . Saakes.
1814 . In gr. 8vo. 108 Bl. f : - 18 e Eerw.
o o was door zijne uitmuntende
D
vooral
met
grooten roem bekend ; zijne
Leerredenen
VA N

L

fchriften vonden en vinden nog goedet*ftrek ; geen
wonder dan, dat de uitgever, eigenaar gewsorden van
's mans nagelatene papieren, bet een en and" van dezelve aan bet Publiek aanbiedt . Het voorberigt fpreekt
van 's mans Dagboek, hetwelk wij meenen dat ook
reeds bet light ziet, hoewel wij zeer twijfelen, of de
Schrij-
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StWjver bet wet beftemd had voor de drukpers . Deze
Bedeflonden werden voorafgezoncien : bet ziin eenvoudige, maar zeer goede opftellen, zeer gefchikt tot bet
oogmerk, waartoe zij vervaardigd werden ; en, die 's
mans overige werken bezitten, zullen er dit ftakje
gaarne bijvoegen . De lezing dezer opftellen gaf ons vele herinneringen . en 's mans woorden vinden zeker nu
wel meer algemeenen bijval, dan toen hij dezelve uitfprak : nu , na zoo veel ondervinding, voelen wij , welke wijze en ware woorden bet waren : b . v. hetgeen
L o 0 in 1794 zeide : „ Wij worden gedreigd , van
tT ANT

• eenen vijand to worden verflonden, die list bij geweld, bedrog bij onderdrukking, gladde woorden bij
„ fcherpe dolken voegt, om zijne booze ontwerpen te• gen ons en alle orde en wet uit to voeren . Wij hebben
„ to ftrijden tegen eenen verbondenen hoop van eergie„
„
„
„
„

rige misdadigers , die hunne heerfchappij over alles,
wat elken regtfchapenen mensch dierbaar ziin moet,
op de puinhoopen van eenen troon, op de gebeenten
van duizend onfchuldigen, op de lijken hunner medepligtigen nedergezet hebben, en nu met bet bloed
der
onfchuld en de tranen van weduwen en weezen
~,
• opbouwen ." -fi fata Deum , fi mens non laeva
fuisfet I -- Wij kregen eene treurige les ; en God geve, dat zij nimmer in Europa vergeten worde 1
Eene onafgewerkte Leerrede over i Thesf. V: 15.
begint met de woorden : „ het is vrede ! " en fchijnt door

0,

den waardigen man opgezet, om zijnen ne~rgedrukten
geest op to beuren, door zich to verplaatfen in de blijde toekomst, die hij echter niet beleven mogt ; de opeenvolgende, gedurig al grootere rampen, hebben hem
welligt de hoop , en daardoor den lust benomen, om dit
opftel verder of to werken . Nu, intusfchen, zien wij
aanvankelijk 's mans hoop vervuld, en leven in de
blijdfte verwachting. Liefde en vergeving ademt gebeel
dit opftel ; bet zijn dan nu ook woorden juist voor onzen tijd, en in den edelen geest van onzen beminden
Vorst en van ieder Christelijk hart .
K 3
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Leerrede, gehouden op den Dankdag voor den hrede,
2o .Julij 1814 , door J. C L A R I S S E , 4. L. M. Th.
et Ph. Dr., Th . et Herm . S. Prof. ; thans Predikant to Rotterdam . Te Amflerdam, b~V J. van der
Hey . In gr. 8vo . 32 Bl. f : - 8 - :
Leerrede, .4anfpraak, en Dankgebed, [ter itraks ver•
melde gelegenheid .] Door E . 14I . D O R P E R , Predikant to Nederhorst (den Berg .) Te Amferdam , b#
J. van der Hey, In gr. 8vo . 5 1 Bl. f : - I z -

nog eenige nalezing op den niet zeer ruimen
Z ie hier
van Leerredenen, op den laatften Dankdag uit-

oogst
gefproken ; nalezing, voor de helft verfchuldigd aan de.
ze zelfde opmerking door den Hoogl . C L A R I S S E,
die flechts van een enkel ftuk nag wist .
Des mans Leerrede , over Jefaias woorden : „ de
ganfche aarde rust," benevens vooraffpraak en voorgebed, door den druk gemeen gemaakt, heeft ons zeer
wel behaagd . Er heerscht zeer vele warmte in alles .
Hot zijn bovendien gedachten en waarheden, welke
nog al niet eenen ieder zullen voor den geest komen.
Dikwijls trof ons het fchoone, en niet minder dikwijls
roerde ons het ftichtelijke van welgepaste vermaning en
waarfchuwing . Opzettelijk voor de pers vervaardigd
weed het een en ander niet ; dit , dunkt ons, is in zoo
verre ook zigthaar, dat dan het geheel ligt Gene eenlgzins andere houding, meer den vorm van feestrede, en
minder van eenvoudige preek, zou gehad hebben, hoe
vele verhefing, hoe vele gedachten, aan den ftillen en
gewonen kanfeltoon vreemd, ook in de bijzondere deelen mogen gevonden worden . - Dit zij genoeg, om
bet verdienftelijke ftuk eenigzins to doen kennen, en
uit het regte punt to beoordeelen . Wij grijpen de gelegenheid aan, om onze vreugde to betuigen, dat een
man ,
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wan, zoo gel,erd en f6kran : er en bcfcTaafd, en vol
vurigen ijvers voor het goede, ten gevoige ook al der
gezegende omwentelinge, aan zijnen eigen vroegeren
werkkring en het Akaiemiewezen ftaat terug gegeven
to worden.
De andere twee Leerredenen, over I Ken . VIII: 56A
en Galat . V: 136 , benevens h,2,, r i :voerig L ankgebed ,
zijn mede wel en ftichteli,k bewerkt. Waarom zij juist
in het licht gegeven zijn, blijkt en nit de voorrede, en
uit het fluk zelve , niet voikomen . Wij gelooven, dat
er vele belangrijker ftukken zijn achtc rge'loaden . Met
dat al misprijzen wij 's mans ijver niec, noch houdcn
bet voor onmogelijk, dat zijn werk ook onder een uitgebreider publiek, dan de eigen gemeente, veel nuts
ftichte . De behoeften zijn, in opzi,,te van bet godsdienftig onderwijs, verfchilknd ; en waar men, gelijk
hier, in Leerredenen, waarheid en klaarheid, zuiverheid van ftijl en taal zoo wel als gedachten, enz . enz .
opmerkt , daar is derzelver uirgave genoeg verantwoord . Met lof, derhalve, van des Eerw . D 0 R P E R ?S
godsdienftigen en vaderlandfchen , welmeenenden en
gansch niet onverlichten ijver, kondigen wij deze zijue
lettcrvrueht aan.
De Gefchiedenisfen van het Evangelie, die op de jaarlijkfche Feesten der Hervormde Christenen behandeld
worden . Tot bijzonder en huisfel~'k gebruik bearbeid,
door G. . BENTHEM REDDINGIIJS, Doctor der
Godgelee-rdheid, en Predikant to 1lsfen. Te Groningen, bij W . Zuidema. In gr . 8vo. 253 Bl f i -16- :
Gelijk wij van 's mans werk over de Lijdensgefchiedenisfen oordeelden, (*) zoo oordeelen wij ook over
dit gefchrijf. Wij hebben van deze zelfde hand Catechise
~(*) Zie ooze 4etterof : voor 18t4.. bl. 233 .
K4
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ehismusfchetfen, de Lijdensgefchiedenis, en nu ook de
Feestflofen . Dus alle recurrerende ftoffen. Nu nog
maar een bundeltje Nieuwjaarspredikatien , fchetfen
voor Biddagsleerredenen , Bedeftonden cafe quo , en
dan zoo jaarlijks een boekdeeltje Keuritoffen, nu eens
uit bet Oude, dan eens uit bet Nieuwe Verbond ; dan
kunnen jeugdige, en ook oudereLeeraren, iederenZon-
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tweemalen, en ook op de Feestdagen, zonder veel
moeite of infpanning, uit Doctor R E D D I N G I U S prediken ! -- Maar hoe kunnen wij ook zoo fpreken ! Deze flukken zijn immers tot bifzonder en huisfelijk gebruik ; dit ftaat duidelijk op den titel ; en van dezen man
kan men tech wel niet wachten, dat hij op de Christelijke blijde Feesten z66 gepredikt heeft of zal predikan, veel min dat hij dit anderen leeren wil . Wij zouden tech wel iet anders en meer feestelijks van hem
willen hooren, als wij bij hem rer kerke gingen met
de feestvierende menigte . Als men vier, vijf malen, op
een en hetzelfde Feest, over de groote gebeurtenis prediken moet, behoort er zeker vrij wat toe, om dat feestelijke vol to hooden ; met dat al, als wij op bet Feest
rer kerke gaan, willen wij bet Feest vieren, en wij
verwachten, dat de Christenleeraar aan deze onze belioefte voldoet . Maar de Doctor verfchoone ons , geheel deze bundel heeft zoo veel, dat bet voorkomen
lieeft, alsof bet fchetfen van zijne Feestpreken zijn,
en wel preken, zoo als wij ze dikwijls hoorden, en
jaalIijks al weder hooren, dat wij onder bet lezen, en
zoo veel mogelijk, bij zoo bekende dingen, aandachtig lezen, bet nota bent op den titel waarlijk vergeten
hadden . En als wij ons gevoelen moeten zeggen, wel
neen, maar
nu, bet zijn fchetfen van Feestpreken ,
van preken op de Feestdagen, - waar men zich made
helpers kan ; niets nleuws of bijzonders ; evenwel niet
zonder oordeel, en ontdaan van den noodeloozen omhaal
en vertoon van geleerdheid, die men anders nog wel
op de predikitoelen jaarlijks ziet . Wij wenfchen den Leper, hq bet bi,f zonder en huisfelijk gebruik , zijne ftichting.
Gods-
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Gadsdi6nfiige Overdenkingen voor alle Dagen des 7aars,
door w . G . R E D D I N G I U S, Predikant to Eppenhuizets. Ille Deel. Te Groningen , bij W. Zuidema . 181 4 ,
In gr. 8vo, 407 131- f 2 - 12 -

D
e titel
kennen

geeft den aard dezes werks genoegzaam to
. Dat godsdienflige overdenkingen bijzonder nutfig zijn, iederen dag nuttig, en dat eene fchriftelijke
handleiding voor vele Christenen hiertoe noodig, althans tot meer vruchtbare overdenkingen bijzonder
dienftig is, en dat , niettegenftaande anderen reeds vroeger en op verfchillende wiize voor deze behoefte gezorgd
hebben , evenwel deze arbeid van den ) erw. R E D D I NG t u s al mede de Christelijke kennis en Christelijke
ftichting bevorderen kan,--dit alles is volkomen waar,
en wij voegen er bij , dat 's mans overdenkingen lets
vooruit hebben, omdat zij kort zijn . Dit boekdeel
bevat dezelve reeds alle voor de eerite zes maanden van
het jaar ; iedere heeft een fchriftuurtekst aan het hoofd,
die fomtijds bij eene of meer volgende overdenkingen
*ordt herhaald . Bij de lezing ftemden wij al mede toe , dat
er voor eene genoegzame afwisfeling gezorgd is ; zoodat wij dit werk, als een nuttig en fichtelijk huisboek,
gerustelijk durven aanprijzen .
De uitroeijing der Kinderziekte, door A . C H R A G F ,
Med . Doct . Te 1Im/lerdam, bij Geysbeek en Comp .
18s . . In gr . 8vo . ('III en 64 BI. f : - I I - :
IS

W
anneer men thans van uitroeijing der kinderziekte
hoort fpreken,

zal men aanftonds op de gezegende koepok-inenting denken. Het is ondertusfchen niet hierover dat dit boekje handelt, maar over een ander middel, beitaaude in de verdamping van zoiazuur in het
K 5
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k. De Schrijver verzekert daarvan de b es .
ziekenv
to uitwerkfelen gezien to hebben ; gaarne willen wij dit
ge16oven, to meer, dtar de krachtdadige werking van
deze dampen, in het vernietigen of althans to keer gaan
van fchadelijke uitwerkfelen en fmetftoffen, ook van elders genoegzaam bekend is . Den geleerden Schrijver kan
dit niet onbekend zijn ; hoewel men uit den Loon, waarOp zijn werkje geftemd is, zulks bijna zou moeten op .
waken . Intusfchen weten wij ook, dat het verzuurd
zoutzurr fterker werkt ; en het verwondert ons, dat
de Dr. daarvan niet rept, en daarmede geene proeven
beeft genomen .
De verkiaring der werking van de zoutzure dampen
op de fmetftof der kinderziekte zal velen, met ons, nog
zeer onbepaald en onbewezen voorkomen . De ftelling,
dat de pokftof een verzuurde etter is , behoeft nog nader bewijs, en wij wenschten des Schrijvers waarnemingen en proeven daaromtrent wel nader to leeren
kennen, daar op die ftelling fchier zijne geheele redenering rust. Er laat zich ook nog al wat tegen zijner
meening aanvoeren, dat door de pokftof de .fappen verzuurd worden, en, dan verder voor verzuring onge,
fchikt zijnde, daardoor voor verdere aanfteking bewaard blijven. De koepokfof zoude dan die verzuring,
doch op eene zachtere wijze, to weeg brengen . Aan
regtftreekfche bewijzen voor die ftelling ontbreekt het
geheel : want daartoe zoude men de fappen, voor en
na het pokken, onderzocht moeten hebben . Het is
daarenboven onwaarfchijnlijk,,dat zulk eene, door eene
vreemde ftof aangebragte, verzuring, bij de gedurige
v erandering en zuivering der fappen, Band zoude hou.
den .
Wij zijn er ook verre van verwijderd, met den Schrijfver, ter uitroeijing der kinderziekte, aan zijn middel
boven de koepok - inenting den voorrang te geven . De .
ze laatfte onttrekt de voorwerpen aan de befmetting,
door dezelve er onvatbaar voor to maken ; terwijl de
eerfte de verfpreiding der ftof alleen belemmert, zonder
haar
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boar geheel to verhinderen, even min ais men de be(fmetting der rotkoorts door die zelfde zure berookingen
geheel kan wegnemen .
Het blijve intusfchen den Geneesheeren aanbevolen,
bij gelegenheid proeven met dit middel to doen ; hoewel wij , voor ons, de Guytonfche berookingen zouden
verkiezen. De Schrijver verdient dan ook omen dank,
dat hij de aandacht op dit eenvoudig middel vestigt ; en
bet gal buitendien niemand verdrieten, dit kleine boekje to lezen, daar hetzelve menig blijk van de fchranderheid en den waarnemenden geest des Doctors draagt ;zoo
als b. v. de wijze, waarop hij reeds in 1782 op het denk
beeld gekomen is, de zoutzure lucht als tegengift der
pokftof to gebruiken ; zijne gedachten omtrent de befmetting der natuurlijke pokken door den inond, enz .
Hoewel ftijl en taal niet van gemaaktheid zijn vril to
pleiten, dragen beide blijken van taalkennis ; hetwelk
bij de Geneeskundigen onzer dagen inderdaad eene
zeldzaamheid is .
Over eenige gewigtige pllgten jegens de Oogen ; bewerkt
door S . T H . S 6 M M E R I N G, en naar de vierde uitgave uit bet Hoogduitsch vertaald. Te Dordrecht,,
bij A. Blusfd en Zoon . 1814, In gr . $vo . I'III en
44 BlA f ;-IZ- ;

.1.lit boekje is, blijkeus de voorrede, eene nicuwe
bewerking van 1. I C H T E N B E R G's Verhandeling ,
welke, 1791, in den GSttingfchen Zak - almanak verfcheen, en naderhand, herhaaide malen, door s o M .
M E R I N G met noten werd uitgegeven . Het bevat ,
in een' zeer duidelijken ftijl, eenige eenvoudige regelen omtrent bet dagelijksch gebruik der oogen, voornamelijk bij aanvankelijke zwakheid van dezelve . De
raad, hier gegeven, is ligt op to volgen, en vordert
niets dan eenige oplettendheid, welke ecu zintuig, zoo
rijk
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rijk aan gmeegen, zoo noodzakelijk tot een nuttig,
vrij en onafhankelijk beftaan, ook buitendien waarlijk
wet verdient . Velen zullen welligt bier en daar nadere ophelderingen verlangen ; waartoe zij zich dan met
vrncht kunnen bedienen van bet werkje van A D A M S
over Act Zien, of, nog beter, van dat van B E E R,
Volgens de tweede Hollandfche uitgave, hetwelk mede
genoegzaam bekend is . Als eene praktifche handleiding
ig echter dit werkje voldoende, en nog to meer aan to
prijzen, omdat bet geene eigenlijk geneeskulldigevoorfchriften behelst, welke door de leeken meest altijd
kwalijk verftaan en geheel verkeerd worden aangewend.
WIj wenfchen bet dan in elks handen, vooral ook van
dezulken, wien bet gewjgtlg werk der opvoedinge is
toebetrouwd.
Gefehiedenis der Staats-omwenteling in Nederland,
1orgevalden in bet jaar 1813 . Door Mr. HERMAN
B o s s e H A ,- Iloogleeraar aan bet 4thenctum IllusIre, en Rector der Latijnfche Scholen to Amfierdam, enz. Ifle Stuk . Te efmfterdam, bij P. den
Hengst en Zoon en J. van der Hey . 1814 . In gr,
Svo . XVI; 332 Bi- f 4-t8- ;

Z

oo moeijelijk to alien tijde de taak des Gefchiedfchrijvers zij, om gebeurde zaken van voormalige eeuwen, volken of perfonen, waar en bondig ter nedeg
to ftellen, nog bezwaarliiker is deze arbeid omtrent
perfonen en zaken, die onder bet oog des Schrijvers
leefden en gebeurden, en waarvan hij bet berigt aan
zijne tijdgenooten mededeelt. Hoe fcherpziende ook ,
foopt hij altijd gevaar, om door ongenoegzame of wel
verheerde berigten, of zelfs, met de meeste getrouwlieid, door eigen opvatting, misleid to worden . Al wie
derhalve in dit opzigt een volmaakt werk begeert , waartegen geene aanmerking geldt, vordert iets, dat bijkans
buiten bet bereik valt van 's menfchen vermogen . Ook
deze bedenking vordert de ftelligfte toepasfing op bet
go-
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wigtig boek, dat wij than voor ons hebben, en naat
weiks uitgave de Natie in het algemeen reeds geruimen
tijd verlangde . De Heer B o s S C H A, die, volgens zijue gewone befcheidenheid, niet als Gefchiedfchrijver,
in den verhevenen zin des woords, maar enkel als aanfchouwer voottreedt, heeft zich aan deze belangrijke
taak gewijd ; en, hoe vele aanmerkingen omtrent dezelve ook zouden mogen gemaakt worden, geen onpartijdig beoordeelaar al hem den lof betwisten, dat hij
zulks in dier voege voleind heeft, dat hem de naamvan
Gefchiedfchrijver, in de edeltte beteekenis, met volkomen regt toebehoort . Hij toch deelt de zaken geenszins
mede bij form van kronijk, maar verdiept zich in het
opfporen der oorzaken , in de naauwkeurige vooritelling
der gebeurtenisfen zelve, en doorgaans ook in derzelver
gevolgen, met melding der voornaamite perfonen, die
als aanleggers en uttvoerders voorkomen .
Dit Itte Stuk, door den Schrijver met zekeren verhaastenden wetrzin uitgegeven, ten einde aan de hooggefpannene nieuwsgierigheid to voldoen, pat tot de
overkomst van Nederlands Souvereinen Vorst op Hollandfchen bodem. In eene uitvoerige en fiksch geiteldelnleiding doorloopt de Schrijver de voorname gebeurtenisfen, welke aanleiding gaven tot het hoofdonderwerp
zijner gefchiedenis , als daar zijn de vrijmaking der Amew
rikanen, de faatkundige verdeeldheden der jaren 178¢
tot 1795 , de vorming van het Gemeenebest in dat
zelfde jaar, de onderfcheidene Confitutien van 1796
en 1798 , het Intermediair Beftuur des laatstgenoemden
jaars, de landing der Engelfchen in 1 799, de nieuwe
ordening van i8o1, de Engelfche Oorlog van 1803, bet
Raadpenfionarisfchap van 18o5, het Koningfchap van
a8o6, de inlijving in bet Franfche Keizerrijk van i8ao,
en de nadeelige gevolgen, welken dezelve voor dit land
iieeft veroorzaakt , tot op den overmoed, waarmede der
Franfchen Keizer in Rusland binnenrukte, en die den
grond gelegd heeft tot zijne volkomene vernedering .
Bet I[te Hoofddeel, dat dit lite Stuk uitmaakt, be.
heist
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heist het begin der Onventelitzge, tot op de komst yam
Zone Koninklijke Hoogheid, den Prins van Oranje-Nass
fan. Alhier vermeldt de Schrijver, in naauwkeurige or .
de, den terugtogt deer Franfche legers, in zamenftemming met de geringe zorgen , door bet Franfche Beftaur
voor de beveiliging der Hollandfche Departementen ge,
dragen, de inrukking der Geallieerden in Groningen,
Vriesland, Gelderland en Overijsfel, de eerfte beginfe •
len van den Volksopftand in Holland, de bewegingen to
Amfterdam met de vorming van een tusfchen - beftuur,
de oprigting van een algemeen Beftuur in 's Gravenhage, de vestiging eener itedelijke Regering to Leiden,
de werkzaamheden der Kommisfarisfen van bet algemee•
ne Beituur, bijzonderlijk in de verdediging van Amfterdam, de zending van manfchap naar Dordrecht en,
Woerden, met de mislukkingen en gewelddadigheden,
welke om en in laatstgemelde iiad hebben plaats gehad,
de voorzorgen, omtrent Zuidholland genomen, de begetting van de Maas en de Merwe door Hollandfche
burgers , bet openlijk verbreken van alle betrekking met
den Franfchen Keizer,den gevaarlijken toeftand der ftad
Utrecht, de aankomst der Engelfche vloot op de Hollandfche kust, de inrukking der Rusfifche troepen in
vole plaatfen, bet gedrag van vele Gelderfche fteden,
biizonderlijk van Arnhem, en eindelijk bet trekken van
den Pruisfifchen Generaal B u L o w over den IJsfel.
Deze rijke inhoud van zoo vele en onderfcheidene gebeurtenisfen gaat verzeld met Aanteekeningen en Bijlagen, welke ter bevestiging der berigten dienen , als
enkele Artikelen uit bet Traktaat van 1795 tusfchen,
Frankrijk en I1 olland , en uit bet Vredesverdrag van
Amiens van 1802 ; de Inftructie voor deAfgevaardigden
naar Parijs in 18o6, en bet Traktaat, aldaar gef oten ;
ontflag van den Raadpenfionaris ; overeenkomst met dep
Franfchen Keizer omtrent den handel ; befluiten omtrent
de Confcriptie, en politieke herkenningen der voornaamfte Hollandfche perfonen en familien ; verklaring vah
den Keizer van Rusland van 1813 ; Proelamatie van-den
Rus-
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Ruififchen Generaal in Groningen van IBtg, en verder
cenige afkondigingen to Amfterdam , in den Haag en to
Rotterdam, zoo van bet algemeen Befluur en deszelts
Kommisfarisfen, als van de fledelijke Regeringen.
De zaken, alhier geboekt, zijn algemeen bekend, en
bet kan dus bier ter plaatfe nimmer in bedenking komen, om in onze opgave uitvoeriger to zijn, of eenig
gedeelte daarvan over to nemen. Bij de beoordeeling dezes werks komt alieenlijk de erkentenis in aanmerking,
dat de Schrijver de gebeurtenisfen in behoorlijke orde en verband en allezins naar waarheid hebbe voorgedragen ; en in bet algemeen moeten wij , als onpartijdige beoordeelaars , het flellige en goedkeurende getuigenis geven, dat deze Gefchiedenis, zoo rijk
in onderfcheidene oogpunten , met alle naauwkeurigheid en getrouwheid is behandeld . Alleenlijk kan bet
den Schrijver geenszins ten kwade geduid worden,
dat hij enkele bijzonderheden heeft overgeflagen, welke
hem, gelijk hij zelf in bet voorberigt zich bcklaagt,
niet naar behocren zijn medegedeeld. Van then aard
zijn de berigten omtrent den overgang van de Staatsregering tot bet Koningfchap , waarin gewigtige duisterheden en twijfelingen overblijven, welke alhier geenszins worden opgelost . Ook de vormingvanhetprovifioneel Gouvernement in 's Gravenhage is onvolledig. Dezelfde duisterheid heerscht omtrent bet gedrag der provifionele Regering to Amfterdam, in de betrekking,
waarin deze flail nog fond tot den Generaal M 0 L i T o R
to Utrecht . Eindelijk was ook van de fleden Zwol en
Deventer welligt meer to berigten, dan alhier voorkomt .
Dan, wij herhalen unze vorige aanmerking, en wijteir
dit geniis geenszins aan den Schrijver zelf, maar voornameliik aan bet gebrek van mededeeling, dat welligr
d)or den tijd eerst zal kunnen aangevuld worden . Eene
enkele steer misfen wij die volkomene onpartijdigheid,
welke anderzins den Schrijver kenmerkt, en wel daar,
waar hij van bet zoogenoemde revolutionair Beftuur ii
1?98
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bet aan ieder, die den loop der
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zaken van dien tijd van nabij heeft gadegeflagen, bekend is, dat ook toen mannen van de beproefdfte
trouw, zelfs met opoffering van eigen perfonen, der
Franfchen ftaatkundige dwingelandij wederftreefden , zonder dat zij gerekend kunnen worden de onzinnigheden
van den dag to bebben goedgekeurd .
Dit werk is voorzien met een viertal afbeeldfelen,
a1s van onzen SOUVEREINEN VORST, en de Heeren
VAN HOGENDORP, VAN LIMBURG-STIRUM,
en VAN DER DUYN VAN MAASDAM ; waarom-

trent de Graveernaald inderdaad geenszins dien lof
verdient, die der Hollandfche Kunst en aan bet hooge karakter der Perfonen zelven toebehoort : immers
de gravure is uiterst grof en flordig bewerkt .
De Regeringsvorm der Vereenigde Nederlanden, na de
verhefng van Prins WILLEM FREDERIK VAN
0 R A N J E - N A S S A U tot Soaivereinen Vorst . Door
Mr. R . M E T E L E R K A M P . IJIe Deel. Met Platen,
enz . In 's Gravenhage, bij J . Allart . 1814 . In gr,
8vo. VIII, 234 Bl- f 3-18- :

• Ik

heb getracht in dit deel, na eene korte be• fchouwing van de verfchillende ftaatkundige inrigtin„ gen, welke in een tijdvak van Diet meer dan negentien jaren elkanderen zijn opgevolgd, apes wat tot
„ bet ontwerpen, de goedkeuring en bet aannemen der
• Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden betrekking heeft, met bijvoeging der oorfpronkelijke ftuk•
• ken , bijeen to brengen . Bij bet vervolg van dit
• werk, is mijn oogmerk de invoering dier Grondwet,
• de vestiging van bet algemeen beftuur, en de rege•
„ ling der onderfcheidene beftanddeelen van hetzelve
„ meer opzettelijk na to gaan ." Op deze wijze is bet,
dat de Heer M E T E L E R K AMP zelf ons met zijn werk
en verder voornemen eenFgzip bekend maakt,. Wij yoe.
gen
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gen er bij, dat, voor zoo ver dit eerfte deel betreft,
de uitvoering aan bet belang, en, als wij ons zoo mo-

lten uitdrukken, aan den luister der take beantwoordt ;
niet zoo zeer door zwier en buitengewone fraaiheiU
van itijl, door levendige fchildering van bet onvergetelijk huldigingsfeest, als wel door uitvoerige naauwkeurigheid in bet vermelden van bet boven aangewezene,
J;ostbare verfiering met alles, wat graveer- en drukkunst ter verdere opheldering vermogen, en bondige
all'chetfing van hetgeen of de al emeene gefchiedenis en
ondervinding, of ons eigen wedervaren, ter inleiding
en beredenering van bet geheel aan de hand -even . W"
vinden bier, namelijk, een kort overzigt der revolutie
van 1795, en ontleding der Conftitution, van toen of
tot de gezegende tegen-omwenteling elkander hebbende
opgevolgd ; maar inzonderheid eene veel breedere historic der tegenwoordige Grondwet, baar ontftaan uit
eene fchets , door den Heer G . K . V A N H o r E N D o R P
aangeboden, hare nadere beproeving, wijziging, worming door eene daartoe henoemde Commisfie, hare
goedkeuring eindelijk door die Vergadering der Aanzienlijken . Tot deze volledige historic, behooren natuurlijk
al de proclamation, aanfpraken, enz . enz ., bij genoemde gelegenheid uitgevaardigd of gedaan . Daartoe
zijn wijders bettokken de lijsten der benoemden, zoo
wel tot eene of andere Commisfie enz . , als inzonderheid ook tot Notabelen uit de onderfcheidene Departementen . Waarbij eindelijk nog to deliken is aan zekere
ophelderende aanmerkingen (door ons in een enkel dagblad voorheen gelezen) op de Grondwet, die zelve ook
in haar geheel bier words herhaald. Voorts vifidt men
bier de kunftig nagedrukte handteekeningen van al de
perfonen, in dit groote werk betrokken, voor zoo veel
aangaat den Souverein, den Algemeenen Secretaris van
Staat, de ontwerpers en ondertcekenaars der Conftitutie,
enz . enz . ter plaatfe waar zij behooren, en al de overigen van de Aanzienlijken , in achteraangevoegde uitflaande platen , welke mede afzonderlijk to bekomen
pOEKBEscH . ISIS- NO . 4 .
L
,zijn ;,
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zijn. Ook worden een paar fraaije afbeeldingen, vali
's Vorften ftatelijken optogt naar de plaatfe der vergadering, naderhand der huldiging, en van deze huldiging zelve, in bet work aangetroffen .
Men ziet bier dan cen zeer volledig en fraai gedenkftuk van eene gebeurtenis , voor altijd hoogst merkwaardig in onze Jaarboeken ; ecn gedenkftuk, dat tevens
een belangrijk overzigt van den aard, de waardij, en
wettige, zoo wel als voorzigtige, vestiging der Grondwet aan de hand geeft, en waaromtrent, ten aanzien
-van juistheid en naauwkeurigheid, to minder twijfei
kan vallen, daar de vervaardiger zelf Secretaris der
Comlrisfie tot bet ontwerpen der Conftitutie was . Met
verlangen zien wij dan ook bet tweede deel to gemoet ; als zullende, zoo wij lneenen, nog ruim zoo
veel bevatten, wat nict algemeen en naauwkeurig bekend is . Den bekwamen Schrijver zij onze dank en
hartelijke aanmoediging!

Stirat der Nederlandfche Oostindifche Bezittingen, onder bet
befiuur van den Gouverneur Generaal H E R III A N W I L L E D2
D A END E L s , Ridder, Lieutenant Ceneraal &c . in de jaren isob - 18 11 . Ia 's Gravenhage .
1814 . Folio ; bedragende, belralve bet korte Voorberigt, 125 bladzijden ; en

vergezeld met Drie Deelen Bijlagen, houdende, met een dltgemeen Register, behalve de uitflaande Tabellen, to zamen
375 voile bladen druks . f 21- : - :

Be Heer Mr. u . W. D A E ND E L S, bij Befluit des gewezen'
Konings L 0 D E W 1J x van Holland, op den 28 Januarij 1807, tot
Gouverneur Generaal onzer Oostindifche Bezittingen benoemd
zijnde, verliet het Vaderland op den 18 Februarij daar aan
volgende, en landde op den i Januarij des voigenden jaars aan
den zetel van bet hem opgedragen bewind, het Eiland Java.
IIij heeft dit bewind tot den 16 Mei 1811 gevoerd ; en deze
belangrijke Memorie houdt cen uitvoerig verflag van hetgeerr
hlj in den jammerlijken toeftand dezer zoo gewigtige en zoo
diep vervallen Kolonie, bij de allerneteligfte omftandigheden,
mt
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tot hare inftandhouding, opbeuring, en herflel, zonder eenige
huipmiddelenvanbuiten, enalleenlijkdoor moed,ijver, cordaatheid, en waren genie, die zich door geene zwarigheden laat
affchrikken, maar bet redmiddel in de kwaal-zelve ontdekt
en zijne resfources in zich vindt, heeft uitgewerkt . Onafhankelijk, derhalve, van bet gewigt des onderwerps, en van
de deelneming, die bet elken Nederlander, als zoodanig,
moet inboezemen ; onafhankelijk van den naauwen band, en
van den onfehatbaren invloed op bloei en welvaart, die da
Oosterfche landen met ons Vaderland vereenzelvigt, en bun
lot aan den Nederlandfchen Staat op bet innigst verbindt ;
onafhankelijk zelfs van bet historisch, wetenfchappelijk, en
kommercieel belang van dit Gefchrift, om de kennis en inlichtingen, die bet over de voorwerpen van zijn' inhoud verfpreidt, levert bet een weluitgevoerd tafereel, of veeleer,
eenen helderen fpiegel op, waarin men, Diet zonder eene aandoening van zelfverheffing en welgevallen, aanfchouwen kan :

Quid virtus et quid fapientia posfrt .
Wij gelooven dit to kunnen zeggen, zorder ons daarmede
to buiten to gaan, door cen onvoegzaam vooruitloopen op
bet oordeel over de innige of betrekkelijke nuttigheid van
elk der genomen maatregelen-zelven, of hunne overeenftemming met de inzigten en oogmerken van her geeerbiedigde Staatsbefluur, aan hetwelk het alleen toekomt , over bet verrigtte
des Generaals, als uitvoerder van een' gewigtigen Staatslast,
to beflisfen . Voor ons is de Memorie een wetenfchappelijk
voorftel, houdende de oplosfing van een allermoeijelijkst zoo
wel als allergewigtigst Problema in de hoogstzaamgefleide vereeniging van alle de vakken, welke in eene hervorming, als
waarmede de Schrijver belast was, ineenfmelten . Het is als
zoodanig, dat wij er vrijlnoedig en onpartijdig ons gevoelen
over uitbrengen . Als zoodanig zal ieder met ons (des vertrouwen wij) dit Stuk en zijne Bijlagen niet anders dan met
een uiterst genoegen en deelneming kunnen lezen, en de uitmuntende bekwaamheden des Generaals, en zijn alles omvattend inzigt zoo wel als zijne onafmatbare werkzaamheid, erkennen en huldigen . En als zoodanig verdient her ook, door
een eenigermate uitvoerig berigt van zijn' inhoud, algemeen
bij onzen Landaard bekend to worden gelnaakt ; waartoe wij
dan
L n
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dan ook albier over zullen gaan, alhoewel met die kortheid,
welke zoo de aard van ons Tijdfchrift, als die eener Recenfie , welke toch geene volkomen zamentrekking van een zoo .
danig Gefchrift zijn kan, noodzakelijk maakt .
De Memorie is in drie Afdeelingen onderfcheiden. De Eerfle bevat den ftaat der ziiken in de Kolonie, bij de aan.
komst van den Heer D A END E L s als Gouverneur Generaal ;
de Tweede, de veranleringen , welke door hem gemaakt en in
working gefteld zijn ; de Derde toont, in een beknopt doch
genoegzaam ontwikkeld overzigt, de voordeelen, die daaruit
werkelijk zijn voortgevloeid .
Hot Eerfte Deel ftelt de Bezittingen voor, de inrigting des
bewinds, der juflitie, der Politic, en der Adminiftratie, waaruit een geleidelijk denkbeeld van den zamenhang der Indifche huishouding ontfpruit ; en wit hetwelk gereedelijk afgeleid
words : dat ,, in de verdeeling van bet grondgebied en de
• distributie van bet gezag de onmogelijkheid eener goede
• adminiftratie (also opgefloten Iag, ook dan, al waren de
• attributen en verpligtingen van alle hooge ambtenaren bij
• voldoende inftrnctien en reglementen bepaald geweest ;"
betgeen in 't gehcel hot geval niet was . En welke onmogelijkheid als ten top werd gevoerd door de vereeniging van
vele bijkorflige omflandighcden en ir$rigtingen, die dit organick gebrek aan bijzondere belangen, ten verderve van de
eer en bet belang des Staats, dienstbanr maakten ; offchoon
ook de perfonele karakters en moralitcit der beambten, en
zelfs bun beste wil, gevoegd bij bet meeste doorzigt, bet
verderf trachteden tegen to gaan en to weren . Invoege, dat,
wonder eene geheele herfchepping van inrigtingen, aan geen
herflel to denken was .
Stout inderdaad zou deze ftelling den genen toefchijnen,
die niet bedacht, dat bet beftuur der Oostindifche Kolonie
even ftukswijze en bij gedeelten is opgekomen als de aanwinst der landen of nederzettingen, waaruit zij is zamengefteld, en dat de algemeene vereeniging dier gedeelten nooit in
den geest van 't waarachtig beginfel van Eenheid gefchied is
of heeft kunnen gefchieden, die de kracht en bet eigenaardig
wezen van elk beftuur wit moet maken. Het kon ook bij
eene Maatfchappij van Koophandel niet anders zijn, of een
tegenwoordig voordeel der deelen moest de beftendige kracht
van bet geheel overwegen, en ware Staatkunde voor Handelgeest
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geest achterflaan ; en bet was de ondervinding alleen, welke
in de laatfle tijden dit grondgebrek overtuigend genoeg ontdekken kon, om bet niet langer to mogen miskennen.
Gelukkig was de Heer n A E N D E L s met eene zoo ruime
en alles omvattende magt toegerust, dat hij bet kwaad in
zijn' wortel aantasten, en de eerfle bron des verderfs door
eene daad van bet oppermagtigst gezag dempen kon . Dit-alleen kon hem in flaat flellen, om de eindelooze misleidiagen, zwarigheden, en wederflrevingen, welke eene eeuwen
lang aan den gang geweest zijnde Staatsmachine (zonder eene
volkomene ontbinding en uiteennemi«g) aan de verbeterende
hand, die haar aangrijpt, in den weg flelt, en waardoor deze zelfs geheel of ten grooten deele ontwricht words, voor
to k-omen, en een' geheel nieuwen loop aan de zaken to geven, welke niet alleen op 't inwendige Staats-, Krijgs- en
Finantiewezen, maar inzonderheid mede op de Javaanfche
Vorften , en bet ontzag, waarin deze to houden zijn, de
weldadiglle werking had.
Doch bet gebruikmaken-zelve van zoodanig eene magt
onderftelde en vereischte vooraf let verkrijgen der grondigfte
en volledigfte kennis van zaken, hetgeen tijdsverloop vorderde ; en bet was niettemin noodig, van flonden nan een
herflel aan to vangen, dat in velc opzigten geen uitllel gedoogde .
„ Ik had (zegt de Gcneraal) flechts 6hne partij to kie• zen, en dit heb ik gedaan : om, namelijk, Waste beginfe
„ len aan to nemen, en dezelve naar gelang der voorkomen
• de zaken toe to pasfen ; vooral ook, om, van bet eerfle
„ oogenblik aan, alle voorkomende misbruiken dadelijk tegen
„ to gaan en to verbeteren, zonder echter de zaken to vrocg
• nit haar geheel to brengen ." En deze voorloopige aanmeriting verfpreidt een licht over bet Tweede Deel der Memorie, bet grootfte en uitvoerigfle .
Inllructien voor ieder ambtenaar waren bet eerfle, waarin
hij achtte to moeten voorzien. En hierin was eene oordeelkundige affcheiding der deelen van bet gezag en de betrekkingen der ambtenaren, in befluiur, directie, en controle,,, wel• ke fleeds vermengd waren geweest," bet rigtfnoer „ om
• cene admitliftratie to vestigen, welke op den dour bet here leven van vorige misbruiken onmogelijk maken, en door
„ duiL3
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„ duidelijkheid en eenvoudigheid alien nutteloozen ornflag koit

» affnijden."
Geflrenge wegneming van alle onwettige inkomflen, alle
nannemen of geven van gefchenken, maar gepaard gaande
met hot vastflellen, daartegen, van toereikende traktementen, ell een onpartijdig verkiezen en plaatfen van ambtenaren
naar vereisch van het algemeen belang, moest deze eerfle en
hoofdvoorziening onderfleunen en kracht geven .
Eigen werkzaamheid, en het zelfbezoeken van Javaas Noordoostkust, verfchafte den Generaal inzigten, welke men to
Batavia niet bezat, noch door de aldaar to verkrijgen en op
vele wijze verminkte en verduisterde berigten inwinnen kon .
Alvorens deze reize to ondernemen, inoesten er voorloopige maatregelen genomen worden . De Hooge Regering werd
wel dadelijk (volgens de hem gegeven magt of last) ontbonden, doch bij voorraad door eene oogenblikkelijke aanflelling op nieuw in haren fland gehouden . Eene fchandelijke kapitulatie, kort to voren in den Oosthoek met de Engelfchen aangegaan, vorderde dadelijke befchikking, tot voorkoming van dergelijke wangedragingen voor her vervolg. Ook
werden de ontflane onlusten op Cheribon, door het verheffen
van een' derden Sultan en her weren van misbruiken, gefluit .
De Landmagt werd georganifeerd, en er werden voorloopige
middelen van defenfie ter hand genomen . Enz . enz . De inkomflen van den Gouverneur Generaal werden op eene nieuwe en in vele opzigten nuttiger wijze geregeld : de koers
van het papierengeld werbeterd : nan de Juflitie en Politic in
de Ommelanden, door rooverijen en moorden onveilig, een
andere loop en krachtdadiger working gegeven, op de inkoopingen en aanbefledingen, op het tegengaan der fmokkelarijen, en op de Koffijteelt, nieuwe orde gefteld ; en een aantal bezuinigingen werden ingevoerd .
Reeds op den 30 Maart, echter, word eene nieuwe Regering naar des Generaals ontwerp ingerigt en gevestigd, en
den 29 April had, na hot aanflellen van een Lieutenant Gouverneur Generaal, de beraamde afreize naar Javaas Oostkust
plaats . In Samarang vond hij ontoegankelijke en onbruikbare wegen, eene bijna onafhankelijke gezagvoering, en een
uitgeflrekt gebied, waaruit geene inkomflen in de kasfe van
bet Gouvernement werden overgebragt . De door hem gemaaktc veranderingen zijn bier als elders met den zelfdeu
ilem-
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itempel gemerkt, en worden in eene uitvocrigheid voorgedragen, die over bet huisboudelijk beflaan der Javanen een
bijzonder en geheel nieuw licht verfpreidt ; en waarbij bet
behoud der Javaanfche gewoonten, wetten, en regtspleging,
met zoodanige vormen en bepalingen cmfoten werd, als zoo
wel bet finantieel belang, als de hcogheid, bet aanzien, en
de oppermagt der Kolonie tegen alle indragten veilig flelde .
Drukkende bezwaren, zoo van ongeregelde opbrengften als
perfoonlijke dienften, voor de Java :ien verderfelijk, en wier
eenig voordeel in perfoonlijk misbruik befo :id, werden opgeheven en afgefchaft, of geniatigd ; en, in plaatfe daarvan,
eene jaarlijkfche fchatting, met hunne toeftemmin„ aan hen
opgelegd .
Te gelijk werd aan bet beftuur van 's Lands Domeinen
cene nieuwe inrigting gegeven . De monopolie van den Amfioen, welke, in weerwil van bet belang, dat daar altijd in
gefteld was, finds zoo vele jaren op Javaas Noord-oostkust
geene voordeelen aan de kas van bet Gouvernement had opgeleverd, werd op een' vruchtbaren voet gebragt . De Duitenmunt, voor den Oostindifchen handel van bet grootfte belang, doch welke, bij bet groot gebrek aan kontanten, bijzondere moeijelijkheid vond in dat van benoodigde werklieden, werktuigen, en materialen, en dusverre fechts eene
particuliere onderneming geweest was , werd echter ten grooFen profijte der Kolonie werkzaam gemaakt . De Koffijteelt
werd op eene wonderbaarlijke wijze aangemoedigd en verbeterd, in aanplantingen, die bet uitzigt op een meer dan verdubbeld produkt geven . De Houtbosfchen werden onder
voegelijk opperzigt en reglementen gebragt . Wegen en posterijen desgelijks-, waardoor de verftandhouding en gemeenfchap over bet Eiland aanmerkelijk verfneld en verligt is . Wij zijn verpligt bier een aantal allergewigtigfe voorwerpen,
waarin tevens voorzien word, geheel onaangeroerd to laten .
- Alles was voor Oogstmaand I3o9 in volkonfen werking en
geregelden loop .
Intusfchen kwam de finds lang vijandelijke gezindheid van
den Koning van Bantam in een' verraderlijken moord nit to
barfen, die onder bet oog van den Sultan, en bij een affcheidsgeiloor, non den Hollandfchen Kommandeur Du PuY,
den Lieutenant R o H L, en vier Soldaten, gepleegd werd, op
bet punt - zelve van her fluiten eenes reeds geregelden VreL 4
des,
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weder aangenomen, en waarin de wederzijd.&
fche belangen gelijkelijk gceerbiedigd waren . De Heer D AE Ndat eene zoodanige aanranding van de eer
D E L S oordeelde,
en veiligheid van bet Hollandsch Gouvernement met des to meer
nadruk en fpocd gewroken moest worden, naar mate de achting en magt van hetzelve meer gezonken was . Binnen dric
dagen vertoonde hij zich , aan bet hoofd van duizend man
voetvolks en eenige ftukken gefehut, voor de vesting des
Sultans, die door eene talrijke artillerij en drieduizend man
verdedigd werd, nam dezelve, verzekerde zich van den perfoon des Sultans, en eindigde den korten en krachtdadigen
krijgstogt met de verbanning des Sultans naar Amboina, de dood11raf des Rijksbefluurders, en de volkomene inlijving van bet
Bantamfche Rijk in bet Hollandfche Gouvernement ; hetgeen
ook de intrekking meebragt der Provintien, die dat Rijk in
1752, op bet Eiland Sumatra, door de toenmalige Oostindifche Compagnie, als Leengoederen toegeftaan waren : terwijl
de Kroonprins tot Koning van een gedeelte aangefteld werd,
doch op eene bepaalde Inftruotie, en onder de bevelen van
eenen j'refekt of Landdrost .
De gevolgen, die dit had, vereischten echter, bij 's Konings jongheid en verleidbaren card, op nieuw fterker maatregelen . Den jongen Koning werden in Mei 1809 twee Voogden toegevoegd ; en, dear dit voor de rust en veiligheid nog
geene genoegzame ui•t werking had, werd bet hem toegeftane
Rijk verdeeld, en een derde daarvan aan her beftuur van een'
anderen Sultan toevertrouwd .
Het Rijk van Cheribon vorderde mede eene bijzondere oplettendheid . Het werd op den 27 Februarij 1809 in twee
t.anddrostfchappen gedeeld, waarvan bet eene door de drie
Sultans met bet gezag van Regenten, en onder verband van
eene jaarlijkfche recognitie in rijst en kontanten, geregeerd
wordt ; bet andere in den vorm van andere Regentfchappen
gebragt is, met uitfluiting van een gedeelte, gefchikt om aan
den Sultan van de Mataram voor andere bij verdrag bepaalde
Landen to worden afgeftaan .
In de Bataviaanfche, voorheen jakatrafche en Cheribonfche
Preanger Regentfchappen, als onder bet oog des Gouvernements gelegen, was de Kofflj- en Rijstteelt in goeden fland.
Maar bet was voor den Heer D A E N D E L s voorbehouden, de
Ianden, tot geen dezer betelingen gefchikt, voor het Gouverdes, over en
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*lrernenlent nuttig to maken . Hij flaagde hierin door hot in .
voeren van Tabak-, Cadjinb en andere plantingen, door
nieuwe en gepaste maatregelen mogelijk gemaakt en aangemoedigd .
Van de nieuwe territoriale indeelingen en organifatien maken wij bier even weinig gewag, als van de fchikkingen tot
herftel der veiligheid in fommige flreken, en de weldadige
bevordering der vervallen of verwaarloosde cultunr, door
welke in Jazinga meet dan vierduizend huisgezinnen, die to
voren een zwervend leven leiddeu, tot den Landbouw en
eerie gezeten en geregelde leefwijze teruggebragt zijn .
De ftad Batavia vorderde bet herftel eerier krachtdadige Politie, en eene verbetering van de jaarlijks zoo vele flagtoffers
afweidende ongezondheid der lueht . Het eerite was uitvoerbaarder in de hand van een' man, met bet gezag van den
Heer D A E N D E L s bekleed, dan bet Iaatfle . Doch ook dit
was bet voorwerp zijner ernftigfte zorgen . Een wel doordacht en wel doorgezet plan van werking, bet herftel der
waterleidingen, bet fchoonhouden der ftraten, bet bezorgen
wan een' vrijen luchtftroom, door eenige gebouwen of to breken, de bureau's en inkwartieringen to verleggen, de be
graafplaatfen to verwijderen, de hospitalen to verbeteren,
moerasfen ., poelen, en kolken to dempen, bragten, met ver•fchillende politiefchikkingen vereenigd, al fpoedig zoo veel
to weeg, dat de fterfte in de gasthuizen aldaar niet grooter
dan in Europa was, en de ftad in uitgeftrektheid, geregelden
aanleg, en aangenaamheid gewonnen heeft ; terwijl tevens de
ftedeli}ke inkomften vermeerderd zijn, en de algemeene geest
ten voordeele der nieuwe inrigtingen voorgelicht en gewonnen werd door bet invoeren van eene Koloniale Courant,
die de plaats van bet Javaasch Vendu-blad verving .
Wij zwijgen van de fchikkingen tot befcherming en onderfteuning der Godsdienftige Genootfchapp .en zonder. onderfcheid ; van die voor behoeftigen, voor weezen en weduwen . Wij zullen ons ook niet inlaten in de organifering der
3uftiyiele zaken, en de veranderingen, die den Generaal daarbij noodig fchenen . Ook de organifatie der buitenkantoren,
en de nieuw ingevoerde algemeene directie, adminiftratie,
en comptabiliteit, zoo wel als die der Finantien, (waaronder
de oprigting eener algemeene rekenkamer en de organifatie
toner nieuwe contrdle de hoogfte opmerking verdienen) zijn
L 5
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voor gelne korte zamentrekking vatbaar, maar moeten in hot
Stuk-zelf gelezen worden .
Ondanks de allerongunftigfte omftandigheden, zijn ook gebouwen en werken van nuttigheid en noodzakelijkheid aangelegd en gefticht, waartoe zelfs in gewone tijden niet ligt zou
zijn overgegaan.
Wat de Militaire magt betreft . Na bet verlies der Molukfche Eilanden, is de Armee gebragt op drie Bataljons Artillerij van een ongelijk getal Compagnien, aan ieder van
welke eene Compagnie rijdende Artillerij verbonden werd ; vier
Regimenten Infanterij van linie van drie Bataljons ; H n Regiment Jagers van twee Bataljons ; drie Garnizoens Regfmenten ; desn Regiment Kavallerij van vijf Esquadrons ; to
zamen uitmakende zeventienduizend, zevenhonderd en vieren-zeventig man . Waarbij nog twee Indifche Korpfen, bet
een van veertienhonderd en vijftig, bet ander van elfhonderd
mn, gevoegd moeten worden, op de Europefche wijze ingerigt, en in Infanterij, rijdende Artillerij, Kavallerij, en Jagers verdeeld, welke ter befchikking van bet Gouvernement
ftaan . De kleeding en uitrusting der Armee is geheel op
Java gefchied, zonder dat daartoe goederen uit Europa benoodigd waren . De geweren zijn vervaardigd in eene Fabrijk, die in den zomer van 18o8 to Sourabaja werd opgetigt, en waarin, bij den aanvang van 1811 , ruim twaalfhonderd man werkten. De Salpetermakerij, voorheen door den
Beer VA N H O G E N D O R P aangelegd, was geheel vervallen,
doch werd door hot Gouvernement gekocht en op den besten voet herfteld . Drie Kruidmagazijnen zijn or aangebouwd ;
cone Kogelgieterij, die van weinig beteekenis was, uitgebreid
en van de noodige gebouwen voorzien, zoo dat or bomben,
granaten, en aanbeelden tot Boo pond zwaarte gegoten zijn .
Kazernen, Garnizoens-rijstmagazijnen, exercitieplaats, hospitalen, zijn naar vereisch aangelegd en gebouwd, of vergroot :
en bepaalde inftructien en reglementen, comptabiliteit, adiuiniftratie, en directie ten aanzien van alle objecten, zijn ingevoerd op eene wijze, die aan de misbruiken geen' voet
overlaar.
De middelen van verdediging onderftellen nit den card der
take, om wel begrepen to worden, eerie plaatfelijke kennis
van den grdnd, en de betrekkelijke ligging en gefteltenis ; en
ligt
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hat zoo to verre uitloopen, ons daarin to geven . Zij zijn
zeer aanmerkelijk en doellnatig.
Wij noemen bier alleen een veld-retranchcment met zeven
volkomen redouten en eenige halve redouten, van bedekten
weg en grachten voorzien ; bet fort Lodewijk ; do verfterkte
Hoofden, waardoor de rivier van Sourabaja verdiept is, en
die zich tot verre in zee ftrekken, en meteen (naar de uitdrukking van den Generaal JANSEN, D A END E L S opvolger
onder NAPOLEON) eene weldaad voor den Batavinanfchen
koophandel zijn ; en de haven der Marakbaai in de ftraat
Sunda, door de vereeniging van twee eilanden, en van een
derzelven met de kust door middel van fteendammen, gem
vormd .
Tot bet oprigten eener Navale defenfie ontbraken de mid.
delen. Behalve in eene fletille van vijf-en-veertig kruispraau,
wen, bereids op den 8 Februarij georganifeerd, heeft zij al.
leen kunnen beftaan in bet bouwen van ettelijke kanonneerbooten (die ook ter verdediging van de reede van Batavia zeer veel hebben toegebragt,) en een aantal van veertig
corra corraa's (of halve galeijen) van honderd en tweehonderd riemen, ter beteugeling der Zeeroovers , en ter onderhouding van de gemeenfchap met Palenbang en andere buitenkantoren . In de adminiftratie der Marine is ook die eenheid gebragt, welke in de overige vakken was ingevoerd .
Ten aanzien van de betrekkingen met Javaanfche Vorilen,
zijn de vernederende eerbewijzingen, welke aan de Hoven
gevorderd werden, (en die wel eene Maatfchappij van Koophandel , doch geene Staatskolonie eener Europefche Opper;
inagt zich met voegelijkheid kon laten opleggen) afgefchaft .
De verandering van den ouden titel der Eerfte Refidenten
nan de Hoven, in then van Ministers, gaf daar de gepaste
gelegenheid toe . Een nieuw Ceremonicel werd bepaald, en
ook zonder eenige tegenkanting of zwarigheid bij den Sultan
van Solo ingevoerd . Doch de verachting, welke de Sultan
van Djocjocarta aan bet Hollandfche Gouvernement betoonde, bij wien men bet ontwerp vermoeden mogt, om zich,
voor bet minst, geheel van hetzelve los to maken, zoo niet
erger, noodzaakte den Genernal tot bet waken van groote
veranderingen in de Regering van dat Rijk. Eene intrigue
aan zijn Hof, ingerigt om de troonopvolging om to f}ooten,
en bet gezag in zeer gevaarlijke handen to brengen, borst los
in
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in eene foort van binnenlandfchen oorlog tusfchen zijne naasebeftaanden . De Heer D A E N D E L S, als Gouverneur Generaal, kwam bier tusfehen beide, en de beroerten eindigden
met des Sultans affiand aan den wettigen en verongelijkten
opvolger, en een verdrag, bij hetwelk onder andere de ftrandgelden, dusverre ten bedrage van e5ooo Rijksdaalders 's jaars
door bet Nederlandsch Gouvernement opgebragt, afgefchaft,
en sevens zeer aanzienlijke en door ligging, vruchtbaarheid,
en bevolking, allezins belangrijke landftreken gewonnen zijn .
De Derde Afdeeling b eheist . na bet aanvoeren van zeer gewigtige en wet geftaafde bedenkingen over de moeijelijkheden, zoo om den grond van bet verval der zaken in de Kolonie to leeren kennen, als inzonderheid om middelen van redres daar to ftellen, (door hetwelk reeds zoo vele pogingen
en ontwerpen mislukt waren) de voorftelling der eindelijke uitkomften of refultaten, die bet den Heere D A E N D E L s gelukt
is to weeg to brengen, en die, bij de overgift zijner regering aan zijnen opvolger, werkelijk verkregen en daarge-field
waren . - Het is tastbaar (zegt hij) , dat Kommisfarisfen Generaal, die in 1791 naar de Oostindien gezonden werden,
misleid zijn geworden in de gronden, waarop men berekeningen heeft moeten bazeren, wier gevolgen in de beraming der
middelen natuurlijkerwijze aangenomen moesten worden ; die
daardoor geene of verkeerde uitwerkfels hadden. Het is zigtbaar, dat bet gemis van eigen plaatfelijke kennis een aantal
van maatregelen moest voorfchrijven, die hun duel mister .
De bijzonderheden, waarin do Mentorie dit aantoont, zijn
boogst belangrijk .
Dan, heeft de Generaal D AEN D E L s zich met den besten+
nitflag kunnen toeleggen om dit grondgebrek geheel to vermijden, en zich eene genoegzame kennis van alles to verkrijgen, wat ter ontdekking van de bronwel des kwaads, en tot
bet in fland brengen eener (om bet dus nit to drukken) algeheele regeneratie der Kolonie vereischt wierd ; bet is niet
minder in 't oogloopende, en niet minder joist aangemerkt,
dat, gelijk bij zich verder uitdrukt, de beoordeeling van zijne verrigtingen niet afgefcheiden moet worden van de buitengewone en noodlottige otnftandigheden, waarin hij zich
van zijne aankomst of aan bij aanhoudendheid van rondomme
bekneld vond . ,, Van meer dan eenen kant was bet behoud
onzer bezittingen op hat eiland Java in een dringend gevaar.
Do
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De vijand bedreigde bet van den zeekant . Javaanfche Vorf}en, flout geworden door bet befef van onze onmagt, waanden den tijd geboren om ons de wet to kunnen flellen ; de
geldmiddelen waren uitgeput ; en bet ftilflaan der zeevaart fneed
alle hulpmiddelen af. Behoef ik dus tezeggen, dat, om to midden van deze nijpende omftandigheden de waardigheid van
bet Hollandfche Gouvernement ftaande to houden, en in het
inwendig befiuur alle verouderde gebreken (waartoe dusverre
alle pogingen vruchteloos waren aangewend) dadelijk to verbeteren, bet veelal noodzakelijk was, mij boven alle formen
to verheffen, en geene andere wet to kennen dan bet behoud
der aan mij toebetrouwde bezittingen? Dit was de mondelinge last welken ik voor mijn vertrek had ontvangen, (de .
ze werd ook fchriftelijk door den Minister VAN D E R II EY M
op den 13 April 1809 aan hem bevestigd) en ik werd ook
door de goedkeuring van her Gouvernement over mijne cerile verrigtingen aangemoedigd om dit voetfpoor niet to verlaten ."
Welke de vruchten van deze 2ijne handelwijze geweest
zijn, trekt hij-zelf als onder een opllag van bet oog bijeen,
in deze bewoordingen, die wij nog van hem uit zullen fchrijven . ,, In wedrwil van aile hinderpalen, zijn de volgende
refultaten verkregen : Dat bet Generaal Gouvernement her
middelpunt is geworden, waaruit alle verder gezag in bepaalde verhoudingen afdaalde, onder zoodanige vcrantwoordelijkheid en contr6le, dal vorige misbruiken niet konden herleven ; dat in alle adminiflratien duidelijkheid en eenvoudigheid
zijn ingevoerd ; dat aan alle ambtenaren geevenredigde traktementen zijn toegelegd ; dat de landbouw in alle opzigten is
voorgeftaan en uitgebreid ; dat de algemeene industrie alom is
aangemoedigd ; dat de Juftitie en Politie op een' behoorlijken
voet zijn gebragt ; dat de middelen tot defenfie zoo veel mogelijk zijn vermeerderd ; dat onderfcheiden gebouwen voor
den dienst van bet Gouvernement, of tot andere nuttige einden, zijn geflicht ; dat de weinige wegen, die er beflonden,
verbeterd, en een groote weg over de geheele uitgeftrektheid
van bet eiland is aangelegd ; dat geregelde posterijen zijn opgerigt ; dat bet lot der inlanders en andere ingezetenen verbeterd is, en alle mishandelingen een cinde hebben genomen ;
ciat de betrekkingen met de Javaanfche Vorften, overeenkomttig de waardigheid en bet belang van lief Gouvernement,
zijn
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zijn geregeld ; en eindelijk, dat de inkomften zijn gebragt tot
zvlk eene hoogte, dat, na bet beftrijden van alle behoeften,
janrlijks ten minfte nog eene (chatting van vijf millioenen
Rijksdaalders aan her Moederiand kan worden opgebragt ."
Deze bier aangeroerde punten worden vervolgens ieder afzonderlijk en flukswijze opengelegd en in hare bijzonderheden aangetoond : doch hierin last ons beftek niet toe, den Steller der Memorie to volgen, van wiens ftijl wij nog met een
enkel woord moeten opteekenen, dat hij de bondigheid met
de klaarheid vereenigt, en zuiver en mannelijk is .
Her belangrijke der veelvuldige Bijlagen, waardoor her in
de Memorie ter neder geftelde geftaafd en nader kennelijk
gemaakt words, kan men afnemen uit de voorwerpen-zelve .
Zij zijn in eene geleidelijke orde, naar indeeling der vakken
en voorwerpen, waartoe zij betrekkelijk zijn, afgefcheiden,
en worden van een zeer uitvoerig Register en een' Aiphabetifchen Index op de Organifatien, Reglementen, Inflructien,
Befluiten, enz . federt den r Maart r8o8 tot den iaatflen December i8io, gevolgd .
Na dit vrij omflandig verflag van den inhoud, achten wij
her noodeloos, iets verders to zeggen . Her ftelt de bedoelingen en de uitvoering van den Heere D A END E L S, voor
zoo verre een kort begrip dit toelaat, genoegzaam in 't licht,
en er behoeven geene aanmerkingen bij ter opluistering ; en
even weinig kunnen er tegenbedenkingen bij to pas komen .
Na her verrigtte door hem, mag men onder de weldadige
Regering van onzen geliefden en verlichten Vorst, en de
wijzigingen, welke Hoogstdezelve verder aan her beftuur
der Kolonie zal oordeelen to moeten geven, een volkomen herflel van haar bloei en welvaart, en den gelukkigften invloed
daarvan op den koophandel , welvaart, en voorfpoed des Vaderlands wachten .
Wij kunnen intusfchen niet voorbij, een innig genoegen
uit to drukken , dat de I-Ieer D A E N D E L s van de moraliteit
en welwillendheid der beambten in Indien over her algemeen
een zoo gunflig getuigenis heeft kunnen afleggen, als in zijne Memorie gevonden wordt, Een zoo diep verval, en zoo
algemeen opgehevene klagten, als federt meer dan een leeftijd
daarover gevoerd en bekend gemaakt zijn, konden op verre
na geene zoodanige gereedheid tot medewerking tcn goede
doea ouderftellen, als werkelijk door hen betoond is geworden.
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bier datgene bewaarheid, waaraan zoo dik.
is, dat bet in den toeftand en de inrigting
niet in bet perfoonlijke is, dat de oorfprong
euvels, hetgeen herftel vordert, gezoche

De Doorluchtige horJlen uit den Huize van Oranje-Nasfau,
en derzelver uitmuntende daden, ten nutte van bet Vaderland verrigt, in Tafereelen gefchetst, door C O R N E L I S V A N
DER A A . In Gravenhage , bij J . Allart . 1814. In gr . 8vo .
XVIen547Bl.f3-12- :

D

e Heer VAN D E r. AA, genoegzaam bij onze Natie door
zijne vorige gefchriften bekend, treedt bier op als Lofredenaar en Apologist van bet Doorluchtig Huis van OranjeNasfau . Een loffelijk oogmerk, voorzeker! en eene niet min
belangrijke en veelomvattende teak . Maar, oln lien wel to
volvoeren, behoort meer dan gemeene kunde, bedaardheid,
opregte liefde tot de wearheid, waar die ook to vinden is,
zonder opzettelijke verdonkering van algemeen bekende feiten, afkecr, eindelijk, van alles, wat near hatelijke, verbitterende en de oude veete vernieuwende fcheldwoorden zweemr.
De Heer VAN D E R A A beoordeele zelf, of men dit alles in
zijn boek vindt ! Hij wil de zoogenoemde Patriotten, die nog
niet van hunne denkwijze teruggekomen zijn, bekeeren, en
hij fpreekt reeds op de tweede bladzijde der Voorrede van
den LoeveJleinfchen flangebeet. Hoe menschkundig! Op bl.
75 fchijnt hij zelfs de onbepaalde Amnestie van onzen
tegenwoordigen doorluchtigen Souverein, ten aanzien van de
verkoopers der Vorflelijke Goederen, (die toch zeker anders
door de Franfchen zouden genaast zijn) willekeurig to bekrimpen, en, als wiide hij, met eene listige wending, op
nieuw de zaden van heat en tweedragt flrooijen, last hij
zich aldus uit : „ Men weet niet, waarover zich meer to
„ verwonderen, over de fnoodheid dier wandaden, dan over
„ den uitgebreiden zin, die(n) NB . fommigen hechten, aan
„ de woorden vergeten en vergeten, gebezigd door onzen
„ Souverein in de Proclamatie van 6 (moet zijn i) December 1813 ." Zoo dit gefchikt is om iemand hoegenaamd
to winnen, en niet integendeel vrees en verwijdering to very
wekken, (wanneer men niet gelukkiglijk den Prinfe meer
go-
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gtloofde dan C O R N E L I S VAN DER AA) zoo verflaan wij
geen Hollandsch . 't Is waar , de Heer V A N D E R A A heeft
reeds bij voorraad tegen onze beoordeeling geprotesteerd,
door ons (volgens zijne loffelijke gewoonte van fchelden, die
den man kenfchetst) op bl . XV der Voorrede Boekbekladders
to noemen, die eenen ingekankerden haat tegen zijn' perfooft
en werken o,ndragen . Het zou zekerlijk gemakkelijk vallen,
zich op die wijze van alle boekbeoordeeling of to maken, en
ziehzeiven in bet hooglie Resfort als onfeilbaar to keuren !
Zonder ons aan then uitval to kreunen, die niet ons, maar
den fleller benadeelt, en zoo min daardoor afgefchrikt van de
opnoeming der gebreken, als verblind omtrent bet goede, dat
men bier vinden kan, zullen wij eenvoudiglijk ons gevoelen
over dit boek zeggen .
In eene Inleiding van 53 bladzijden, tracht de Schrijver to
betoogen, dat men na den dood van w I L L E M I gehouden
was, aan zijnen Zoon M A U R I T S de Souvereiniteit toe to
kennen, als welke reeds op den 26 Maart 1583 aan den Grondlegger der Nederlandfche Vrijheid door de Ridderfchap en
zestien (benevens de toen medeftenlmeude kleinere) Stedett
was opgedragen. Wij erkennen gaarne, dat bet bier wegens
de opdragt en inhuldiging to book geftelde naanwkeurig, en
met de Refolutien van Holland overeenkomftig is ; doch nit de
bij V A N D E R A A laatst aangehaalde Aefolutie van den 6 Junij
blijkt genoegzaam, dat men de zaak niet voor afgedaan hield,
maar, wanneer Amflerdam en Gouda weigerachtig bleven, dezelve zou afdoen . Ook is bet zeer blijkbaar, dat den Prinfe
de Hooge Overheid eerst in 1576, niet voor zich en zijne afftainmelingen, maar gedurende den Oarlog, was opgedragen ;
dat vervolgens wel de titel van Graaf daarbij gevoegd, doch
geenszins (zoo ver wij hebben kunnen vinden) met zoo vele
woorden de erfelijkheid is vastgefteld . Hot kan dus den Staten, in den toenmaligen verwarden ftaat des Lands, niet ten
kwade geduid worden, dat zij , onmiddellijk na 's Prinfen
dood, den nog flechts zestienjarigen M A U R I T S, wiens groote
talenten als krijgsman hun geheel onbekend, en van wien zij
door geen verdrag gehouden waren, de Hooge 0verheid, welke aan Trader W I L L E M all6en om zijne hooge verdienftet+
en talenten was aangeboden, Wet opdroegen . Het is gemakkelijk, van achtere to beredeneren, wat in de toenmalige omflandigheden misfchien het beste zou geweest zijn ; fchoon
wij
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4j nIet zien, dat de toen ontworpene Staatsform (waarvoor
vA N D E R A A zijne kwade luim zoo zeer tegen O L D E N B A RN E V E L D en c . P . H 0 OFT botviert) de landen achteruit ge-

zet, of in bet bereiken van eene zeer hooge mate van volksgeluk en bloei van alles, wat edel, groot en fchoon was,
belet hebbe . Maar de volkstwisten in 16i8 en 19, en later? 't Is waar, elke Republikeinfche Regering heeft hare inwonende gebreken, en de onze , bij gebrek van een bepaald
middelpunt van regering, ook zeer rijkelijk de hare ; doch
is bet billijk, dezen op to halen, zonder daarbij al bet goede,
't welk zij in voile flroomen gedurende twee Eeuwen op
bet Vaderland uitftortte, to vermelden? - Of voorts or
.D E N B A R N E V E L D, gelij k hier op bl . 44 beweerd words, in
de opdragt der Souvereiniteit aan den Prinfe de voornaamfte
hand gehad hebbe, is nog alles behalve zeker, en waarfchijnlijk alleen door den Schrijver opgemaakt, om then grooten
man van ongefladigheid en wankelbaarheid in zijne beginfelen
to kunnen befchuldigen . Doch, onderfteld dat zuiks al waarheid ware, wat zou daaruit blijken? Dat B A R N E V E L D begreep
dat bet heilzaam was , de Souvereiniteit aan w i LLEM I, en niet, in de gegevene omftandigheden, aan den jongen M A V R I T S, op to dragen. - Waar is bier de ondankbare en honende behandeling? Wanneer er toen eenige onregelmatigheid of onbehoorlijkheid in de formen gepleegd ware,
ZOU M A U R I T S in 1619 , toen hij , door den dood des grijzen ftaatsmans, volkomen de overhand behaalde, gewis niet
nagelaten hebben, daarven tot zijn voordeel gebruik to maken.
Na de Inleiding gaat VAN D E R A A over, om de verdienften der Prinfen, elk afzonderlijk, in eene korte levensbefchrijving derzelven, to ontwikkelen . Zeer veel goeds en
waars komt hier ongetwijfeld voor ; en hoe ware bet ook
mogelijk, in den ]of van 's Lands Redders en Verdedigers, niet
fomtijds hartverheffende waarheid to fprekerl? Maar dat hif
zijne helden als volmaakte menfchen voorftelt, dat hij alle
hunne gebreken verbloemt, en, met ingekankerde bitterheid,
alle de genen, wier inzigt in regeringszaken van dat der Stadbouderen verfchilde, van kwade oogmerken verdacht houdt,
en volftrekt geen goed aan hen wil toekennen ; dit gaar zelfs
de palen der Lofrede verre to buiten, tot welke wij echter
gelooven, dat niemand, althans wat de voordragt betreft, .dit
gefchrijf van VAN D E R A A zal rekenen . Bij wile gelegenheBOEKBESCZI, 181,5, NO. 4o
A/
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den fchijnt bij de oude veete to widen opwakkeren , en vaart b.
v ., ter gelegenheid van bet huwelijk van W IL L E M I Met
ANNA v A N B U U R E N, geweldig uit tegen de Iatere verkoopers der Vorftelijke Domeinen ; bij welke gelegenheid dan
de boven door ons aangehaalde tirade voorkomt . - Vooral
heeft hot ons gefluit, dat M A U R I T S (wien niemand verhevene talenten tot den krijg, eene hooge mate van dapperheid en t,eleid zal ontzeggcn) hicr echter als bijna zonder
gebreken voorgefleld, en zijn gedrag omtrent 's Lands Advocaat (dien men, gelijk van zelve fpreekt, des doods fchuldig verklaart) volkomen geregtvaardigd wordt . Hoezeer wij
gaarne toeftemmen, dat men toen nan de zijde van Holland
ook wat to ftijfhoofdig was, zijn echter de fchending van alle toenmalige Privilegien door M A U RI T S en zijne aanhangers,
de teregtfjelling van OLDENBARNEVELD, DE GROOT en
11 0 G E RB E E T s , door gedelegeerde Regters , de buitengewone
en onwettige verandering van Regering in de Hollandfche
Stcden, waardoor men de tusfcherkomst van Holland ten behoeve des Advocaats verlamde, bet bezwaren van den Advocaat in zijn vonnis boven hetgene hij bekend had, waarover
hij zich onmiddellijk na de voorlezing beklaagde, enz . ; dit alles
zijn toch zoo vele fprekende bewijzen van regtverkrachting,
die men even zeer aan deli invloed van M A UP, ITS op de Algerneene Staten moet toefchrijven, als de flappen, door Holland genomen, nan de raadgevingen van B A R N EVE L D. Kon
gene zich met zijne Meesters verantwoorden, dan ook deze . En
dat men in de pogingen van M A U R I T S , om bet Befland tegen to werken, geene zucht tot den Oorlog zien wil, is eene
parlijdigheid, die in 't oog loopt . Dat hij eene zeer losfe aanbieding van bet opperbevel bij eene of andere der Europefcke
Mogendheden, hem in 1594 van de Spaanfche zijde gedaan,
bij de zekere en eervolle waardigheid, die hij ten onzent bekleedde, van de hand wees, is toch wanrlijk geen bewijs tegen zijne gefteldheid op den Oorlog, zoo als V AN DER AA
bet wil doen voorkomen, (bl . 224 .) Wie, d; e hier de gron .
den van OLDENBARNEVELD vbdr, en van MAURITS
tegen bet Befland leest, zal niet, nu alle hartstogten zwijgen, aan eerstgemelde de voorkeuze geven? Dat de Schrijver in de gebeurtenisfen van 1778-1784 geene eigene inventie, maar eene flaaffshe navolging van een fchandelijk en af`zitelilk Origineel ziet, lateu wij voor zijne rekening. Elk
des-
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deskttndige en, onzijdige beflisfe, of Godsdiensthaat van bet
gemeen, tegengegaan door eenige Regeringsleden, en geflijfd
door anderen, met een' Stadhouder aan bet hoofd, - en
naijver omtrent den handel, gevoed door de winzucht van
tenige kooplieden, en door eene algemeene verhitting der
grimoederen, die men tegen den Stadhouder opruide, --- geene hemelsbreed verfehillende zaken zijn . Maar bet is altijd
de kunstgreep (zoo bet eene kunstgreep mag heeten) van
VAN D E R A A en zijne waardige medeftanders, om 's Lands
groote mannep van de Staatfche partij met de heethoofden
van 1787 of de Revolutionairen van 1795 to verwarren, omdat zij bet in cen punt eens waren , fchoon nit de ftrijdigfte
beginfelen. Wat voorts de benaming van fchandelijk en afzigtig Origineel, van eenenOLDENBARNEVELD en DE GP OOT
gebezigd, aangaat, vragen wij, of zuiks die fieraden des Vaderlands, dan wel C O R N E L I S VAN D E R !1 A fchandvlekke,
op wien alsdan bet bekende gedicht van v o N D E L wegens den
fchender van II U I G D E G R o o T volkomen toepasfelijk is .
Over 't algemeen fapt V A N D E R A A over alle bandelingen, wier berisping niet met zijne bedoelingen overeenkomt,
zoo luchtig weg, alsof er naanwelijks iets van then card gebeurd ware . Hij befkhuldigt O L D E N B A R N E V E L D van Deportatien van Predikanten, die van de gevoelens der meerderheid in de Regering verfchilden, en van buitenge'one uitzettingen van Regeringsleden ; en hij noemt M A U R ITS een' vijand van alles, wat naar onverdraagzaamheid geleek , en rept
geen woord van zijne verandering der Regering in de Hollandfche Steden, door den gewapenden arm !
Quis ferret Gracchos, de feditione querentes?
In eene aanmerking op bl . 327 zoekt hij de onchristelijke
vervolging van de Remonfranten, die aan zoo vele waardige
mannen op bailingfchap of gevangenis to faan kwam, daarmede to verontfchuldigen, ,, dat zij zich fil moesten gehouden hebben ; dit deden zij niet, en werden nu, als onrustige wargeesten, naar de grenzen gevoerd." Met hetzelfde
regt kon men wegens de Vaders onzer Vrijheid gezegd hebben : „ War kiagen zij over Inquifitie en bloedplakkaten?
Waarom hielden zij zich niet itil? Men vergde bun niets meer.
Weg dus met die onrustige wargeesten naar den brandfapel !" Vex
M 2
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Zeet behendig maakt hij zich ook, na eene breedvoerige
opgave des gefchils tusfchen W ILL EM II en de meerderheid
van Holland, of van her vastzetten en naar Loeveflein zenden
der Heeren uit die Vergadering, en van den aanflag op 14m/terdarn, waaromtrent hij zich wel wacht in bijzonderheden
to treden. Wij gelooven met VAN D E R AA, dat de Stadhouder in de zaak zelve gelijk had ; maar de wijze, waarop
hij die zaak doordreef, was doodelijk voor de vrijheden van
den Staat, vooral in de gevolgen . Geen Koning van EngeIand zou dit na de omwentel_ing van 1688 gewaagd hebben,
zonder gevaar van een' burgeroorlog. De Stadhouderlooze
Regering van 1651 was, in den beginne, noodzakelijk in de
toenmalige omftandigheden, toen her Stadhouderfchap nog niet
erfelijk verklaard , en W ILL E M III niet of naauwelijks geboren was . Naderhand, ja, werd de wrok tegen W I L L E M.
II, tot groot achterwezen van den Lande, op zijn' Zoon geboet ; de Jcte van Secluffe en her Eeuwig Edict waren onbedachte, gevaarlijke ftappen. Maar verdienden de Gebroeders
DE WITT, vooral Heer JOHAN, die, bij alle zijne feilen,
toch een der grootfte Staatslieden, en een opregt Wend van
zijn Vaderland was, niet, dat men met een enkel woord van
hun treurig uiteinde, die onuitwischbare Net op onze Gefchiedenis, gewag maakte? - Onze Schrijver heeft dit echter
niet gedaan, mast gaat die geheele bloedige gebeurtenis voorbij , en verzuimt daardoor tevens de gelegenheid, om w I LL E MIII to zuiveren van de blaam, alsof hij aan T I C H E L A A R,
den aanbrenger van CORN ELI S D E W I T T, (dien men met ballingfchap ftrafte, als niet overtuigd van de misdaad) eene jaarwedde zon gefchonken hebben . Her is, voor 't overige,
vreemd, dat aan D E W I T T de beruchte slcte van Navigatie
van C R o M W E L L wordt toegefchreven, (even alsof die niet
gegeven zou zijn, wanneer Holland door een' Stadhouder beIluurd geweest ware!) terwijl men van de vermindering der
renten van den Staat, onder zijn bewind, van vier op twee
en een half ten honderd, geen gewag maakt . - Her is met
dat alles volkomen waar, dat niet de item van een opgeruid
Gemeen, maar die van bet Volk in 't algemeen, en van 's
Lands hoogen nood, W I L L E M III ten zetel voerden , en dat
die verheffing voor den Staat de gelukkigfte gevolgen had,
Her tafereel, nit V A L K E N I E R bier bijgebragt, had zekerlijk
4e vermelding door W A G E N A A R verdiend, char V A L K ENIER3
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piaR,fchoon geen uitftekend Schrijver,echter tfjdgenoot was .
De Stadhouderlooze Regering van 1709-1747 words
geftreng, doch, naar 't ons voorkomt, grootendeels naar verdienflen gefchetst, wat de verachtering van welvaart en de
kleine verdrukkingen door de ftedelijke Oligarchen betreft, die
wet minder zwaar op zichzeive, doch door veeivuldigheid
en herhaling ondragelijk waren. Maar de Schrijver heeft niet
gemeld : i .) Dat, na den dood van Koning W I L L E M, door
de Staten deszelfs flaatkundig ilelfel volkomen gevolgd werd ;
zoodat de Raadpenfionaris P E I N s i u s ,met MARLBOROUGH
en E U G E N i u s, een der beroemde Driemannen was, die L oD E W IJ Ii XIV deden beven, en hem zijne veroveringen fchier
ontweldigd hadden, buiten eene overdrevene en ontijdige halsgarrigheid van onze zijde . De befchuldiging van verval der
landmagt is dus althans geenszins op bet begin der tweede
Stadhouderlooze Regering toepasfelljk. 2 .) Dat, volgens den
kundigen M E T E L E R IC AMP (*) , bet fchitterendfte tijdftip der
0 . I . Maatfchappij omftreeks bet jaar 1718, en dus in bet
tweede Stadhouderlooze tijdperk, valt . - Nogtans is bet
waar , dat ook thaws de algemeene flem der Natie oin een'
Stadhouder riep, en dat W I L L EM IV volkomen de liefde en
bet vertrouwen des Volks, dat hem tot bet bewind riep,
verdiende ; alsmede, dat de volgende jaren, tot de onzalige
verdeeldheden toe, een der gelukkigfte en bloeijendfte tijdperken in onze Gefchiedenis uitmaken . De flatistifche opgayen to dezen aanzien maken bet beste en bruikbaarfte gedeelte van VAN DER AA'S werk wit, waar hem geen partijgeest
verblinden kon . De jongfle verdeeldheden in den Staat federt
1778 of 1780, als reeds to meermalen door den Schrijver behandeld, en tot de door hem geleverde Gefchiedenis van
WI L L EM V behoorende , ftipt hij flechts met een enkel
woord aan .
In ftede van alle die regtftreekfche of zijdelingfche uitvallen tegen waarachtige liefhebbers des Vaderlands in one
bloeijendfte tijden, die echter inzigten volgden, welke eene
latere ondervinding als ongenoegzaam tot behoud van den
Staat heeft doen kennen, ZOU VAN DER A A beter gedaan
hebben, wanneer hij bet Hooge Godsbeftuur in de betrekkingen der Prinfen van Oranje tot ons Vaderland had doen
op{**) Toeftand van Nederland, life D . bl. ttii .
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opmerken : - Spanje doet W r L L E M I vermoorden, Qii hoopt
daardoor bet bondgenootfchap to ontwrichten ; dan juist deze moord brengt, in plaats van den meer ftaat- dan krijgs.
kundigen WILLEM I, in Neerlands hoogften nood, een' jottgeling op zijn' post, die, grooter krijgsman dan zijn Vader,
den reeds half verweldigden Staat met de wapenen befchermt,
en den luister van P A R M A doet tanen . ;Iii en FRED E R I N
H E N D R I K dwingen bet afgeftredene Spanje eindelijk tot erkentenis van 's Lands onafhankelijkheid . WILLEM II be .
laagt 's Lands vrijheden, en words weggerukt in den bloei
zijner jaren. Maar wanneer nu eene andere partij den afkeer
tegen bet Stadhouderfchap tot een ader uiterfte drijft, de
landmagt last vervallen, en L O DEW IJ K XIV daardoor den
ondergang der Republiek reeds als zeker ftelt, zoo valt niet
zij, maar D E W I T T, en L O D E W IJ K moest dus zelf in w 1 t,LEM III (zoo wilde bet de Voorzienigheid) den man op zijn'
post brengen, die, gelij k WILLEM I tegen F I L I P S 11, duo
tegen hem zoo overflaan, en niet alleen voor Nederlands,
maar voor Europa's vrijheid zou ftrijden (*) . Het onregt,
WILLEM III aangedaan, wordt door de erfelijkverklaring van
bet Stadhouderfchap in de Inannelijke linie, en door meetdere magt in de drie voormaals overheerde Gewesten, vergoed . Maar WILLEM III werd Koning van En-eland, elt
bet Blond gefchapen, dat hierdoor Nederland met den tijd een
aanhangfel des BritfMen Rijks geworden ware . Hij ftferf zon .
der kinderen . Vier Provincien miskennen op nieuw de verdienilen van zijnen clam, die in een' anderen tak, reeds metv
den zijnen vermaagfchapt, voortbloeide, en willen liever eene
drukkende Familieregering, dan bet Stadhouderfchap, herflel .
len . Wat is bet gevolg? Fen nieuwe aanval der Franfchen,
en eene omwenteling, even als in 1672 , waarin de regten vary
bet Oranje-huis andermaal uitgebreid, en bet Stadhouder.
fchap in de mannelijke en vrouweliike linie erfelijk verklaard
wordt . Na eene lange rust en hoogen bloel van den Staat,
verdeelen hevige partijfchappen denzelven . Uit geheel anderet
gronden, dan voorheen, zoekt men bet gezag van den Stadhouder thans door eene onbepaalde Volksregering to vervangen. Dit mislukt, en met nieuwen luister prijkt bet vervolgde
(*) Dus drukt zich de beroemde x E 8 a E N nit , in zijn Handbuth der
Gefthic'ue des Lurop. StuatenjyJiems, f• 221 •
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de Huis, gewaarborgd door twee der magtigfte Europefche Sta.
ten. Nog ddnmaal, echter, wint bet Franjche magt en invloed ;
bet blijft nu niet bij bedreiging of aanval, maar bet geheele
ftaatsgebouw wordt tgefloopt , de Staat bet onderstboven
gekeerd ; een Nationaal bankeroet, verlies van onafhankelijkheid, volksbeftaan, perfonele vrijheld, goed en bloed, is bet
gevolg ; tot dat de overmaat der ellende nu aller harten heeft
vereenigd voor dat Huis, 't welk, als de palmboom, hoe
zwaarder gedrukt , hoe hooger verrijst . Nu is geen Stadhou,
derfchap meer een genoegzame waarborg ; de Oppermagt, binhen wijze palen omfcbreven, is bet loon voor zoo veel doens
en zoo veel lijdens ten behoeve van Nederland ; en Frankrijk
heeft, in weerwil van zichzelve, door bet hooge Godsbeitel, voor de derdemaal tot telkens grootere verheerlijking van
bet Huis van Oranje, en tot vestiging van Nederlands ftaats~
vorm , medegewerkt . Hoe hartelijk zou W AGE N A A R (big
VAN D E R A A op bI . 513, 514 aangehaald) thans niet deft
iof, door hem aan W I L L E M IV gegeven, op onzen waardigen Vorst toepasfen : ,, Indien de oude Patriotten, vermaard
• in 's Lands Gefchiedenisfen, e_ns mogten opzien, en de
„ Vorfielijke waardigheid gefteld vonden in handen van Z. K.
• H
D E W I T T zou hem, nit genegener hart dan hi,J
• W I L L E M III deed, met de verkregene waardigheid geluk
• wenfchen . D E G R 0 O T zou hem dezelfde, en nog groo• tere hoogachting toedragen, dan, in zijnen eerften tijd,
• Prinfe MAURITS . En, ZOO OLDENBARNEVELD eens
• nit bet gezelfchap der bleeke fchimmen terug geroepen
• wierd, zou hij de grootfte Prlnsgezinde van ailen zijn r' Oat wij dit erkennen, en deze groote Mannen niet lasterenl
,Hunne omftandigheden en tijden waren niet de onzen .
Van den Ytijl dezes boeks zullen wij niet reppen . Waartoe
%ou dit dienen? Voor den Lezer niet : deze kent, nit andere
lijvige werken, 's mans fchrijftrant reeds ten voile . Voor
henivelven, tot verbetering of teregtwijzing? Hoe dwaas, daaraan flechts to denken! VAN D E R A A zal zijne gerekte,
krachtelooze, en flechts met fcheldwoorden, in plants van alle andere fieraden, befprengde volzinnen tries verlotochenen ;
en hij heeft immers reeds aanvankelijk tegen onze aanmerkingen plegtig geprotesteerd ! Wij meenen derhalve derl man geen'
gronteren dienst to itunnen doen, (Want bet tegendeel zon
hem misfchien, nit fpijt tegen ons, to fterker in zijne gebreM 4
ken
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ken doen volharden) dan fiji en taal onbeoordeeld to later. Vah
den inhoud verbood ons de eer dier groote, zelfs bij den
Buitenlander in de hoogfte achting faande Landgenooten, welke bier aangerand wordt, geheel to zwijgen . Mogten dergelijke gefchriften her vuur der tweedragc niet weder ontfeken,
en de kiove der verwijdering grooter maken!

Tafereel van bet Koningrijk Sakfen , door M A L T E - B R U N. Te
Leyden, bij L . Herdingh en Zoon. 1815 . In gr. 8vo . lls
BI. :
:-18f

De

algemeene vestiging der aandacbt van Europa op Sakfeit
bragt her befuit voort om dit ftuk to vertalen . Opdat dus
de behoefte of de nieuwsgierigheid niet voorbijga, willed
wij ons ook met de aankondiging fpoeden . Bedriegen wisj
ons niet, dan komt deze vertaling uit eene zeer geachte
hand, die ook bier aanmerkingen en kleine veranderingen dan
De Schrijver betuigt de meeste
bet fluk heeft toegevoegd .
plaatfen in 1799 zeif bezocht to hebben, en maakt daarenboven gebruik van een onuitgegeven reisverfag van een ander.
Ziehier de opfchriften der onderfcheiden Hoofddeelen . In
leiding. Sakfens naam . Sakfens gefchiedenis . Natuurkundige
befchouwing van Sakfen, deszelfs rivieren en gebergten . Beknopte geologic van bet Sakfifche ertsgebergte . De delffoffen, welke Sakfen oplevert . Voortbrengfelen van her plantenen dierenrijk . Staatsverdeeling, uitgeflrektheid en bevolking
van Sakfen. Sakfens hoofdfad en derzelver omfreken. De
Opper- en Neder - Lausnitz . Meisfen en Wittenberg . Her ertsgebergte, Freyberg enz . Her Voigtland. De Neuiladter Kreits .
Leipzig en deszelff omfreken .
Merfeburg, Naumburg, en
bet Keurvotfelijk Thuringen . Her Mansfeldfche en her Hennebergfche . Staatsgefteldheid . De Financien. Her Krijggwezen . Schulden van Staat en van den Vorst . Sakfens handel en
nijverheid. Befluit .
De bekwaamheid van Schrijver en Vertaler, benevens deze
inhouds-opgave, genoegzaa:n borg blijvende voor de belangrijkheid van dit historisch- politick- oeconomisch of fatisisch
tafereel, vergenoegen wij ons met bet overnemen van eetl
an ander £taal .
Dres.

VA .L TE - a E U N, TAPER$EL VAN SAtSEM,
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Dresden fchijnt mij eel' der aangenaamfte verblijven,
the men in Duitschland vindt . Te Hamburg weet men
beter to cijferen , en zich to verrijken ; to Weenen brast
men meer ; to Berlijn en to Jena doorgrondt men de verhevene diepzinnigheden van K A N T en P I C II T E veel beter ; to
Weimar vindt men meer dichters ; de bibliotheek van Gottingen en de parade van Kasfel hebben geene wederga ; maar
Dresden is met zijne fchilderijen, zijne watidelwegen, zijne
goede menfchen, en bevallige vrouwen, welligt meer waardig, dan eenig hoofdkwartier van de Duitfche dichtkunde,
krijgskunde, ftaatkunde of wijsgeerte."
,, De Opperlausnitz is, onder alle Sakfifche landen, hee
eenige, dat den voorrang, in nijverheid aan het ertsgebergte
betwisten kan. Het fabrijkwezen bloeit er finds eeuwen . De
lakenfabrijken zijn er de oudfte van alien . Zij hebben fterk
afgenomen ; maar zij zijn nog van aanbelang. Men vervaardigt er jaarlijks 27,000 ftukken laken, waaraan men nagenoeg
8oo,ooo pond wol verwerkt . Ann de koufenfabrijken gnat er
jaarlijks 130 a 150,000 pond wol . De katoenfabrijken maker
eenen voornamen tak nit . Maar veel gewigtiger zijn er in de
derde plants de linnenfabrijken . Volgens de tolregisters, werd
in 1786 en 87 voor 4 millioen, 752, 803 thalers uitgevoerd ;
}naar in 96 voor niet meer dan derdehalf niillioen. Op deze
hoogte fchijnt de uitvoer nagenoeg to blijven ."
„ Er worden bij den handel op de Leipziger mis 18 millioen thalers in omloop gerekend to wezen . Belangrijk is
bovenal de boekhand©i op de Mis . Twee- of driehonderd
boekverkoopers komen er hunne nieuwigheden aanbrengen,
die van anderen, en vooral die der viiftig boekverkoopers van
Leipzig, inruilen, en elkanderen voor het overige in geld of
wisfels betalen . Zij vertoont Europa in het klein . Men ziet
er groote en kleinere kooplieden en fabrikeurs van allerlei foort,
*it allerlei landen . De ilraten grimmelen er van de kakelbonte meiljgte ; en de waren, welke zij er komen koopen of
verkoopen, vormen eene mengeling, welke vooral niet minder kakelbont is . Wij zagen in 1799 nevens elkanderen fchitterend porfelein en zwart aardewerk, allerlei Duitfche fnuis.
terijen, kleinooden en kinderrammelaars, nieuwe ftelfels van
wijsgeerte en nieuwe kapotten van Parijs, regtzinnige fermoeaen en ongebondene romans, beelden van Heiligen en tUSten Van BONAPARTE!"
M5
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„ Onze plaatsbefchrijving van fteden en landen heeft den L e.
Zer moeten overtuigen, dat Sakfen een der nijverfte gewesten
van Duitschland is . Ja men kan ftaande houden, dat geen
gewest van gansch Duitschland zoo vele verfchillende fabrijken op zijnen bodem vereenigt . Men vervaardigterlinnengaren,
weeft er linnenen maakt er gewast linnen, fustijn, fijn en gro£
taken, baai, flenel en allerlei flag van wollen ftoffen, fraaije
mousfelinen, gcdrukte en ongedrukte katoenen, mutfen en
koufen, zijden koufen, fluweel, zeer fraaije half zijden ftoffen, flnten en kanten, hoeden en handfchoenen. Men heft
er uitmuntende verwerijen en 8o papiermolens . Men maakt
er fraai gekleurd papier, gouden en zilveren galonnen, bet
beste Europisch porfelein, wat de ftof betreft, zeer fraai glaswerk, velerlei dingen van flangefteen en ander fteenwerk,
bet beste finalt (mineraal blaauw) van gansch Europa, ijzeren vaatwerk, uitmuntend zwart plaatijzer en blikken platen,
allerlei werk van ftaal, geel koper en pinsbek . Men bereidt,
er eindelijk zwavel , vitriool, vitrioololie, fterkwater, ratterskruid en borax ."

Disfertatio Chemico - Phyflca inauguralls de ouro fulminatefe, quant - pro gradu Doctorarus , fummisque in Ishilofophia honoribus more majorum rite et legitime confequendis,
publice ad disceptandum proponit J A N U S C ON S T A N T IN U S Il R I E S S E N, Daventrienfis.
Groninga: apud J. Qom. 1814. P- p . 102 . 8vo .
hens

Het is bij

Akademifche Eeuwfeesten, zoo in ons Vaderland
gevierd,
doorgaaus de gewoonte geweest, dat eeniaVs elders
ge verdienftelijke jongelingen op zulk een tijdftip, naar de
wijze der voorouderen, tot Akademifche graden bevorderd
werden . Ook aan de Groninger Hoogefchool heeft men bij
bet laarst gevierde Eeuwfeest deze gewoonte nagevolgd ; en
gelukkig zij, dat zij op dat tijdllip eenen Ikweekeling had,
die niet alleen volgens de algemeene geruchten zulks verdiende, maar ook door deze Verhandeling overvloedig bewezen heeft, deze eer ten voile waardig to zijn .
Laat ons, om de waarheid hiervan aan to toonen, de voor
ens liggende Verhandeling eenigzins naauwkeuriger 1lagaan .
De.

Y. G . D R I E S S E N,
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fezeive is, Ita eene korte voorrede en welgefchrevene infeiding, waarin de Schrijver, in eenen mannelijken ftijf, d4
waarde der Natuurkunde verheft, en de reden openlegt,
waarom hij juist deze ftof tot onderwerp zijner Verhandelinge gekozen heeft, in vijf Hoofdftukken verdeeld.
In bet eerfte Hoofdituk handelt de Schrijver over den naam.
en de gefehiedenis van bet Dondergoud, en de verfchillende
manieren om hetzelve to bereiden ; en bet is bier vooral, dat
hij toont, zoo wel met de oude als met de nieuwfte gefchiedenis zijner wetenfchap, volkomen bekend to zijn, en dat men
dns eene volledige opgave vindt van hen, die over dit onderwerp gefchreven hebben, en van hetgeen zij er over hebben to boek gefteld . Ook geeft hij bier belangrijke raadgevingen en waarfchuwingen over bet droogen, bewaren en behandelen van deze, in zijne uitwerkfelen zoo verfchrikkelijke, ftof ; alsmede eene zeer duidelijke verkiaring, wat er bij
de bereiding van bet Dondergoud gebeurt, en welke deszelfs
zamenftellende deelen zijn ; eat eindelijk een betoog, dat deze ftof zonder eenige Ammonia niet kan vervaardigd worden ;,
to weten niet, zoo, dat dezelve de eigenfchap heeft van to
ontploffen.
Het tweede Hoofdftuk handelt over de eigenfchappen vats
bet Dondergoud ; als over deszelfs kleur, fmakeloosheid, onoplosbaarheid in water, vermeerdering van gewigt, de eigenfchap van to ontploffen, den hiertoe noodigen grand van
warmte, wrijving en drultking ; voorts de kracht en bet geweld van deze ontploffing, welke allerfterkst, en in alle ftreeklijnen, werkt op hetgeen deze ftof aanraakt of ontmoet ;
waarbij eindelijk nog eene berekening gevoegd is van de werking dezer ontploffende kracht, en eene vergelijking met de
veel mindere werking van bet kruid, Vervolgens befchouwt
de Schrijver in dit Hoofdftuk ook nog bet geluid of bet geraas bij de ontploffing, en de ontknapping (crepitatio), bewijst, dat niet de geheele hoeveelheid Dondergoud op eens
en to gelijk ontploft, onderzoekt, of de eigenfchap van to
ontploffen door den tijd verloren gaat, en handelt daarna opvolgend over de werking der electrifche ftof, van bet zonlicht, der loogzouten en der zuren op bet Dondergoud, over
de ontploffing in verfchillende luchtfoorten, over hetgeen er
Pa de ontploffing overblijft, en over bet gebruik van bet
Dondergoud.
In

tto
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In bet derde Hoofdfluk handelt de Schrijver over hetgeen
de kracht van her Dondergoud vermeerdert, als de wijze van
'bet daar re fellen, de afwasfching en de koking in bet water.
Bet vierde Hoofdftuk heeft ten opfchrift : over hetgeen de
donderende kracht vermindert, of geheel wegneemt ; waaronder door den Schrijver geteld wordt eene iangzame verwarming, de bijtroeging van een droog poederachtig ligchaam,
zwavel, belerre uitzetting, uitgeperfle olien, tether en borax ; - terwijr eindelijk her vijfde en laatile Hoofdftuk toegewijd is nan een onderzoek over de oorzaak der ontploffng, wanrin de jeugdige Schrijver nieuwe bewijzen geeft van
zijne bekendheid met de gefchiedenis van zijn vak, van de
moeite, die hij zich gegeven heeft, om ailes, war er over
doze ftof voorhanden is, to verzamelen, en van zijn juist
eordeel, otn in dat alles her ware van her valfche to onderfcheiden.
Men ziet dus nit de opgave van den inhoud dezer belangrijire Verhandelinge, dat wij in den aanhef onzer beoordeeling daarvan niet to veel gezegd hebben ; dezelve is inderdaad een fink, dat door deszelfs volledigheid, door de
daarin heerfehende orde, door de juiste opgave van her doel
der proeven, over dit onderwerp in her work gefteld, en
door de oplosfing der fchijnbare ftrijdigheden in de proeven,
Welke met her Dondergoud zijn genomen, en de onrdekking van de oorzaak en den grond dezer ftrijdighsden, als
tone gewigtige bijdrage tot de kennis der Scheikunde moet
befchouwd worden, en zoo wel den jeugdigen Schrijver, als
2ijne beroemde Leermeesters, en der Hoogefchole, waar MJ
siezelve verdedigde, tot eer verftrekt . - Hartelijk wenfchern
wij, dat de Schrijver eerlang in eene betrekking moge ge.
plaatst worden, waarn hij zijne reeds verkregene kundigheden ten nutte der Wetertfchappen en des Vaderlands kan aan.
wenden ; daar wij uit doze proeve aile redenen gekregen heb_
ben, om to verwachten, dat hij eemnaal den beroemden naani
der D R I E S S EN S tot groote eer verftrekken, en, even six
z jne voorvaders, den roezu des Vaderlands veriloogen zal .
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,Apologie des Francais, faire par un Hollandais . A Leide,
chez la Veuve M. Cijfveer, Fils de Jean . 1854. 8vo. 24 pag.
f :-S- :
Eene in zeer goed Fransch gefchrevene, dichterlijke Satire,
volgens den titel door een' Hollander, maar die blijkbaar gewoon is in 't Fransch to denken . Zij is in den vorm eener
zamenfpriak tusfchen den 4pologist der Franfchen en eenigett
zijner landgenooten, die zich bet meest over hen to beklagea
hebben ; als, een' ouderwetfchen Hollander, een' Predikant,
een' bedrogen Echtgenoot , een' Regtsgeleerde ; vervolgena
tenige ongenoemden, die zich beklagen over de Franfcha
Prepofes , Controleurs enz . , tot Poleurs incluis ; over hunne
kekierrotten, de Confcriptie, bet verhoogde zegelregt, de reductie der interesfen, den flilfland van den handel, de achterflelling van onze taal, waarbij de gewezene Leidfche Profesfeur (fi dis placet) M I E L L E , onder den fchoonen titel vaa
Clopin-C4pant, niet vergeten wordt, en zijn lof met den vo1genden hartigen regel befloten :
Un feul Clopin-Clopant masfacre vingt Racines.
Nu echter wordt bet den verdediger to beet ; de fchaar vas
ianvallers worth zoo groot, dat hij best keurt de palinodie to
zingen, en de Franschjes to raden, Never par tesp :it et let
grdces de Heeren der Wereld to worden ; van welke heerfchappij wij echter, wat ons land betreft, nederig verzoeken verfchoond to blijven ; wij kennen die liens d'amour van de bevallige , verleidelijke en ligtzinnige broertjes , en wij zija
bang, dat ons die apenliefde, aan wier omhelzingen wij thane
ter naauwer nood ontfnapt zijn, voor de tweede keer geheef
zou fmoren. Voorts voelt men, dat de Schrijver voornamelijk onze bevallige Heeren en Meesters turlupineert, en dug
met hunne eigene munt betaalt ; maar onze goede landgenooten krijgen toch ook menige coup de patte, vooral de Domin6, de hoorndrager, de Advocaat, en de koopman. Geen
tak der Franfche knevelaars-induJlrie wordt zoo bitter, zoo
vinnig doorgellreken, (zoo wel in den tekst als in de bijgevoegde noten) als de kelder-vifitatie, (zelfs de Confcriptie
komt er beter af) betgeen ons bijna zou doen denken, dat de
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S,chrijver een wijnkoopcr was, omdat hij met zoo veel em.
naisfgnce de caufe fpreekt,
- quaeque ipfe miferrima vidi,
Et quorum pars magna fui .
Intmers, vonr een' grosfier is hij veel to geleerd, re kundig, en to bereisd . Doch wij durven zelfs her geopperde
vermoeden naauwelijks voct geven ; daar wij, met alien eerbied voor de Heeren wijnkoopers, er toch weinigen kennen,
die coulant PLATO ell LUCIA N U S in de grondtaal lezen,
.gelijk pier, blijkens de no ten, bet geval moet zijn.
Zie bier een klein flaaltje van den ftijl :
Vous dices que, fondant fon pouvoir fur 1'erreur,
11 (NAPOLEON) est presque gascon comme le Moniteur ;
Que de couleurs qu'il paye enluminant fa gloire,
S'ii nous montre du blanc, c'est du noir qu'il faut croire .
Vous connaisfez bien peu le grand Napoldon .
Le menfonge jamais ne fouilla fon renom .
S'il crie it la victoire en perdant l'Allemagne,
C'est que depuis deux ans it joue A qui perd gagne.
Dit boekje fchijnt in bet begin des verleden jaars, of bet
einde van 1813, gefchreven to zijn, en heeft dus nog even
Ic merite de 1'a propos. De Lezer vergeve ons de vele bastaardwoorden ; zoo ergens, komen zij hier to pas .
De Feestdag in November 1814.
Bat fee, at length, the british fh1ps appear!
Our Nasfau comes !
The day is come, when heav'n defign'd to fhosr
His care and conduct of the world below .
ADD ISO N ,

Miscellaneous Poems .

Te efmJ!erdam en in 's Hage, bij de Gebr. van Cleef. fr
gr. 8vo . I I Bi. f : - 6- :
Een vets ter verjaring van onze verlosfing. Eene foort van
lterzang . Ben flukje, dat met warmte opgefteld, en, naar inbond
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houd en vorm, niet zonder verdienfte is . Men kan geene oorfpronkelijkheid, geene gelukkige wendingen aan hetzelve ontzeggen . Misfchien, echter, was de losheid, die in bet geheel
beerscht, eenigzins boven de krachten, of buiten bet eigenlijk
talent, van den Dichter ; zoodat de uitdrukkingen daardoor
wel eens min juist en klaar, de beelden min zuiver, en enkele
overgangen min natuurlijk zijn . Wij weten b . v . niet, of ont+boeide frraren wet goed klinken . En 't bloed zou Nelrlandd
t •e dding zijn, in c . 5, words niet terftond begrepen . Her 7de
couplet heeft ook eenige toegevendheid noodig . Verder gevoelden wij, c . 8, bet rijm niet van hoezee op zee ; en men
mag zich, c . 9, achter fpringt wet een punct verbeelden .
Wat vroeger luidt : darnpt nog Europa Ram van bloed , ons
ook vreemd. De vierde regel van hetzelfde couplet levert
een' gebrekkigen zin . En, om to eindigen, Terug, regtfchapen Ncderlanders, e . 14, fchijnt ons dxar ongepast.
De Heer C A M P A G N E vergeve ons deze aanmerkingen op
een ftukjp, waaraan wij met ons geheele hart den bovengemelden lof gaven. Wij leven in eene eeuw en eenen tijd,
dat men lof met poezij behalen kan, al vindt de kunstregter1 jke vijl ook onelfenlleden . Wij deelen in 's mans nitboezeming, en danken hem .

De

Spreuken van Salomo .
Een Leesbock voor de Scholen .
Te Gorinchem, bij J . van der Wal . In kl. 8vo . 92 BI.

JDit boekje verdient allezins lof ; niet alleen de Spreuken
van Salomo, en bet onderwijs door fpreuken, maar ook de
verftandige keuze, de opheldering, en de weaken voor den
onderwijzer . Een Hoogduitsch werkje van B IJ U T LE R ligt
ten grondflage ; maar bet is voor onze jeugd bearbeid ; de
overzcttingen van onzen M U N T I N G H E, VAN D E R P A L a1 y
H A M E L S V E L V, VAN V L O T E N zijn vergeleken, en ook in
de keuze der fpreuken heeft metl dent Duitfchen voorganger
niet flaafs gevolgd . Men gebruike bet ook in de huisge
zlnnen ; en dan durven wij den huisvader raden, dat hi) ook
zijnen gewonen Huisbijbel bij de hand hebbe, en bet kind
de fpreuk met de woorden van denzelven inprente, immers
zoo dikwijls de zin daarvan nu, na de hier gegevene opheldering, duidelijk is . Gemeenzaamheid met de eigene woos•
den van bet gewone Lees . en Buis-beck in ieder Christelijk
huis-
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huisgezin is van een onberekenbaar nut, en de nieuwere over•
zettingen hebben dikwijls zelfs voor bet kind die kracht niet.
Wij prijzen echter dezelve, ook in dit boekje ; maar bet zij
en blijve opheldering ; liefst prenterr wij bet kind de gewone
woorden van den Huisbijbel in bet geheugen, met uitzonderinge dan alleen, wanneer dezelve of genoegzaam onver.
ilaanbaar zijn, of den zin geheel niet trelfen. Dezen tekst
er bij to voegen, had de kosten onnoodig verzwaard : bet
is zelfs goed, dat men gedrongen worde, den Bijbel zelvez
telkens in to zien.

Perzameling van aardige en het verfland opfcherpende Anekda
ten . Een St. Nikolaasgefehenkje voor de .Teugd. Te Rotterdam, bij J . Hendrikfen. In kl. 8vo. Zoo Bl f :-t8-

H

et is met den Uitgever van dit Anecdotenboekje als met
zijne Collegas in genere : hij brengt uit zijnen (chat voort
nude en nieuwe dingen . Van bet eerfle is ons Un llaaltje
voorgekomen, zeldzaam om de verkleeding. Elk, namelijk,
die Latijn kent, kent insgelijks F E D R US verhaal van den
boer met bet jonge varkentje onder den mantel, dat niet
zoo natiturlijk knorde als zekere poetfemaker ; hiervan nu vindt
men bier eene tweede uitgave, maar in bet Engelsch . Misfchien is bet wel even min in de oudheid als in Engeland
voorgevallen ; maar dan maakt bet althans bier onder de
anecdotes geene zoo goede figuur als ginds ondez de fabelen . Enfin, vele andere fchijnen minder bekend en ons aardig toe, inzonderheid van die foort, welke de Engelfchen
blunders, wij bokken - elders lazen wij : omgekeerde puntof wel flomp-dichten - gewoon zijn to noemen. Zie bier-,
ter proeve, een en ander .
Verflandige Keus.
Uit hoofde van zeker misdrijf, werd iemand ter dood veroordeeld . Uit bijzondere genade, evenwel, had men hem ves
gund, zelf zoodanige foort van dood to verkiezen, als hij
wilde . „ Welnu," zeide de karel, ,, als ik dan Loch vrij„ heid van keus heb, zoo wil ik van ouderdom flerven ."
Eeq
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Een Wonder,

Fen dorppachtet was in de ftad gekomen, en had, naar
zijne gewoonte, wat to diep in bet glaasje gekeken . Bij geluk had hij een zeer geoefend en mak paard, waarmede hij >
des avonds, zachtjes naar huis reed.
Eenige onbedachte jonge lieden, welke met den dronken
ap wilden hebben, hadden hem op eene
pachter eene
plants, daar hij~voorbij moest komen, opgewacht, namen
hem van bet paard, itelden zich aan alsof zij a11e zijne zakken ontledigden en uitplunderden, (hoewel zij hem toch nets
ontnamen) en zetteden hem vervolgens, het achterfte voor,
to paard ; terwijl zij hem evenwel daarop vastbonden, opdat
hij er niet mogt afvallen en een ongeluk krijgen . --- De befchonken man liet zich dat alles doen, zonder er een wqord
tegen to fpreken .
Het paard ging zachtjes met zijnen beer voort, en brags
hem alzoo gelukkig to huis.
De pachter riep ; - zijne vrouw deed hem open, ten hoogite verwonderd over de zonderlinge manier, waarop zij haren
man to paard zag zitten . „ Mijn God," fchreeuwde zij ,
wat is u dan overgekamen?"
Marregriet!" antwoordde de ilamelende ,pachter,
V Ach,
~, fchurken ! - fchurken hebben mij geplunderd, en die laag„ hartige deugnieten, ziet gij, hebben, daarenboven, miju
arme paard den kop afgefneden."

Slecht ttagtvalgd.
Voor eenen +Oeganist had men bet volgende graffchrift up
giafzk gezet

s ue

&er ligt do Qsganisc N. N. Hij bevindt zich thant in em
.cord, waar zijne muzijk door eene duizendmaal bedere muz:
pvertraffen leordt.

Dit graffchrift, hoe zonderling oak, beviel nogtans eenen onZen vutirwerker zoo wel, dat hjj in zijn testament 'uitdrnkkeljjk beval, na zijn overlijden, het voigencje graffchrift op
zijne zerk to plant-fen :
Hier 1igp de Vuus^werker N. N. i`ij bevindt zi h thans op
terse plaats, waar zijn vuurwerk door rev dulaeudmaalgrooter
ruurwerk overtraffen wardt .
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(Zie Recenfent, No . IL Antikritiek.)

Ivernndien ons, bij bet lezen van uw gekout,

bet : „pietate graet meritis f forte virum quern," niet ongelukkig to binnen kwam, dan zijt gij die vir quidam , en is de Heer H A A KMAN de pius Aeneas ; en wij - maar neen, dat wij hindert
u, - ik ben het manneke dat kleur op kleur krijgen moet,
enz . en bet filent modgt gij er wel bijvoegen, daar ik welnig meet dan ,,. peccavi" zeggen wil .
„ Die kaatfen wil, moet den bal wachten ;" maar dat ik
hem zoo knap en gevoelig vlak tegen de fcheenen krijgen
zou, had ik waarlijk niet gedacht ; en dat, omdat ik de Balance, en om den titel, en omdat zij, in mijn oog, maar
weinig betrekking had tot bet voorgaand droomgezigt, (waarvan zij de Appendix genoemd wordt) voor een afzonderlijk
ftuk heb nangezien ! Ik had ook aan den Appendix van menigen Catalogus moeten denken ! . . . .
Dat H A A K MAN geen v o IC K E is, meen ik duidelijk genoeg gezcgd to hebben ; echter bedank ik u v.oor bet nader
berigt hiervan : evenwel, zij waren beiden lachverwekkers ;
want de Heeren van Doctrina zullen toch ook wel eens bij eene
Verhandeling van F o K K F , zoo wel als nu bij deze van
HAAKMAN, (volgens uw berigt) hoewel dan misfchien minder fchalerend, gelagchen hebben . Maar daarom mogt ik tusfchen beide die gelachverwckkende Redenaars geene vergelijkende parallel trekken, want zij werkten in een verfehilend
genre ; gelijk Hansworst ook al in zeker genre werkt . Evenwel, zij zljn ieder in hun genre even goede Satyrici. Waarlijk, bet was dom van mij, dat ik her, genre niet opmerlate! Het gebeurt mij intusichen wel eens meer, en bet is
misfchien mijn ongeluk, dat ik bij fommige Satyrici niet fag:her. kan, daar evenwel anderen fchaterend lagchen ; en zoo
pok -rzgekeerd . Ik moet daarom in bet vervoig voorzigtiger zijn bij bet beoordeelen van hetgeen gelach verwekt ;
indien bet Publiek voortaan mijne recenf en nog maar lezen
wil! Eilieve, Mijnheer! kunt gij mij ook berigt zenden,
wanneer en waarover men in Doctrina zoo al lacht? want
char zit bet befchaafd Publiek ; dit erken ik nu, en zonder
eeni-

OR DEN. UITYIJK .

187

:eenige uitzondering ; immers Gij , Mijnheer, zijt daar lid, en
toejuicher, en onder de genen, die de Redenaars overhalen
tot her uitgeven van hunne gelachverwekkende Redevoeringen tot not en vermaak! Ann u had ik dus een best adres.
Iterum peccavi ; want, behalve onfchuldig vermaak, (dat
ook zijne nuttigheid heeft) zag ik in des Dokters Reis naar
de Maan volfrekt geen nut. Maar, naar her fchijnt, verfchillen wij zeer over hetgeen al of niet nuttig is . Gij gaat
(zekerlijh tot nuttige ftichting) nog al veel in kerken, daar
gij een Sermoen hoort, dat in vorm en gang (misfchien ook
in onderwerp en frekking) veel heeft van de gewone (ook
wel eens Ironisch-comifche?) Verhandelingen in Felix Meritis, Concordia, en Doctrina : mij mogt dit e~nmaal gebeuren,
maar voor de tweede maal, en bij denzelfden prediker, gebeurde bet mij zeker niet . Maar dat is nu uw fmaak, en
van daar welligt, dat gij in de preekaardige Verhandeling van
den Dokter zoo weinig preekaardigs vond ; afwisfeling vermaakt, en bier vondt gij, de komifche of fhtyrifche zetten er
uit genomen,, niets meer dan een doodmager preekfkelet, (namelijk van dat genre, als gij bij voorkeur Itooren gaat ;) ert
to magerder zeker nog, omdat de toepasfing op her einde
tot her wezen eener preek niet behoort, volgens de Verhandeling in ons Tijdfchrift van her vorig jaar, „ men zegt van
„ Prof. B
" NB . Dit men is de Prof. zelf, volgens de
Voorrede van zijne uitgegevene Leerredenen ; (maar deze zijn
welligt ook niet van uwen fmaak, al hebben zij ook geene
toepasfing aan her eind .) Maar ik, die met de gewone predikwijze in andere kerken dan meet bekend ben, meen, dat
men, de komifche en fatyrifche zetten uit x A A K M A N's Verhandeling uitkhrappende, er, zonder de invoeging van vele
nieuwe denkbeelden, gemakkelijk eene fichtelijke predikatie
van maken kan ; hoewel dezelve dan in uwe, en misfchien ook
in mijne eigene oogen, wel een war mager beestje wezen
kon, waaromtrent dan evenwel her „ tranfeat cum ceteris!"
gelden mogt.
Dat ik gezegd heb dat de Dokter zijnen droom al droomende
ter neder fchreef, hebt gij zeker zoo war half flaapdronken
bet Publiek op de mouw gefpeld . En daar wij bet over de
Balance zoo eens zijn, zou bet jammer zijn, dat de Reis naar
de Maan tusfchen ons een twistappel blijven moest . Neemt gij
bet door mij daaromtrent gezegde dan maar in bonam parN 2
tew,
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tem, zoo is chit fraaije ftuk, naar uw gevoelen dan ook lh
niijn oog, een meesterfluk. Voor bet overige, dat iemand in
rnaatfpraak iet goeds, maar, als hij proza fchrijft, iet zeer
iniddelmatigs levert, is, naar mijne gedachte, niet buiten
voorbeeld . De 1uhn iaat zich niet dwingen, Mijnheer! en
er zijn enkele Vernuften, aaarvin filet geldt, als de geest
vaardig words
Sponte fua carmen numenos vsniebat ad aptos,
Et food tentarem fcribere verfus east .
Jk hoop intusfehen, Allijnheer ! dat de Dokter u gene goade doffs fcbrikpoeder zal hebben toegediend, en dat het gezegeude werking deed,, toen gij }neendet, dat ik drie man
even armen of ging /4an ; want bet zou m V fmarteo, zoo
die fchrik u benadeeld had, 1 t neem veel deel in u ; want
ik heb aan x groote verpligting. Zelf gerecenfeerd to worden, is voor eeu' atelier van recenfien een zonderling genoegen, en v66r de verfchijning van den onlangs fchijndooden,
Maai' nu weder als een phwiaix nit zijne asch verrezenen)
Recenfent go* der Recenfenteiz eene groote zeldzaamheid ; en
ik meet u zeggen, Heer Confrater! dat uwe wellig-t eerFte
rproeve den meester belogft . Zoo nu de (leer H A A K M A W
weder iets uitgeeft, is de lofelijke recenfie ,gereed : „ dat
„ fchrijven en redevoeren voor hem flechts een bijwerk is ;
„ dat hij dit helde doet ten gevalle van eenen gullen vrieil„ denkring ep op deszelfs dringend aanzoek ; en dat men a,
t, zoo van hem niet dat geacheveerde vorder-en kan, dat mes
„ van eenen geleerden van beraep of een genie met regt ver„ wachteu mag." En wij zouden ons wel reeds bij vgorrmad
tot zoodanig eene recenfe widen verbindnn, indien niet mit
fchien wederom een Appendix (als bij de ftukjes thins rusfchen
ons in guaestie) ons tot een' minder karigen lof veepligtea
cal. - lk haast mij met dit mijn gefchrijf, of her welligt
nog tijdig komen mag, om bij den Recenfent ook der dtecenfenten voor een verzoek om genadig regt to kunnen geldea :
want tot u, die voor den Heer H A A K M A N zoo moedig 4ptrad, Qude bedaarde Deer! eenvoudig Man of ,T&pgeling!
;naar uw believen, zoo als gij u noemen wilt) zqg ik eeaivpudig : masculam defenfionem ex anitno gratnlar .

(0

Do Rec. in de Letteroeff. van Dr . Ii A A K M A N's V rh. earl"'

BOEKBESCHOUWING .
Leerrede,ien van MATTHIJS SIEGENBEEK . T4
Ilaarlem , bij A. Loosjes , Pz . 1814, In gr . 8vo .
XX, 311 Bl. f 2-18- .

E en ieder, die met den gang der wijsgeerige befeha+
ving gedurende de laatfte jaren in Duitschland bekend
is, weet, dat dezelve veel invloed gehad heeft op de
befchouwing en behandeling der 1-1. Schrift. Zonder
over het voor- en nadeclige van dezen invloed uit to
weiden , merken wij flechts aan, dat de beoefening der
ZVijsbegeerte aanleiding gaf, om de zoogenoemde hocgere
Kritiek op de verklaring van den Bijbel toe to pasZ)
fen, en daardoor veel vrijer denkbeelden over het ontftaan, over de waarde en het gezag van denzelven in
omloop bragt, ja zich uitftrekte op de voorftelling van
de hoofdwaarheden, in dat Boek vervat . Van daar,
dat de H . Schrift , als Goddelijke Openbaring, en als
Woord des Levens, voor vele Leeraars van den Godsdienst, zoo nict overtollig, althans minder noodzakelijk werd ; en van daar dus ook, dat derzelver Leerredenen niets anders van bet Christendom hadden, clan
den tekst, als een pasfend opfchrift gebezigd, ja dat
eindelijk fpreekwoorden de plaats van tekfien uit den
Bijbel bekleedden .
Onze Landaard, door eene hem eigene bedaardheid
minder vatbaar voor dergelijke buitenfporigheden, bleek
sneer den gewonen we- betreden, en maakte zich de
vorderingen onzer Nabttren ten nutte, zonder tot derzelver overdrevene begrippen to vervallen. En zoo
bleef de beoefening der Wijsbegeerte een' heilzamen invloed op de beoefening der Godgeleerdheid hehouden,
en ftond eene gezonde gram matikaal-historifehe Uitlegkunde den Leeraar van den Godsdienst als eene veilhge
ICi
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leidsvrouw ter zijde . De Bijbel bleef bij ons de eenige,
ware grondflag van bet openbaar onderwijs ; bet was
Christelijke waarheid , die verkondigd werd , een
Christelijke geest, die alles bezielde .
Eene oppervlakkige vergelijking vandevoortbrengfels
der beroemdfte Kanfelredenaars van Duitschland en van
Ons Vaderland kan bet gezegde bevestigen . De werken
VaneenenVAN DER ROEST, STUART, VAN DER
P A L M en anderen ftaan als heerlijke bewijzen aan one zijde, en de voor ons liggende Leerredenen van den
Hooggel. s 1 E G E N B E E K verdienen in dit opzigt allezins naast dezelve gefteld to worden . Een diep gevoel
van de hooge waarde des Bijbels als bet woord van
God, eene hartelijke belangftelling in de zaak des Christendoms, eene grondige behandeling van den tekst, en
een regt Christelijke geest, onderfcheiden deze ftukken
zeer voordeelig, en maken de aankondiging van dezelve voor ons tot een wezenlijk genoegen .
De Hooggel. Schrijver geeft in bet Voorberigt de redenen op , die hem tot de uitgave van dezen Bundel
hebben bewogen . Schoon wij voor ons van oordeel
zijn, dat bet uitgeven van goede Leerredenen, althans
zoo als doze, geene verontfchuldiging behoeft, wij
houden ons echter verzekerd, dat een ieder de „geheel
biizondere redenen" van den Heer S I E G E N B E E K
met belangftelling lezen zal . Deze redenen betreffen
den tegenwoordigen ftaat van bet Doopsgezinde Kerkgenootfchap , waartoe de Schrijver behoort . „ Er was
„ misfchien een tijd," zegt hij, „ waarin ons Doops1
gezind Kerkgenootfchap zich beroemen mogt aan an .
„ dere Kerkgenootfchappen in ons Vaderland, en bij„ zonder aan bet grootfte en aanzienlijkfte onder dezel„ ve, over 't geheel, in predikwijze vooruit te we„ zen . - Dan, federt de laatfte twintig jaren, is in
dezen onder bet Hervormde Kerkgenootfchap eene
„ zoo groote verbetering tot ftand gebragt, dat bet
„ onze, wel verre van zich zijnen vroegeren roem Ian.
„ ger to willen toeeigenen, integendeel zich gelukkig
„ wag
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„ mag rekenen, wanneer bet flechts kan doen blijken,

• in bet bedoelde opzigt niet ten achteren to zijn . In.
„ tusfchen, terwijl vele Leeraren onder de Hervorm.
• den zich, als oin ftrijd, beijverden, om door de uit• gave hunner voortreffelijke ftukken de zoo groote.

• lijks verbeterde preekmanier, door hen aangenomen,
„ onder de hunnen meer en meer to verfpreiden, en op
„ die wijze den roem van hun Kerkgenootfchap met
„ hunnen eigenen in top voerden ; terwijl ook onder
~, andere Protestantfche Christenen bekwame mannen,
door het in bet licht zenden van fraai bewerkte
• Leerredenen, voor zichzelven en de hunnen lof be„ haalden, was er onder de Leeraren van ons Kerk»
„ genootfchap in de laatfte jaren fchier niemand, die
„ van zijnen arbeid, als Kanfelredenaar, eenige proe.
„ ven deed in bet licht verfchijnen . " H U L s H 0 F F
en V A N D E R P L o E G waren de 6enigen, die, in een
tijdsverloop van ointrent twintig jaren, preken uitgaven . „ Deze zoo algemeene en langdurige fchroom .
„ valligheid onzer Leeraren in de uitgave van hunnen
„ kanfelarbeid, waaruit bet onverdiende vermoeden van
„ merkelijken teruggang onder ons zou kunnen oprijr
„ zen, was bet voornamelijk, welke mij, na lang aar.
• zelen en niet zonder den raad en bet gezag van mans
„ nen, op wier kunde en vriendfchap ik meen le even
„ groot vertrouwen to mogen ftellen, tot bet befluit

• deed komen, om een klein getal van Leerredenext
„ in bet licht to geven ."
Wij juichen den verdienitelijken Man van ganfeher
harte toe over zijn befluit ; maar meenen over den
grond van hetzelve met hem eenigzins to moeten vere
fchillen . Het komt ons, namelijk, voor, dat de Hoog.
gel, Schrijver over zijn eigen Kerkgenootfchap wat al
to nederig denkt, en, zonder aanftoot to geven, over
de verdienften van hetzelve min fchroomvallig had molten fpreken ; daar bet toch niet zoo zeer de Doopsgezinden waren, die zich die verdienften aanmatigden,
als wel de andersdenkenden, die hun dezelve toekene
0 .%

den,
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den. Men denke niet, (at wij den lof, well-en de
Heer S I E G E N B E E R aan de groote vorderingen van
het Hervormd Kerkgenootfchap in predikwijze , ja in
den geheelen omvang der Godgeleerdheid, federt de
laatfte twintig jaren, geeft, eenigzins willen verkleinen ; neon, wij vereeren met hem de uitftekende bekwaamheden en uitgebreide geleerdhcid van eenen V A IN
DER PALM, VAN VOORST, MUNTINGHE en
anderen, die wij als fieraden van ons Land befchouwen ; maar bet fchijnt ons toe, dat hij in zijn oordeel
over de predikwijze cenige eenzijdiglieid aan den dag
legt, en de waarde van alle preken naar derzelver
meerdere of mine ere gelijkheid met de modcllen , door de
Hervormden gegeven, afmeet . Wij voor ons zouden
denken, dat men in dezen meerdere ruimte moet gedoog en, en dat bet prediken een zoo wijduitgeftrekt en
v ijdverfchillend vak is , dat men de eenc of andere manier bezwaarlijk als de ceniglijk ware kan op-even .
lien ieder volgt hierin zijn' cigen' aanleg ; en dit is 't
wat den vorm en toon der preken bepaalt . Schoon wij
(Ian ook voor ons , met s I E G E N B E E K, de manicr
van VAN DER PALM zouden veri-liezcn, gelooveii
wij cchter, dat andere Mannen, fchoon in manier van
gnmelden Meester afwijkende, niet minder voortreffe1 "ke ftukken dan deze hebben geleverd . %Vij meenen
in dezen niet beter to kunnen doen, dan ons to berocpen op hetgeen deze laatfte , in de Voorbcrigten voor
zijne meesterftukken, hieromtrent zoo waar en treffend
zegt .
\Vat de Hoogleeraar over bet Bering aantal van uitc*cgeven preken van Doopsgezinde Leeraren aanvoert,
f :iiijnt ons volkomen waarhcid to zijn, daar de laatfte
t\vintig jaren niet meer deal twee eigenliike vcrzameling n van Leerredenen hebben opgeleverd . Doch wanitcer men zich de onderfcheidene yevoelens en de natnurlijke fchroomvallighcid van velen omtrent bet uitcaven van preken to bir.nen brcugt, en den kleinen
olovang van dat Genootfchap, benevens de ongunflig3
r il-
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tijderi, hier bijvoegt, zal men zich daarover niet verwonderen ; terwji fommige uitgegeven i'ukken, en onder

andere vele Verhandelingen in T E Y L E R s Godgedoor Doopsgezinden gefchreven,

leerd Genootfchap,

alle vermoe len van teraggang in goLlsdienftige kennis
over 't algemeen bij een' ieder r n lerdrukken . De I-Ieer
S I E G E N BEE K is er ook verre of , vaa dit vermoeden
als regtmatig to befchouwen, en noemt hetzelve onverdiend ; inaar hij vreest nogtans, dat bet bj fommigen
zou kunnen oprijzen, en wil deze Ie
eerre enen „ tot eene
„ proeve doen ftrekken, dat ook Ce Leeraren van bet

•

Doopsgezinde KerkgenootCchap " (waartoe de Fleer
S I E G E - N B E E K, als Predikant der Doopsgezinden to
Leiden, mede behoort) „zich de vorderingen der gees„ telijke welfpreken :iheid in de laatfte jaren, naar bun

•
•

beste vermogen, hebben trachten

ten nutte te ma-

ken ."

Schoon wij dan ook van oordeel zijn, dat het
Doopsgezinde Genootfchap alle reden heeft, om zich
over de uitgave van dezen Bundel to verblijden, meenen
wij echtcr , dat

de aangevoerde drangreden van den
I-Ioogleeraar vooralsnog minder noodig is ; vermits dat
Genootfchap niet flechts op den eens betreden weg is
blijven voortwandelen, maar ook, de kleine omvang
in aanmerking genomen, met de anderen gelijken tred
houdt .
Bij deze drangreden voegt de Hoogl . nog eene andere, geheel in zijne bijzondere omftandigheden gelegen,
welke zijn hart en zijncn fiver voor z iineti post als Predikant eer aandoet .
„ voorziene

Hij zegt : „ Door eene gansch on-

wending

van mijn lot in een' anderen
„ werkkring geplaatst, dan waartoe ik, door de edel„ moedige inedewerking bovenal der Doopsgezinde Ge-

•

meente to Amfterdam, in mine jeugd werd opgeleid,
daardoor aan mine oorfpronkelijke beftemming,

„ en

„ om

bij eenige Gemeente in ons Vaderland den post
to bekleeden, niet dan voor een klein
gedeelte kunnende voldoen, achtte ik mij hoveu an-

„ van Leeraar

•

„ deren

gehouden,

om , door het gemeen maken van
0 .3
„ eeni-

rg}
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tenige vruc'hten van mijnen kanfelarbeid, bet gebrA,

kige in bet beantwoorden aan mijne eigenlijke bed
, ftemming, ten minfte eenigermate, to vergoeden ." --y
Het vervolg van dit Voorberigt loopt over den inhoud,
aanleg en ftijl dezer Leerredenen, waarin wij , behoudens onze reeds gemaakte aanmerking over het eenzijdige, menig waar en treffend gezegde vinden .
In de itukken zelve heerscht veel verfcheidenheid .
Zij zijn nict zoo zeer van een' redenerenden en beton
genden acrd, als wel tafereelen, die de eene of andere
waarheid levendig voorftellen . Zijn de onderwerpen
fnet oordeel gekozen, in de behandeling ttraalt niet
minder finaak en keurigheid door . Die behandeling is
zoo onderfcheiden als de tekst, en ontwikkelt deszelfs
geheelen inhoud . Nieuwheid en oorfpronkelijkheid van
denkbeelden moge deze Leerredenen niet onderfcheiden, de Schrijver betuigt, als Prediker, geene aanfpraak to maken op den lof van oorfpronkelijkheid eri
fchranderheid, omdat dit hem van het eigenlijk doel
Van bet Christelijk prediken to zeer fchijnt of to wij+
ken . Intusfchen fchijnen zij ons daardoor wel eens die
belangrijkheid to misfen, welke de aandacht der hoorders of lezers onwillekeurig boeit ; die kracht der welfprekendheid, welke de harten onwederftandelijk ver*
meestert en medefleept . Het zijn voortreffelijke Leerredenen 3 die eene zorgvuldige bewerking en fijne befchaving aan den dag leggen, en , dien toon van ern,, ftige en gemoedelijke roering bezitten , gefchikt oni de
„ waarheden en leeringen van den Godsdienst niet en.
5 , kel door bet verftand to doen toeftemmen, maar ook
„ bet hart een belangwekkend, levendig en werkzaam
gevoel daarvan in to itorten ." Alles is bevallig en
fierlijk, en overal heerscht dezelfde gelijkmatige toon„
zonder door Route en verrasfende wendingen to worden afgebroken . Hier en daar is de invloed van de
zorgvuldige bewerking wat al to zigtbaar, en zouden
wij voor ons wat minder fierliikheid wenfchen . De i11ji
is, geli;kt men kan verwachten, zeer gekuischt, ja
mis-
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misfchien bier en daar wat al to keurig ; hij is doorgaans duidelijk en gemakkelijk ; maar bet ontbreekt ook
niet aan zinfneden, die lang en ingewikkeld zijn, zoo
als bl . 74 en 75.
Doch laten wij bet boven gezegde door een kort verflag van de bijzondere ftukken travhten to Raven .
De eerfte Leerrede, over i Cor . XIiI : 13, heeft tot
opfchrift : Geloof, Hoop en Liefde, de onontbeerlijke
gidfen van den mensch door dit leven, hem in het Evangelic toegevoegd. Eene beknopte, maar bondige verkla-

ring van den tekst gaat vooraf, waarin wij alleen bet
a2de vs. Dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben,
minder juist omfchreven achten door : „ Aldaar zal ik
„ kennen met die wetenfchap , welke mij door God
„ zelven zal zijn medegedeeld ." De Apostel wil met die
woorden, naar ons inzien, zeggen : 1, Aldaar, in then
volmaakteren ftaat, zal ik met die wetenfchap kennen,
waarmede God mij nu kent en doorgrondt ." - De drie
deelen van doze Leerrede ontwikkelen de natuur van
bet genoemde verheven drietal , de belangrijkheid en de
noodzakelijkheid van hetzelve in dit leven, en befchou4ven het eindelijk als eene sveldaad, aan welke wij allcen door bet Christendom deel kunnen erlangen.
De tweede Leerrede, over Genef. XXI : 14-19,
fchetst b'agar in de woestijne, als een beeld van 's
menfchen ftaat in dit leven . Hagar's treurig wedervaren en droefheid wordt als een eigenaardig afbeeldfel
befchouwd van 't geen den mensch meermalen bier op
aarde bejegent, en van de zielsgefteldheid, waartoe hij
daardoor gebragt wordt ; terwijl de uitkomst, aan haar
gefchonken, de vaderlijke zorg der Voorzienigheid in
een treffend licht voorftelt . Levendig en roerend is de
fchildering van bet omzwerven en de uitredding van
Hagar, en doet ons al de grootte van dat lijden en
van die weldaad gevoelen . De toon ifemt zoo geheel
overeen met den aard van bet onderwerp, en ftelt al
den troost van bet Evangelie zoo treffend voor, dat
rnen zich onwillekeurig bemoedigd en opgebeurd voelt .
0 4
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De heeruijkheid van Christus, als het beeld van God,

is bet onderwerp , dat in de derde Leerrede , volgens
a Cor, IV: 4, behandeld wordt . Een grootsch en ver$even onderwerp , den belangwekkenden aanhef allezins waardig, welken wij bl. 59 en 6o lezen ! Vier eigenfchappen zijn bet, welke ons Christus als het beeld
,van God voorftellen : i. Weldadigheid ; 2 . wijsheid ;
3. vlckkelooze volkomenheid, en 4. goddelijke magt en
wetenfchap . Deze bijzondere eigenfchappen worden uit
bet leven van den Heiland zoo duidelijk ontwikkeld en
zoo krachtig voorgefteld, dat een ieder zijne eerbiedige
vereering van Jezus , als het beeld van God, levendig
in zich voelt oprijzen. Wij zijn er verre af, van dit
gevoel aan iemand to betwisten ; ja wij kunnen ons verbeelden, dat deze preek, vooral met de voordragt van
den welfprekenden Man, hare bedoelde werking op de
hoorders niet heeft gemist ; maar wij voelen ons echter
gedrongen, to betuigen, dat dG behandeling, naar ons
oordeel, aan bet oogmerk niet voldoet . Wij misfen,
bij de vooritelling van Gods beeld in de onderfcheidene
eigenfchappen van Jezus , die eenheid, waardoor Hij
daar ftaat als de Eene en Eenige, bij wien alle volrnaaktheden tat eLIn harmonisch geheel vereenigd waxen ; en de opgegevene punten zijn niet zoo volftrelkt
noodzakelijk, dat dcrzelver getal niet vermeerderd of
verminderd zou kunnen worden . Het Ikomt ons voor,
dat bet eene groote punt hier ontbreekt , waaruit alle
andere eigenfchappen als zoo vele ftralen uitgaan, die
hoofdeigenfchap, waarvan de anderen flechts wijzigingen zijn, namelijk de liefdc . De eerfte cigenfchap, we
eadigheid,, drukt dit op vcrre na niet ten voile uit ; offchoon ,bij de nadere ontwikkeling , aan dit woodd cene
fuimere beteekenis gegeven wordt , dan hetzelve oorfpronkeliik heeft Verder fchijrt bet ons toe, dat alle
jiitdrukkingen nict naauwkeurig overeenltemmen ; daar
op bl. 88 gczegd words, dat Jezus een vermogen bezat ,
:, na ,renzende aan dat eener volftrekte Almagt ;" terwii1 rp de voigende biadz . dit yermogen eene magt genoemd
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noemd words, „ gelijk aan die van den hemelfchen
, Vader ." Ook achten wij de betuiging des Hoogleer.
cars op die zelfde bladz ., dat Jezus , „ onafhankelijk
„ van gedurige hemelfche onderfteuningen bij bijzonde„ re voorvallen, in zichzelven de vrije oefening van
„ een vermogen bezat, na grenzende aan dat eener
„ volftrekte Almagt,"niet overeenkomfig met de veelvuldige verklaringen des Heilands van zijne afhankelijkheid van den Vader, en onder andere met bet gebed
vai denzelven bij de opwekking van Lazarus, Joann .
XI : 41 enz ., vooral met de uitdrukking zelve : Ik
'vist, dat Gij mij altijd hoort .
De vierde Leerrede is aan eene bijzondere gelegen.
beid toegewijd, namelijk aan de godsdienftige viering
van Leidens verlosfing op den 3den van Thjnmaand
1574, en heeft tot tekst Pfalm CXXVII : i . Na eerie
korte toelichting der tekstwoorden, vestigt de Redekaar de aandacht eerst op de uitnemende werktuigen,
van welke de Goddelijke Voorzienigheid zich ter verdediging en uitredding der ftad bediende, en roept ten
endere de merkwaardigfte omftandigheden van hare belegering en ontzetting voor het geheugen terug. De
tekst is weigekozen, en geeft eene gepaste aanleiding,
om er de gemelde bijzonderheden aan to knoopen . Het
geheel vertoont ons, in een fchoon tafereel, den hoogen nood en de verlosfing der flad , en fchetst ons met
krachtige trekken het verheven karakter dier groote
mannen, die zoo blijkbaar middelen waren in Gods
hand tot behoud van Leiden en van het Vaderland . Intusfchen komt het ons voor, dat het gefchiedkundige
van de godsdienflige befchouwingen to veel is gefcheiden ; dewijl de regte toon van zulke gelegenheidspreken
vordert, dat alles een geheel uitmake .
In de vijfde Leerrede wordt ons Nathan bij David,
naar o Samuel XII: 1-7, voorgefteld . Eene heerlijke
ftof! Vie kent ze niet? En wie, die ze kent, is niet
begeerig , dezelve door eenen Man , als s I E G E N+
>b E E K ,

behandeld to zien ?

WTij noodigen een' ieder
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tot de lezing van deze preek uit, overtuigd, dat z'
bet gevoel van eerbied voor den Bijbel, van bewondering voor den wijzen en weli ;prekenden Godsman, en
van hoogachting voor de begaafdheden van den gewijden
Redenaar, zal opwekken . Het onnavolgbaar fchoon en
roerend verhaal is met oordeel en fmaak behandeld , en
noch de Kunstregter, noch de Zedeleeraar blijft onbevredigd . Het verwondert ons , dat de Heer S I E G E NB E E K , bij de ontwikkeling van bet fraaije des tafereels, geene partij heeft getrokken van bet laatfte gedeelte, dat even veel, als bet eerfte, tot bet bedoelde
einde afdoet .
Ilet gebed van Jezus, na zijne affcheidsredenen, Jo-

ann . XVII: i-26 , maakt bet onderwerp uit van de
zesde Leerrede . Dit gebed words in drie hoofddeelen
gefplitst, waarvan bet eerfte, van vs . i-8 , meer tot
den Heiland zelven, zijne verrigtingen, en de naderende voleindiging van zijn werk op aarde, betrekking
heeft ; bet tweede, van vs . 9---I9 , eene voorbede behelst voor zijne hem thans omringende Leerlingen ; het
derde, van vs. 20-24, eene dergelijke voorbede voor alien, die door de prediking zijner Leerlingen tot belijdenis van Hem en zijne leer zouden gebragt worden ; terwill de laatfte verzen van dat hoofdftuk, als meer bijzonder ten nutte en behoeve zijner vertrouwdite Leeriingen gefproken, befchouwd worden . In deze preek
heerscht een ftille en roerende toon, die met den aard
van bet onderwerp uitnemend overeenkomt, en ons bet
onbefchrijfelijk groote en liefderijke in 's Heilands bede levendig doet gevoelen .
De zevende Leerrede, over Spreuk . III : i3--z$,
fchetst de uitnemende waarde der Godsvrucht . De tekst
wordt bij deelen ontleed, en maakt to gelijk de fchets
der preek uit . Vicr hoofdverdeelingen, waarvan de
cerfte bet z3de, de tweede bet z4de en z5de, de
derde de beide daarop volgende verzen, en de vierde
bet i8de vers bevat, ontvouwen bet fchoone en krachtige vast de vooritelling des Sprenkfchxijvers.
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yezus , een voorbeeld van den mensch vereerende ge
voeligheid ; ziet daar bet fchoon onderwerp, dat in de
achtfte Leerrede, over Joann . XI: 35, beharideld wordt !
De Redenaar fchetst in de eerf'e plaats bet beeld der
ware en den mensch vereerende gevoeligheid, in hares
oorfprong, in de begirafelen, waardoor zij beftuurd
wordt, ca in hare werkingen, en toont daarna meet
uitvoerig aan, dat ieder trek van bet gefchetfte beeld
in Jezus op 't heerlijkst aanwezig was . I-let is een
fchoon en bevallig tafereel, dat hier voor ons opgehangen wordt ; maar wij zoudcn het gehecl bijzondere en
eigene in de gevoeligheid van Jezus, als bet zuivere
beeld der menschheid, doorgaans gaarne wat nader aan•
gewezen zien .
De negende Leerrede, over Hand
.XII :5-17, fchetst
ons de verlosfang van Petrus uit de gevangenis. Wij
worden eerst opmerkzaam gemaakt op bet fchoone en
aandoenlijke der voorftelling ; vervolgens op de onbedriegelijke kenmerken van waarheid, in bet vcrhaal ver•
fpreid ; en eindelijk op bet opbeurende, bemoedigende,
en ter godsvrucht krachtiglijk dringende .
De laatfte Leerrede, over Matth . XI : 28 , ftelt bet
Evangelie voor, als ingerigt ter bevordering van zielerust . Het eerfte gedeelte fchetst de genen, die de Zaligmaker in den tel st tot zich noodigt, namelijk hen,
die door bet knellend patk van zondenfchuld ter nedergedrukt worden, die, vermoeid van teleurftellingen,
naar een hooger cn beftendiger gelid; uitzien, die onder den last van knellende en beangftigende zorgen gebogen gaan, die door grievende fmarten en tegenheden
geteisterd worden ; en het tweede toont , hoe Jezus aan
de belofte, van dezulken rust to geven, in zijn Evangelic gefland doe . Deze Leerrede is een waardig flot
van dezen Bundel, en zal den bedoelden indruk blj
niemand misfen . Alles is met warm gevoel en kiefchen
fmaak voorgefteld, en ftrekt tot een fchoon loewijs van
den hoogen ecrbied des Redenaars voor bet Christendom . Maar gelijk wij van oordeel zijn, dat in alle deze
ftuk.
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ftukken de befchavende hand doorgaans to veel zigtbaar
is, zoo meenen wij ze vooral bier to ontdekken . De
inleiding fchijnt ons al aanftonds deze aanmerking to
wettigen . Wij achten ze to kunftig voor de eenvoudigheid en waardigheid der gewijde Welfprekendheid,
waarvan de IIoogleeraar zelf in de Voorrede fpreekt ;
en wij meenen niet to veel to zeggen, wanneer wij
den itijl, daarin heerfchende, als een bewijs aanvocren, dat hij zijn beginfel van eenvoudigheid en duideiijkheid niet overal is getrouw gebleven . Het half Oostersch en lang uitgewerkte beeld moet, onzes inziens,
Voor vele toehoorders even veel duisterheid veroorzaten, als die „ fcherpzinnige vertoogen, of vernuftig
„ uitgewerkte verhandelingen," waarvan in bet Voorberigt gefproken wordt .

Onderzoekingen naar den toefland des Christendoms in
4zie, benevens eenige berigten aangaande de Overzettingen der H. Schrift in de Oosterfche talen ; door
CLAUI}IUS BUCHANAN,

Th . Dr ., voormalig

Onder-Provoost van bet Kollegie op bet Fort iJ7illicz
in Bengalen , en Lid van de Aziatifche Maatfchappij .

Polgens de negende Uitgave uit hot Engelsch

vertaald, enz . door j . W K R N I N C K, Th . Dr . , Nederduitsch Predikant to Londen, enz .

To Haarlem

en Rotterdam , bij A . Loosjes , Pz . en J . van Baalen . 1814 . In gr . 8vo . IV en 346 BI. f z - 18 -
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beoordeeling der Leerrede van den Eerw.
S C O T T voor bet Bijbelgenootfchap (zie Letteroejf.
1814 . bl . 643 .) deelden wij eenige bijzonderheden mede, aldaar uit de berigten van den Heer B U C H A N A N
ontleend, welke ons verlangen naar deze berigten zelve opwekten . Thans zien wij die door den Eerw.
ij

de

w E R N I N C K in onze taal overgebragt ; een werk van
zees
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zeer groot aanbelang voor de kennis der voortgangen
des Christendom in bet Oosten, welke de Schrijver
uitmuntende gelegenheid had , van nabij to Iceren kennen ; daar hij, als lid van het Collegie op Fort IVilliam, naar de reeds beflaande of no to vervaardigen
overzettingen der H. Schrift in de Oosterfiche talen onderzoek moest doen, en tot dat einde ook den betrekkelijken toeftand des Christendoms en der valfche Godsdienflen, als een noodzakelijk vereischte, onder zijne
nafporingen moest begrijpen. Hij doorkruiste met dat,
oogmerk bet Indifche Schiereiland van Calcutta naar
Kaap Co ;norin, en bezocht driemaal bet Eiland C.-&7?,
hetwelk hem gelegenheid gaf, biina onbekende Gemeenten van Christenen in de gebergten van Maiey- .41a to
Leren kennen, waarv-an bet verflag geenszins tot de
minst belangriike van dit were behoort . Vooraf gaat
een kort berigt wegens een Iufritut voor de iludie der
Chinefche taal in Fengalen, voornamelijk met betrekking tot de vertaling des Bijbels in die moeijelijke hierc lypI /she fpraak, 't weik echter door den 1Irmeszifcherr C.h ; •i sden JOA N N L S L A S S A R, ttit China gebuortig, gelukkig begonnen is . Zin oudfle leerling
J o s U A 1I A R S H A x heft reeds het cerfle deel der werl:era van C 0 N F u c i u s vertaald, hetwelk door nog
vier andere flaat gevolgd to worden. Hierop volgt eene
zccr uitvoerige vergelliking van de zeden der Ilindoes
met die der Indifche Christenen . Wii leeren bier de
keerzijde kenncn van bet bekoorlijkc tafereel, ons door
H A A r N r•, r, in bijna alit ziine werken van de zeden der
inboorlingen van Ind,-f,'n opgehangen . Niet minder
geldig, voorwaar , is het getuigenis van A U C H A N A N,
dan dat van onzen Laudgenoot, daar beiden ooggetui.
gen waren ; doch kan de fchoone flijl van H A A F N E R
nimmer de gruwelen en zedeloosheden van•d en Indifchen
eer ,lienst wegredeneren, welke laatfle hij veeleer door
zijne verhalen wegens de danferesfen van den tempel
Ilaaft . De we- naar den tempel van ,7 :'ggernaut (ya.
,grenat) , door verbleekte meVchenbeenderen, of roofdie-
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dieren, die op menfchenlijken azen, gekenmerkt ; de
walgelijk onzedelijke en tevens barbaarfche eerdienst
van lien Afgod, onder wiens wielen de dweepers zich
vrijwillig laten verpletteren ; de opoffering van vrouwen, op den brandflapel barer overledene mans, en
het ombrengen van pas geborene meisjes , volgens een
wettelijk gebruik in fommige ftreken, contrasteren op
de trefFendfte wijze met bet zuivere Christendom in
Tanjoor, door de bemoeijingen der Deenfche en andere
Zendelingen ingevoerd, en 't welk zoo vele en goede
vruchten gedragen heeft , dat de Inboorlingen thans de
Europeers befchamen ; want „ Franfche grondbeginfe„ len hadden de Deenen bedorven en onverfchillig ge„ maakt omtrent hunnen eigenen Golsdienst, en uit
„ then hoofde waren zij vijandig tegen de bekeering der
„ Heidenen," (bl . 67 .) Zoo heeft dan de heillooze
Franfche wijsbegeerte haren vernielenden invloed tot
over de Wereldzee naar de Indien uitgebreid ! - Dc
ingeborene Christenen, daarentegen, geven de grootfte
blijken van aandacht op de voorfellen der Leeraars ,
die zij onder bet aanhooren met ijzeren ftiften op palm
boomen nafchrijven . Soms houdt de Prediker midden
in zijn voorftel itil, en vraagt aan de Gemeente bet
,laatst door hem gezegde, waarop zij dan vlug en vaardig antwoorden . De Rajah van Tanjoor is bet Christendom geheel niet ongenegen, fchoon zelf nog een
Heiden . Reeds zijn de H . Schriften in twee der vijf
Indifche hoofdtalen overgebragt ; in de Tamulfche door
de Deenfche Zendelingen in de voorgaande Eeuw, en
in de Bengaalfchc door de 11'Iennonietfche Zendelingen
nit Engeland, onder welken Dr . C A R E Y zich door
ongemeene kunde, vooral ook in bet Sanskritsch, waarvan hij eene Spraal kunst heeft uitgegeven, onderfcheidt .
Van de drie andere hoofdtalen bearbeidt de
geleerde Predikant M .A R TIN de Indoflanfche, een Syrisch Bisfchop de Malabaarfche, en A N A N D A R A Y E R,
cen bekeerd Bramin van hoogen rang, de Telingafehe.
Ook in de mindere talen of tongvallen van den Indo/tan
zijn
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s"n vertalingen begonnen . Op Ceilon is eene groote
}i ehoefte naar Bijbels in bet Cingaleesch ; op de Maleifche kusten en eilanden is de geheele 11. Schrift door
de zorg onzer landgenooten , tijdens hunne heerfchappij
aldaar , in bet Ooster - Maleisch overgezet . Dr . L E YD E N, to Calcutta, is tot de voortzetting van dat goede werk in Ooster - Indie bijzonder gefchikt ; en er zijn
nog vele afzonderlijke taaltakken, vooral de taal van
Celebes, waarin de overzetting noodzakelijk ware . In
het 4rabisch en Perzisch zijn de vertalingen (dienende
om twee geheel verouderde overzettingen to vervangen)
begonnen door een' voornamnen en kundigen 4rabier,
S A B A T , die eerst uit ijver voor bet Islamismus zijnen
vriend A B D A L L A H hielp ter dood brengen, daarna
zelf met ijver bet Christendom omhelsde, maar thans,
helaas! volgens de jongfte berigten,weder tot zijn' ouden Godsdienst is overgegaan . Dc Syrifche Christenen
in Indie, meer onder den naam van St. Thomas - Christenen bekend, houden nog veel van de oude zuiverheid
der eerfte Eeuwen der Evangelifche bedeeling over.
Schoon hun Godsdienst vele plegtigheden hebbe, is
nogtans de leer des Bijbcls (dien zij volgens de Syrifche
overzetting bezitten) bij hen doorgaans ongefchonden
bewaard ; zij komen in de hoofdzaken veel met de Proteftanten, vooral met de Engelfche Kerk, overeen,
daar zij ook door Bisfchoppen beftuurd worden . Veel
hebben zij deswege in vroeger tijd van de Portugefche
Inquifitie moeten lijden, en zelfs is bet grootfte gedeelte hunner Gemeenten, volgens eene fchikking met
de Roomfche Kerk, tot derzelver gehoorzaamheid overgegaan, met behoud nogtans hunner gewijde (Syrifche)
taal . Doch fommige Gemeenten, even als de Waldenten in Europa, zochten in de gebergten rust en geIoofsvrijheid. De Schrijver wenscht zeer eene vereeniging dezer aloude Gemeenten met de Kerk van Engeland. Niet weinig van deze eenvoudigheid verfchilt de
.Roomfche Kerk to Goa, alwaar de Inquifitie (door den
Schrijver in perfoon bezocht) nog zees veel van hare
ou-
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oude hardheid en vervolgzucht heeft overgehouden . -Op de Malabaarfche kust vindt men ook tweederlel'.
Yoden, blanke of,7eruzalemfche, en zwarte, welke de
Schrijver niet onduidelijk to kennen geeft , dat wel over
blijffels van de tien Stammen konden zijn, die in bet
Noo -den van Indie en Tartarije nog in aanmerkelijken
getale zouden verfpreid zijn . Onder de blanke Yoden
berust cene dubbele overzetting van bet N . V . in bet
Hebreeuwsch, de eene door eenen Rabbijn vcrvaardigd,
met bet opzet van wederlegging . - Eindelijk gewaagt
de Schrijver nog van de 4Pmeniers, een Christelijk
Volk met een' vrij onbedorvenen eerdienst, hetwelk drie
kerken in de drie hoofdplaatfen van Britsch - Indie , en
cene uitmuntende Bijbelvertaling bezit, die echter bij
uitflek fchaars is . - In bet overige des books vindt
men bijzondere aanmerkingen wegens de Bijbelfclie Bib1iotheek in Bengalen, overblijffels van de leer der
Openbaring in bet Oosten, een kerkelijk Etablisfement
voor de Britfche bezittingen in de Oostindien, en een
bijvoegfel van den Vertaler, behelzende naderc berigten wegens bet Bijbelgenootfchap in de Oostindien .
De Schrijver toont zich overal als een' hartelijk' en
gemoedelijk' Christen, wien bet eeuwig en tijdelijk
xvelzijn zijner evenmenfchen zeer ter harte gnat, en te .
vens zeer verkleefd aan de oude l erkleer . Het is bek
langrijk to zien, hoe deze flipte regtzinnigheid, die
zich zelfs geen haarbreed van de befluiten der Kerk-vergadering to Chalcedon ter linker noch ter regter zijde durft verwijderen, met 's mans welwillenden aard
aan 't worflelen is , om zijne geliefde Syrifche Chrzstenen van de befc'buldiging van Eutychianisme zoo wet
ais Nestorianisme vrij to pleiten, (bl . 133 .) Hii oor.
deelde bet niet voegzaam , hnn de punten op to noe.
men , waarin zij van de Geloofsheli7detiis van A T H AN A S I U s of veken, fchoon zij 'laarvan flecbts bet veroordeelende bijvoegfel niet aannemen, (bl . 1 3 2 , 1 33-)
Zeer hoog loopt de Schrijver ook met zijne uitlegging
der Openbaring van j o A N N E s, volgens welke , naar
aatt
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s,anleiding van Hoofdft . XI: 2, 3 en XII: 14, de al,daar opgenoemde dagen voor jaren, en dus de maanden naar evenredigheid gerekend, de Mahomedaanfche
zoo wel als Paufelijke magt na verloop van 1260 jaren
(en dus , haren aanvang van 6o8 afgerekend, in her
jaar 1868) zou verbroken, en de volken van hunne
blindheid genezen worden . En op dien grond words ver .
der in 't breede voortgeredeneerd, en zelfs D A N I E L
XII : 6 daarmecle als woordelijk overeenflemmende befchouwd . Wij onthouden ons, om des braven mans
en des bij uitftek nuttigen boeks wille , van aanmerkin.
gen op dergelijke willekeurige tijdsbepalingen, uit even
willeiceurige opvattingen geboren, welke naderhand,
niet uitkomende, bet Christendom zelve bij min na.
denkenden verdaeht maken . Omtrent de bekeering der
7oden, die hij, in verband met de opgenoemde voors
zeggingen, als zeer nabij befchouwt, deelt hij echter
-niet in bet door velen thans omhelsde gevoelen van
hunne aigemeene wederkeering naar Paleflina, noch van
,eene even algemeene bekeering des Menschdoms ; fchoon
hij, onder zelcere bepalingen, een duizendjarig Rijk
aanneemt •, (hl . 258-263 .) Zelfs gewaagt hij met veel
achting van de voorfpelling van zekeren S A A1 U E 1,
Z, E E , in 1677 wegens de herflelling van Israil gedaan,
fchooil bet reeds ver1Condigde, blijkens de eigene aan
haling van B U c H A N A N, geheel verkeerd is uitgekomen ; maar hij acht bet zeer opmerkelijk ., dat 's mans
bepaling van bet jaar 1811 , als bet begin der gelukkige
dagen voor Israel, juist overeenkomt met dat jaar,
waarin waarfchiinlijk eene vertaling der vier Evange.
lien in bet I-Iebreeuwsch naar bet Oosten zal kunnen
gezonden worden, (hl . 265 .)
In wearwil deter bijzondere gevoelens , toont de Her
B U C H A N A N ZOO vele doorflaande hlijken van zeer
hechte geleerdheid , taal- en volkenkennis . Aardrijks- en
Gefchiedkunde , dat zijn werk reeds uit dien hoofde,
eri bu'iten alle verband met bet Christendom befchouwd,
eene zeer kostbare bijdrage tot de Gefchiedenis der
LOEI BESCH, 1815. No . 5.
I
Mensch.
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Menschheid bevat
Reisbefchrijvingen
m en zich tot een
den Schrijver, en

, en naast de belangrijkfte nieuwere
eene plaats verdient . Doch verheft
hooger ftandpunt ; erkent men met
met alle welgezinde Christenen, de
noodzakelijkheid, om, zoo veel in ons is, mede to
'verken tot hetgeen wij dagelijks bidden, Uw Koningrijk
kome! zoo moet ons de heilzame uitflag der reeds door
de Britfche Natie gedane pogingen tot voorfplanting
des Christendonts in Indie tot jaloerschheid wekken ;
ons , die thans dat fch oone , nieuwe Rijk in Ooster - In-

die

terug bekomen, met welks aanwinst B U C n A N A N
reeds zijne landgenooten geluk wenschte, en hun tevens hunne verpligtingen deswege op het hart drukte ;
dat Rijk, waar, door onze onvergelijkelijke Vaderen,
zelfs naar de bekentenis onzer naburen, de zaden van
het zuivere Christendom zoo mildelijk zijn uitgeftrooid .
Dat wij clan toch vooral in den Maleifchen Archipel
niet terugblijven achter de werkzaamheden der Britten
in den Indoftan ! Dat wij onder de Kannibalell van Sumatra , die uit Godsdienst hunne nabeftaanden opeten ,
of onder de fIlfocrs, die niet trouwen mogen, zoo
lang zij Been' fchedel eens door hen verilagenen vertoonen kunnen, (bi . io6, Io7) die zelfde verbeteringen to weeg brengen, waarin onze bond- en geloofsgenooten ons door de affchafng van den meisjesmoord
in Guzuratse zoo heerlijk zijn voorgegaan !

.De godvruchtige heldheer gefchetst , in eene Leerrede
over

2 Chron . XVII: 16a . , uitgefproken voor Z. D .
II. den Prirfe van Oranje-Nasfau, enz . enz . enz.

door N . S C n o T S M A N, Predikant to Leyden .
daar, bij j . van Thoir. 1814.

141-

In gr . $vo . XVI

24 Bl- f :-5-8
. . anneer wij bij dezen titel voegen, dat eene uitvoerige opdragt aan Z . D . H . , benevens een kort
voor-
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troorberigt, vooropgaat, en verfcheiden ophelderende
aanmerkingen volgen, dan kent men den omvang van
dit boekje . Wat de uitvoering betreft, de Leerrede is
wtl gefteld, niet droop, en zeer hartelijk met opzigt
tot den jongen Vorst, tot wien het grootfte gedeelte
der toepasfing -- als eene foort van aanfpraak -- is gerigt . De zin van den tekst moge juist opgegeven zijit
of niet ; met uitzondering der tegenjlelling van liefde
tot God en tot bet Vaderland, (die toch niet volgehouden wordt) daar beide inderdaad zeer wel kunnen zamengaan, ja tot d6n to zamen fmelten, is deze opgave
gewis zeer gepast en ftichteljjk. Overigens , en vooral
ten aanzien van bet laatfte, tot al de toehoordeys gerigte, komt ons de taal van den Eerw . S C H 0 T S M A N
swat ingewikkeld en donker voor. Deze eigenfchappen
Loch behooren de regtzinnigheid niet to kenmerken . Er
kan over de vruchten des geloofs, onder verflandigen,
geen verfchil zijn ; en de menfchen moeten het weten,
dat , ja , vertooning van godsvrucht , en goede werken ,
-nit het regte beginfel niet oorfpronkeli;k, van weinig
waarde, maar ook een hangend hoofd, een diep gezucht, een mismaakt aangezigt, en vooraanzitten in
het huis Gods, niet beter zijn . Anders is de toots der
toepasfing ftreng en hevig genoeg ; misfcbien zelfs wat
boven den Christelijken broedergeest . De geleerde Man
vergeve onS deze aannerkingen .

.Beknopt Gefchiedkundig Overzigt der groote Gebeurtenisfen in Europa , van den Vrede van 1lnaiens tot op
de Verovering van Parijs .

Door

N.

G . VAN K A M-

P E N . Ilde en laatfle Stuk. Te Leyden, bij L . Herdingh en Zoon . 1814 . In gr. 8va . 336 .Bl.

H
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et kost ons, bij aanhoudendheid, eenige moeite,
een volkomen juist en billijk oordeel over dit work vail
den Heere V A N K A ASPEN uit to brengen . Het bezif

lot

N. G . VAN 1ZAMPEN

de

verdienfte van met fpoed in het licht to zijn verfchenen, het belangrijkfte over het afgeloopen tijdvak, dat
in vele gefchriften, papieren, enz . verftrooid gevonden
werd, met vlijt to hebben verzameld, en met deze gereede voldoening der behoefte en algemeene nieuwsgierigheid eenen levendigen fcijl en vele treffende aanmerkingen to verbinden . Meer to vorderen, ware welligt
onregtvaardig, ware het onbeftaanbare, het onmogelijke eifchen . Dit echter neemt niet weg, dat wij meet
verlangen, en bet publiek meenen to moeten doen opnlerken, dat het in dit gefchrift geene echte, volkomen
bedaarde en onmisleidelijke gefchiedenis in handen krijgt .
Tot deze wordt oneindig veel, en wel inzonderheid
tijdsverloop gevorderd, zoo wel om alle drift to doen
zwijgen, als om het einde en de uitkomften van alles to
zien, en een volkomen overzigt en eigenlijke doorgron ding der zaken to doen geboren worden . Wij hebben
in ons vorig verliag over eenige partijdigheid geklaagd,
en wederom hebben wij, onder andere, (bl . 287) op
eene uitdrukking geftooten, die wij , om geene oude
twisten op to wakkeren, liefst verzwijgen, doch die
wij b . v . met V A N K A M P E N's meermalen betuigde
hoogachting voor de D E W I T T E N niet kunnen rijmen . Ook komen ten aanzien van perfonen en zaken,
hij de taatfte omwenteling, en derzelver meer of min
verwijderde aanleiding, in ons vaderland, meer opgaven en oordeelvellingen voor , die ons niet altijd naauwkeurig toefchijnen ; b . v . dat er bij de landing der Engelfchen ten tijde des Konings een ftraal van hope in
bet harte der Nederlanders rees, is gewis niet meer
dan half waar, noch door de flaauwheid om to wapen
to fnellen in het minfte bewezen ; dat den Koning het
Traktaat van Parijs, en de affland der Overmaafehe
ianden, in den geest des yolks zoo zeer zou benadeeld
hebben, dat hij bij zijn vertrek naauwelijks werd be
klaaad of teruggewenscht, fchijnt ons mede niet zeer
joist ; gelijk in het gemeen zachthcid en toegevendheid
ons niet de karaktertreld en van den Vorst fehijnen to

zijn
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. pjn geweest, die veeleer bet flagtoffer zijner onverx
zettelijke gehechtheid aan zijn gegeven woord, benevens zucht tot onafhankelijkheid en bevordering van
bet eigen volksbelang, naar zijne begrippen , fchijnt geworden to zijn . Het gedrag van m A A s en A R J o N G,
vooral des eerften, komt bier, na bet bekend gewordene door den Heer D E L E 14 O N en vroeger , naar onze meening, veel to gun9ig voor . Bij de befchrijving
der omwenteling zelve, kunnen wij V A N K A M P E N
nog niet toeftemlnen, noch uit zijn eigen fchrijven opmaken, dat Amfterdam, de flappen der Zuidhollanders
to gewaagd keurende, daarmede eene al to voorzigtige
rol zou hebben gefpeeld ; ten zij men misfchien uit de
uitkomften mag befluiten . Wij weten ook niet , of bet
meer de welfprekendheid van den Hoogl . K > M i E R ,
dan welligt de binnenrukkende Kozakken waren, die
de omwenteling in Hollands hoofdftad voltooiden . Dat
bier eene nationale garde, die onverpoosd bij Naarden
diende, en eene fchutterij, die den ftedelijken dienst
waarnam, zou zijn geweest, meenen wij to moeten tegenfpreken . Omtrent dit eene en andere verwachten
wij in de opzettelijk gefchreven gefchiedenis der om .
wentelinge niet flechts meer uitvoerige , maar ook meer
volledige en volkomen naauwkeurige berigten . -- Het
zal zeker door eene drukfout zijn, dat wij, bl . 52 onderaan, Frankrijk (voor Engeland) gefpeld vinden ;
en door vergisfing , dat , bL 1 59 , Rusland onder de overwonnen landen door K A R E L XII wordt gefteld , toen
hij deszelfs Keizer nog to Moskow moest tot den vrede dwingen . Zou de Schrijver den hoogen toon zijner loffprake op den fl . Vader niet wat hebben doen
dalen, indien hij later gefchreven had? en blijkt bet
$paanfche yolk bij de uitkomst rijp to zijn voor de
yrijheid ?
Voor bet ove ;ige, en om van onze aanmerkingen of
to happen, die eigenlijk to zamen maar 6 ene, in den
beginne gemaakte, aanmerking uitmaken en ftavenmoeten, hebben wij in dit deel meer licht over daadzaken
P 3
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verfpreld gevonden , dan wel in het vorige ; en is v oer.
al bet verflag der beflisfende gebeurtenisfen in Duitsch,
land ten uiterfte belangrijk . Men leert er den zamenhang vrij goed bevatten, ziet er veel duisters opge,
klaard, wordt tamelijk wel iri ftaat gefteld verdienfte en
geluk to fchiften en to fchatten, wordt tot bewonde
ring van hooge en zuivere geestdrift bij Vorsten en
volkef , maar niet minder tot eerbiedige dankbaarheid
jegens den hoogen God opgevoerd, die alles in alien
werkt, ook bet hart der Pharao's verftokt, hunnen
hoogmoed in deszelfs eigene netten verwart , en daar
n over de tijden en gelegenheden befchikt . In
enboven
Rusland, in Duitschland, in Frankrijk zijn bet de mis.
flagen van N A P 4 L E© N, die bet gevaar afwenden ;
iaeen, bet zijn die zelfde gewaagde flagen, die zelfde
euvelmoedige ondernemingen, die voorheen, gelukken .
de, zijne grootheid vestigden, thans, mislukkende,
zijne grootheid doen inftorten . De uitkomften zijn van
den Beer
; en, gelijk het vermogen van het roer meest
blijkt bij de fnelfte vaart, zoo komt deze waarheid oak
bet klaarst aan den dag bij geweldige fchokken en g roo .
t o gebeurtenisfen .
Ons verfiag met eenlge aanhaling willende elndigen,
nemen wij daartoe bet volgende .
- „ Het was Pruisfcn, hetwelk aan Duitschland
het voorbeeld gaf,
„De jammeren, die Pruisfen federt zes jaren had moeten verduren,-de verdrukking, vernedering, de hoon
van allerlei aard,
de afperfingen der bevelhebbers
van Stettin, Custrin, Glogau en Spandau, (die na de
fluiting van het Traktaat, hoezeer Pruisfen daardoor
van bet voorzien van Glogau was vrijgefteld, vooral
niet verminderd waren) -de weigering , om de 94 millioenen franks , die Pruisfen wegens voorfchotten , na bet
afdoen der centributien, vorderen kon , to verrekenen : dit
alles , - waarvan wij hier en daar in dit werk eene flaauwe
fchets hebben trachten to geven, wond den Pruis tot
de hoog1 e geestdrift tegen de verdervers op . Wij zagen
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gen boven, dat reeds v66r den oorlog van i 8 i 2 door de*
Koning maatregelen beraamd waxen, om bet leger to
verfterken, die echter door dezen krijg, waarin men te,
gen zijne eigene belangen vechten moest , geftaakt waren,
Het FranNu was bet oogenblik der uitvoering daar.
fche leger was genoegzaam vernietigd ; de Sakfers, die
nog eenigen fteun daaraap gaven, werden to Kalisch
geflagen, en trokken over de Wgrtha en Oder terug ;
Zou
de Rusfen ftonden op de Pruisfifche grenzen .
F R E D E R I K tV I L L E NI zich nu voor Frankrijks belang
opofferen ? Zou hij zijne brave krijgslieden , die reeds
oongeduldig naar bet fein wachtten, om zich met de
lien omringende Rusfen vrijelijk to vereenigen, -- zou
hij dezen ter prooije geven? Zou hij geen gehoor gev
ven aan bet laid geroep der Natie ? Zou hij zich de
verdiende gramfchap van ALEXANDER op den hals
halen, in hede van hunne oude vriendfchap, tot hell
der menschheid, to vernieuwen? Moest hij den last,
die op zijn rijk bleef drukken, vereeuwigen, zonder
hoop , dat N A P o L E o N, die geene dankbaarheid kende , hem daarvoor immer zou beloonen ? Moest hij ,
eindelijk , bet rijk der duisternis , of des lichts , in dg
hand werken ? Men ziet bet : de keuze was Wet twijfelachtig ; flechts een vertwijfelde booswicht, of een
verblinde dwaas, kon bier de partij van Frankrijk hebben blijven aankleven .
,,In Januarij begun men reeds bet leger krachtdadig
to verfterken . In den aanvang der volgende maand riep
men alle jongelingen van 17 tot 24 jaren tot den dienst
op . De ijver was zoo groot, dat men uitdrukkelijk
moest bekend maken, dat hierdoor de vrijwilligers bo.
ven de 24 jaren, die zich bij geheele fcharen kwamett
aangeven, niet waren uitgefloten . De geoefende linietroepen in bet veld bedroegen op bet einde van Maart
50,000 man ; men was bezig no- 35,000 anderen to oefenen ; de zieken kon men op io,ooo, en de bezetting
der acht vestingen op 15,000 man rekenen ; zoo dat

Pruisfen

toen

reeds

iio,ooo geregelde manfchappen
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viet maal zoo veel als in het vorige jaar) tinder
de wapenen telde, behalve nog de geheele bevolking,
die zich zoo goed als mogelijk wapende . Niemand w ir.
d e to huis blijven . De landman verliet den ploeg, de
handwerksman zijne werkplaats , de koopman zijn
fchrijfvertrek, de geleerde, zoo leeraar als leerling,
zijne ftudeerkarner ; alien fchaarden zich in de rijen der
verdedigers van bet Vaderland. Het werd der teedere
kunne tot fchande geacht, wanneer zij her voorwerp
der begeerte van alle hare zusteren, tooifels van goud
of zilver, liever had dan den Staat . Prinfesfen, Dames, burgervrouwen, alien bra-ten om fIrijd hare fieraden ten offer, en bekwamen dergelijke van ijzer,
doch uitnemend gewerkt , in de plaats . Een opfchrift ,
op die verfierfels gegraveerd : het Vaderland heeft het
goad, fcheen alien veel kostbaarder, veel nitnemender, dan de prachtigfte en duurfte hals- arm- vinger- of oorfieraden . "
Edel voorbeeld , dat ook , bij de tegenwo ordige vernieuwing des gevaars, niet wordt verzaakt ; getuige de
toon, in de oproeping aan de vrijwillige ,lagers, in onze couranten geplaatst, tot eeuwige eer der Pruisfifche
vaderlandsliefde, heerfchende . Landgenooten, wie gij
zijt, bewaart ons van to moeten blozen bij de vergelijking ! Immers , bet is flechts verftandig, bet is zelfs
eerie folide fpeculatie, nit liefde tot bet levee datgene
niet to laten verloren gaan, waarom men alleen bet leven kan begeerlijk achten . Doch , de Hollander heeft
ook een hart ; hij kent de liefde , de trouw , het heili=
ge vaderlandfche gevoel zoo goed als iemand anders .
En fchandc, eeuwige fchande iedere itad en elke landftreek, die thans in moed en opoffering achterftaat

Keizer van Rusland, in Holland en to Zaandam, it; 1814, Door Mr . J . S C H E L T E M A, Lid van het
Injlitutst, enz . Met Platen . Te Amjlerdam, bij H . Gartman . In $•r. 8vo . X, 214 BI. f 2-16- :
L E X AND E R ,

WU
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,MA, om bet verblij f van ALEXANDER in Holland en to
Zaandam tot eenen waardigen - hoewel dan geheel verfchillenden - tegenhanger van zij nen PETER to maken, als
ten uiterfte moeijelijk befchouwden . Wij erkennen tevens,
dat wij den eerften met geen minder - fchoon een gansch
ander -- genoegen dan den laatf'en hebben gelezen . Deze
gelukkige bereiking van bet voorgeftelde doel, verwinning
van de onderiteide moeijelijkheid, willen wij wel niet geheel
op rekening der bekwaamheid van den S.chrijver hebben geield . De ftoffe is belangrijker, dan wij in den cerften opflag dachten ; belangrijk om derzelver verband - bet verband
met Europa's redding en redder ; belangrijk voor bet hart van
den Schrijver, die hieruit gloed voor zijne tafereelen ontleent, - voor den Lezer, die ALEXANDER ZOO gaarne,
zoo ijverig van fchrede tot fchrede volgt, en Reeds to liever volgt, hoe meer hij hem van nabij leert kennen.
Toen wij bet boek eerst in handen namen, doorbladerden,
doorliepen en bijna lazen, weerkaatfte de fchoone fchilderij
nog enkel zuiver licht, dankbaar gevoel der vrijheid en des
vredes . Nu wij bet weer opvatten, om met meer gezetten
ernst gelezen, onderzocht en beoordeeld to worden ; nu is
de hemel reeds weer betrokken, bet gevelde fchrikdier heeft
zich hervat, en Europa ziet zich met de vernieuwing van
den vreesfelijken oorlog bedreigd, then onze grenzen als van
wederzijden zien opkomen . Uit den aard der zake kan bet
tafereel zijne vorige, voile werking niet meer doen . Het
denkbeeld, voorheen zoo zielverheffend , dat ALEX AND E R,
gelijk S C H E L T E M A zegt, in bet groot. d e mogelijkheid had
bewezen der volvoeringe van den Christelijken grondregel :
hebt uwe vijanden lief ; dat denkbeeld wordt nu een treurige
twijfel, of deze regel, op de ftaatkunde toegepast, niet hoogst.
gevaarlijk worde bij cen al to zeer verbasterd mensebdom .
Dan, wij vinden daartegen to gelijkex tijd eenen fchoonen
troost en bemoediging in bet for dozes werks zelven ; de
woorden van den Hernhutfchen Leeraar aan ALEXANDER,
„ Vermits gij de gelukkige uitkomst van uwe ondernemin„ gen niet aan uzelven toefchrijft, maar Gode de eere geeft,
„ en u voor Hem verdemoedigt ; daarvoor is Hij met u ge„ weest , en zal vender met u zij ." Ja, vat meer is, de
glans van S C H E L T E M A'S levendig, vrolijk en krachtig koloriet deed ons de opgekomen wolken bijna geheel vergeten ;
en, ook door nadenken gefterkt in bet vertrouwen, 4at hot
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ranweer wet in Frankrijk zelve uitwoeden, en misfehien do
lucht to volkomener zuiveren zal van pestdampen, tot bier.
toe nog Reeds aan den gezigteinder hangende, gevoelden wij
ons geheel teruggebragt in de blijde dagen en de opgeruimde
stemming, die ons nu eenigen tijd ten deele vielen .
Eenig nader verflag van bet werk moetende gev'en, ftaai
Wij eerst ftil bij eene vrij uitvoerige en zeer wel geflelde Op.
dragt aan onzen geliefden Souverein . Vervolgens treffen wij
een kort Voorberigt aan . En daarna beginnen wij met eene
waarlijk keurige en treffende Inleiding. Zie bier derzelver
aanhef! „ Thans vatten wij eene task op, blijder en aange„ namer, dan ooit aan eenen gefchiedfchrijver ten deele viel,
„ Wij zullen de dagen van blijdfchap en vreugde fchetfen,
„ die bet bezoek van Keizer ALEX A N D E R aan bet verloste
• vaderland heeft verfchaft. - Andere historiefchri vers ga„ ven wel de berigten van de luisterrijke tooneelen, die d$
„ inkomst en bet onthaal van eigene en vreemde Vorsten, of
,, kostbare volksfeesten verfchaften, dan, hoe dikwijls was
„ hierbij de vreugde vernist, daar, of vreeze de eerebewij„ zen voorfchreef, of de kostbaarheid bet genoegen opwoog,
„ of verfchil van gevoelens fommige over dat gene deed treu• ren, waarover andere juichten. Niets van dit alles ligt in
• onzen weg. Wij zagen ongemengd genoegen, ongeftoorde
• vreugde, algemeene hartelUke deelneming . Natuurlijk ver,
„ warmt de herinnering van daze blijdfchap alsnog on• zen ftijl, dan wij gevoelen tevens de zwarigheid, hoe
„ wij een goed tafereel zullen fchetfen, daar wij geene dan
„ heldere kleuren op ons paneel zien ; hoe wij fchakeringen
„ zullen maken van enkeld licht zonder fchaduw . Wij wa„ gen bet . Het gevoel van bet blijvende der vreugde be„ moedigt ons ; een even dnurzaatn gevoel bij den lezer zal
y, zeker invloed hebben, op de gunftige beoordeeling ." (Wij
namen dit geheel letterlijk, tot met de punctuatie toe, over;
fehoon een 'en auder van onze aangenomen wijze verfchalt .)
Op de inleiding volgt bet verhaal zelf, beginnende met 's
Keizers reeds to Parijs betuigd verlangen om Holland en Zaandam to bezoeken, en vergezellende hem van flap tot flap,
bij zijne komst in de provincie Braband, Holland, eerst zuidelijk en daarna noordelijk gedeelte, tot door Utrecht en Gelderland ; meldende zijn langer of korter verblijf to Breda,
Gorinchem , Dordrecht , Rotterdam , den Haag , Katwijk,
Haarlem, Amsterdam, Broek, Zaandam, Zeist enz ., met do
ver-
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;ngen der gedane aant'praken en antwoorden, de befchrijtngen der feestelijke toerustingen en betoonde vreugde, zoo
wel op de plaatfen, door den doorluchtigen Gast, nit tijdsgebrek en tot fmartelijk leedwezen der inwoners, voorbijgegaan, als elders . Deze ganfche reize levert ons een verrukkelijk tooneel van waarlijk vrolijke, dankbare, opgetogene
befchouwers, •en eenen Vorst, wezenlijk groot onder al dit
grootfche ; een' Vorst, even nederig, befcheidetl en minzaam,
als oplettend , verftandig, wel onderwezen en werkzaam,
Wij zullen van het een en ander in de volgende aanhalingen
blijken vinden .
Haag) geen gebruik to maken van
,, Hij verkoos (in den
bet gereed gemaakte bed ; hij had een ftrooleger onder bet
gewone lederen veldkusfen doen fpreiden ."
op den volgenden dag (te Amfterdam)
,, De Keizer was
reeds vroeg ter been, en zeer aangenaam was het hem, om
geheel onbekend, zijnde destijds gekleed in een' bruinen rok
en met een' ronden hoed, eene wandeling door de ftad to
doen ."
„ Onder de gef,rekken werd er door iemand opgemerkt,
dat zijne Majefteit zoo weinige uren voor zijne ruste nam, en
zoo vroeg werkzaam was . Hoogstdezelve antwoordde : Dat
hij dit begonnen had in den oorlog ; dat hij, wet is waar,
pleze gewoonte voor ¢en' hoogen prijs gekocht had, en Wet
hoopte, dezelve op nieuw noodig to hebben ; dan, hij zou er
Wet ligt van afgaan, omdat hij hierdoor eenige urea op elken dag won ."
„ In bet Kweekfchool , verklaarde hij zich genegen om
de gewone fpijzen der kweekelingeh to proeven . Commisfarisfen gaven last om een bord en een' zilveren lepel to helen .
ALEXANDER verwaardigde zich om met een tinnen lepet
nit den bak to eten. De kweekelingen, hunne lepels intusfehen nederleggende, werden aangemoedigd om mede toe to
tasten door het zeggen : Ik heb nieermalen met nrijne foldaten
gegeten . Hij proefde ook bet brood en vleesch, en dronk
bier uit de pul ."
„ Het Huisje van Czaar PETER, to Zaandam, was, zoo
wel als die ganfche nederige buurt, geheel onverfierd gelaten .
$oven de deur der heining ftond eene enkele P. met palm
bewonden, en tegen dezelve leunde een eenvoudig wit ovaal
fchild, waarop in bet Rusfisch en Nederduitsch gefchreven
ttond : Nieti is den grooten man to klein . Dit opfehrlft werd mer
Ian-
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aandacht gelezen, en nu zag men duidelijk, vooral nadat do
Monarch bij hetachterhuisje was gekomen, deszelfs aandoening.
De Vorst bood den Keizer de hand . Doze nam den hoed
af, en trad met zigtbare aandoening binnen, bezag alles met
bijzondere opmerking, en zeide toen : Zie, hoe weinig de
srensch noodig heeft! - Inmiddels had de Vorst aan den Ke?zer voorgefeld, om een blijvend gedenkteeken van dit hoogstmerkwaardig bezoek to willen nalaten. I-Ietzelve toegefaan
zijnde, word al hot noodige bezorgd, om een' fteen to plaatfen boven den fchoorfeenmantel . Nadat zijner Majefteit een
zilveren trofull was aangeboden, word een vierkant fink marmer in bet midden van den fchoorfeen geplaatst, waarop met
gouden letteren gefchreven faat : PET R a M A G N 0 A L E X A NBER . Dc Vorst liet vervolgens aan den Monarch blijken,
dat er naast den feen een tweede zou geplaacst worden,
ter eere van den Keizer . Hierop word door denzelven geantwoord : Mlles en alleen voor PETER DEN G R O O T E N o
nets voor nsij. Mijn naatn kan niet to zedig mast then vat;
PETER verfchijnen."
Hoe luisterrijk is bier bet verband! Wie kan bier van de
gevolgen tot den oorfprong afdalen, wie weder opklimmen
tot de gevolgen, zonder den wonderbaren weg van Gods
wijsheid to erkennen, en zich als Nederlander to verheugen,
dat her den Allerhoogfen behaagd heeft, ons Vaderland mede to doen dienen tot de eerfle ontkieming van die magt,
door welks (welker) weldadig gebruik Europa verlost is en
her geheele anrdrijk zich thans verblijdt?"
„ De Monarch was, toen hij bij de groote fluis kwam,
en hier bet heerlijk gezigt over yoor- en Achter-Zaan to
gelijk genoot, en overal in bet rondo verheugde, welgekleede
menfchen zag, zoo getrof'en, dat hij zijne beide handen op
de fchouders van onzen Vorst lag (leide), en met aandoening
zeide : Mijn God, wat zijt gdj gelukkig onder zulk een yolk!"
,, Aan bet /lrielfche veer was eene pont gereed gemaakt,
die met edu tapijtr belegd, met eene tent overfpannen, en
verder rijk verfierd was . Toen de Monarch dezelve zag,,
zeide hij met blijkbtre nandoening tegen de omflanders : MenMen, ik ben immers onaar een mensch gelijk gij! gij doet mij
to reel eer aan . De Vorst voer over met de gewone pont .'•
Bij dit een en ander ware nog veel to voegen ; b . v . zijne zorg voor den officier, die gevaar liep to na aan bet wiel
to komcn ; zijnc minzaamheid en ongedwongen vrglijkheid op,
ver-
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veriklullende bats ; vooral ook zijn zedig en godsdienilig -loch reeds meer bekend -- gedrag to Zeist, enz . Doch,
ons verflag mag niet to zeer uitdijgen . Behalve een gepast beiluit, waarin eene perfoonsbefchrljving, en nog een aanhangfel met zijne geflaehtslijst, vinden wij verder in het werk de
-dichtmatige vertalingen van onderfcheiden versjes door den
bekwamen T 0 L LENS ; eene plaat van het Huisje door M A Rc U s , en op den lite1 de beeldtenis van ALEX A N D E R, dock
in ons oog, helaas! al to zeer het tegendeel van gevleid . In
het bijfchrift op den gedenkiteen ter Amfterdamfche beurze
zouden wij den Dichter L 0 0 T s nooit herkend hebben .
Langst hield zich de Monarch to Amfterdam, den Haag,
Rotterdam op, en alien misfchien overtreft Hoogstdeszelfs
Zaandamsch uitftapje, in belangrijkheid.
Verhengen wij ons, dat wij nog voor zulken Vorst eeil
belangrijk en heugelijk tooneel konden opleveren!
4 ostafte van den Ifeizer N A POLE ON, aangewezen in den Brief
van den zeer Eerw . Heer K . S T EVEN S , voorheen Vikarisgeneraal van Namen. Te
In kl. 8vo . 6o Bl. f :-8- :

Amfterdam, bij E . Maaskamp.

De Veldtogt van Parijs in 1814, voorgegaan door een blik op
die(n) van 1813 . Enz . Volgens echte Jlukken en de berigten
van ooggetuigen zamengefleld, door P . F . F . J . G I R A U D .
Uit het Fransch vertaald. Te Amfterdam, bij E . Man.
kamp . In gr. 8vo. I27 Bl. f :-18- :
en de Maat fchalk D A V 0 U S T . Appdl aan de Ge
regtigheid , door T H. H A U P T , Oud - OJfcier in Engelfchea

Hamburg
dienst.

Te Amfterdam, bij E . Maaskamp . In gr. 8vo. 6¢

Bl. f :-II- :
Hoe weinig overeenkomst deze ftukken anders mogen hebben, als bijdragen tot de gefchiedenis van NAPOLEON en
zijne geweldenarij , voegen wij ze bijeen .
Het eerfte is reeds gedagteekend op den I Junij 181o . Hee
heeft ten oogmerk, to doen zien, dat N A P o L E o N geen Christen, of geen Catholiek, is . Ons zou tot dit einde (wat na
melijk het eerfte betreft) het : toon mij uw geloof uat ewe
erken! genoeg, en beter dan fommige argumenten van den
;Heere s T E v z N s zijn. Om de waarheid cc zeggen, men behoett
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hoeft, nosh behoort, noch is eigenlijk in ftaat, den Duivel
2warter to malen, dan hij is . De Heer S T E V E N s , die bet
hierop, naar ons veritand, toelegt, wrijft er, naar datzelfde
verfland, de kleur bier en daar af, en doet dien, bet is waar,
valfchen glans van onpartijdigheid en liberaliteit in de befcherining van alien Godsdienst voor den dag komen, welke alleen de B U O N A P A R T E S bij enkele vroegere en tegenwoordige B O U R B o N s enz . gunflig doet affteken. De Hemel geve, dat de Catholieke Belgen, alle onverdraagzaamheid afleg
geode, en de gezonde philofophie zoo wel als politiek, in
fpijt der ongezonde, huldigende, haast in de regte hemming
zijn, om ons en als medechristenen en als landgenooten to
eerbiedigen l - Wij moeten bier bijvoegen, dat de inkleeding niet flecht, en de bouwitof, voor zoo verre uit den
.Bgyptifchen togt ontleend ., altijd belangrijk is .
No . 2 . Na al bet gelezene en herlezene over den belangrijken veldtogt, hier genoemd, heeft ons dit huk, echter,
geenszins verdroten. De reden hiervan moge wel grootendeels
daarin liggen, dat bet zeer goed, en niet al to zuiver krijgsitundig, gefchreven is ; en voor een ander deel, dat een Franschman, een weldenkende, maar toch ook voor partij niet to
clerk ingenomene Franschman, de pen gevoerd heeft . Het
, audi et alteram partem" blijft altijd belangrijk, en meest
altijd min of meer moeijelijk . Behalve dat, levert dit tafereel een ander gezigtspunt, dan de meeste andere uitvoerige
fchilderijen, voor zoo verre ze althans naar de natuur zijn .
Bet is de veldtogt van binnen to zien, nit bet middelpunt
Parijs, dat dus inzonderheid ook naauwkeuriger, en in meer
verfchillende handen, geteekend is, overwaardig om er nag
eens bij ftil to ftaan. Als eene anecdote, kippen wij er dit
uit . Reeds de geheime gefchiedenis heeft ons gemeld, dat
de groote Monarch der s9de Eeuw les nam van T A L M A ,
ten einde wel op den troon to figureren . (Ach, ware hij enkel
4tgurant geweest, hoe flecht dan ook l) Te gelijk kan men
zich alt V A N K A M P E N herinneren, dat hij bij zijn laatfte
affcheid van de hoofdftad eene foort van parodie op bet afIcheid van a E C T o R vertoonde ; daar hij , vrouw en kind elk
aan eene hand nemende, dezelve in bet bijzonder san de Par
lljfche nationale gardes aanbeval . G I R A U D zegt hiervan in
tegendeel, dat hij bij deze gelegenheid met vele waardigheid
en roering fprak, en bet oogmerk, om belang in to boezewten en gevoel op to wekken, vrij goed bereikte . Jammer
1lechts,
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ffet?~rs, dat de Hofdames naderhand verteldefl, dat de Tooneelfpeler hem in deze rol verfeheidea keeren had moetea oa-

fenen ; ja , dat men de manier van den onderwijzerhad herkend !
No . 3 . Nu, dat zullen onze Lezeis wel reeds kennen . Althans de hoofdinhoud heeft de harten al voorlang warm
gemaakt ; en mogelijk heeft D A V o u s T, fchoon volkomen in
den geest zijns Meesters werkende, de zaak der Geallieerden
en der Mensehheid, alzoo, meet in de hand gewerkt, dan h#
dacht, of misfchien zou dragelijk achten, indien ooit doze
gedachte bij hemzelven opkwat;§. He( is aardig ; maar al's
wij aan N A P O L E O N en de zijnen denken, dan kon#t ors itlt-ijd de Oude Slang voor den geest ; en Wet Aechts hat bet
itaan- en haar karakter, maar ook haar oogmerk in Gods beer.
lijke fchepping, waarmede wij, in vertrouwen gezegd, wel
eens in de war waren, wordt ons hoe langs zoo duidelijker.
Intusfchen wenschten wij dan toch al lang naarhet Duizendjarig
Rijk, en blijven or nog al naar wenfchen ; want, fchoon wij
ook den grooten baas nit den hemel zagen vallen als een
blikfem, er zweven er nog maar al to veei zijner natuurlijke
vrienden en tronwe boden over de aarde rond . Dat dus hot
apptsl aan de geregtigheid moge doordringen! dat de waarlrei4
op de leugen (immers , D A V ov sT heeft eene verdediging in
hot licht gegeven) zegeprale, en de ondeugd haar loon ontvange! Ons komt al hot bier vermeidde voor, daadz-aken to
j,etreffen, die wereldkundig zijn, en die noch door bet regt
des oorlogs, noch door bet (gewaande) regt der wraak en
wedervergelding, kunnen verdedigd worden, maar veeleer der
menfchelijkheid, der wijsheid, en wat flechts redelijk of verflandig beet, in hot nangezigt vliegen . Om flecbts jets to
noemen : men draagt geene de minfte zorg voor de eetwaren ;
laat nit dartelheid quo van 54 gerequireerde varkens in de Elbe verzuipen, en jaagt duizenden van menfchen ter ftad uit,
omdat bet aan eetwaren ontbreekt !
Voor bet overige willen wij niet ontkenneii, dat de Schrijver met Hamburg en haar gedrag, hoe trefi'ende flalen van
edele vaderlandsmin hij ook aanhaalt , over bet geheel
misfchien al to ingenomen is , om volkomen regtvaardig
to zijn . Als een bulk dezer vooringenomenheid, buiten betrekking tot hot geval, moge verflrekken, dat hij Hamburg
gaarne voor de eerfte koopftad op bet vaste lard zou doen
doorgaan . - De vertaling is wel good, maar niet gekuischt.
Wat grond men toch heeft, om gedurig den derden voor den
erften naamval to gebruiken?
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'Mimoires feerets fur N A P O L A O N B U O N A P A RTE ; derits par
un homme qui ne 1'a pas quittd depuis quinze ans. Tom*
1 . Paris, cllez G. Mathiot . 1814, 8vo . 216 pag .
VI' ij hebben begonnen, den Lezer van ons Mengelwerk her
Hjstorisch Overzfgt over Napoleon Buonaparte mede to deelen .
,Deazelfs Schrijver heeft een Vervolg op hetzelve uitgegeven, onder den opgemelden titel . Dit flukje, to breed nit.
loopende, om door ons in zijn geheel geplaatst to worden,
ten echter vele zeer belangrijke bijdragen bevattende, zullen
wij bet een en under daaruit ontleenen, en wel vooreerst
LETS OVER ZIJNE WIJZE VAN BESTAAN.

B U O N A P A R T E is, volgens zij nen aard, inwendig altoos
min of meer werkzaam . Zoodra hij door geene perfonaadjen
meer omringd is, is de alleenfpraak zij'n hebbelijke toefland ;
dikwijls voegt hij het gebaar bij het gefprek, en meestal
bezigt hij dezelfde bewegingen voor dezelfde omflandighe .
den. - Verlaat hij u, zoo zijt gij het voorwerp, dat hem
uit- en inwendig bezig houdt . Zoo hij u door valfche be .
]often bedrogen heeft, of u in eenig opzigt tot zijn dupe
heeft gemaakt, het is voor mij terftond to ontdekken. Zijn
tred is dan ongelijk, fterk en haastig ; hij doorloopt het ver.
trek met gebogen hoofd, en naar zijne handen ziende, welke hij herhaalde malen wrijft ; zijn lath is fomber en ftijf ;
hij blikoogt ; alleen bet linker oog fluit zich bijna geheel :
}lij is over zichzelven voldaan . -Heeft men hem gronden ontwouwd, welligt door hemzelven gevorderd ; zoo dezelven
itrooken met zijne belangen, of alleen met zijne driften, hetgeen voor de ontvouwers van veel meer waarde is, dan
wordt hij eenigermate vrolijk nadenkende ; zijn voorhoofd
beldert op ; nu hoort men deze oordeelvellingen : Niets juis.
ter 1 - Hij heeft regt . - Hij oordeelt juist . -- Het is niet
tegen to fpreken. Komt hij wijze voorftellingen to hooren,
fchoon uitgedrukt met alle mogelijke verfchooning, die nogtans tegen zijne bedoelingen of het reusachtige zijner ontwerpen ftrijden ; of heeft hij flechts vernomen, dot zoodanige
voorfiellingen in vertrouwen aan eenen Minister gedaan zijn ;
dan bevindt hij zich waarlijk in eenen toeftand van toornige
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beroerte ; alles, wat aan hem is, phyfiek en moreel (ligchaam
en geest) is in wanorde . Het fchokken der verfchillende
hartstogten, dat in zulk een oogenblik zijne ziel martelt, is
zoo verfchrikkelijk, dat de blikfem voor zijne voeten zou
kunnen neerflaan, zonder hem aan zijne fluiptrekkingen to ontrukken . Dit is de eenige vaste toeftand, waarin hij bet langst
blijft . Het werktuig intusfchen niet meer nan de fchuddingen
kunnende weerfaan, wordt de man bedaarder. Dan is bet
pijnlijk voor de menschheid, de blikken op hem to vestigen .
Eene in zichzelve gekeerde fomberheid, woestheid en akeligheid kenfchetst zijn ganfche wezen . Zijn toefland is zigtbaar
fmartelijk . De Hemel fchijnt hem de zoete gift der tranen to
eenemaal ontzegd to hebben . - Wanneer B U O N APART E
zich aan dusdanige buitenfporigheden overgeeft, ontbreekt den
floutflen zelven de moed, hem to naderen . Op zekeren
tijd veer hij nit tegen den Prins P O N I A T o W S R I, juist toen
een oflicier hem bijzondere berigten kwam brengen van D AV 0 U S T . Doze jonge krijgsinan fchrikte dermate over den razenden toefand, waarin hij den Monarch overviel, dat hij
flechts in faat was hem bet paket ter hand to fellen, en vervolgens heenging zonder cen woord to fpreken : to huis gekomen, begaf hij zich to bed, dat hij drie dagen hield ; ondertusfchen is deze officier een onzer dapperen, en wel zeer
dapperen . Hetgeen nog bijzonders in doze zaak plaats had,
is, dat de Meester bet paket tien minuten in de hand hield,
zonder to weten, wie bet hem gegeven had : ik was bet, die
hem daarvan onderrigtte,
JETS OVER BUONAPARTE'S ItRIJGSKUNDE . En : DE NAASTE
AANLEIDING TOT DEN DOOD VAN ENGHIEN .

lk zal in geene krijgskundige bijzonderheden treden, en
fpreek ik van den roemvollen dag van Marengo, bet gefchiedt
niet omdat hij hot lot van Italie befllst heeft, maar omdat
hij B U o N A P ART E cene nieuwe foort van frijd heeft aan de
hand gegeven, welke hij feeds heeft gevolgd, waaraan hij
zelfs alle bedenkelijke uitbreiding gaf ; omdat hij zich daar
hot eerst een denkbeeld heeft gevormd van die verfchrikkelijke, moorddadige taktiek, welke van de gevechten fagtingen
rlaaltte, waarbij de kunst van den oorlog tot niets meet frekie ; taktiek, eindeliik, die froomen bloeds deed vloeijen, en
de eerfe, v oorname grond van zijnen voorfpoed was .
BOEKBESC1I . 1815 . NO.
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- Sedert zes tire in den morgen vochten de -beide p ;trtijeh .
,ne t gelilke woede en gelijk voordeel . - Tans beging B u oIVAPARTE eenen misflag, die op bet punt flond, om a1les
to bederven . -- Her was gedaan, en de Franfche wapenen
ontvingen eene bloedige vlek, - toen eenskiaps eene wolk
van flof en verward, herhaald gefehreeuw de aankomst der
afdeelingen van L E M O N I E R en D E S A I X verkondigden . -B U O N A P A RT E begaf zich terflond derwaarts, fchikte ze
op twee digte rijen in flagorde, verflerkt door de reeds vlugtendon . Hot was toen eene masfa menfchen, in ftaat om fchrik
aan to jagen . Hetgeen de magt dezer dikke phalanx nog vermeerderde, was, dat, door eene betoovering, die flechts op
de Franlehen werkt, alien den mood hernomen hadden ; men
wedijverde om den voorrang . De Generaal trok partij van
doze geestdrift, en wierp doze masfa van ftrijders op den
vijand, die, geenen tijd gehad hebbende om zich (na bet
vervolgen, enz .) wederom tot eon enkel ligchaam to vormen,
eensklaps, en zonder naar herflel to kunnen omzien, verpletterd werd . Het is niet omdat ik Franschman ben ; maar
ik verklaar, dat ik hoopen van zestig tot tachtig foldaten,
zonder. eenige orde in acht to nemen, op geheele bataljons Duit.
fchers • heb zien florten, dezelven doorbreken en verflrooijen,
zonder bijna eenigen tegenitand to ondervinden ; zoo onverwacht was bet onweer, en zoo volkomen do fchrik, door
hetzclve veroorzaakt! - De gebeurtenis, die over dozen dag
befliste, was eon lichtflraal Voo : B,U O N A P A It T E . Die masfa menfchen, eensflags flortende op eene andere, die zij verplot en verflrooit, was de fchoonfte fchilderij voor zijne verhardo ziel ; hij kon zijne oogen van dezelve niet afhouden .
Eene geheele poos lang herhaalde hij , alleen zijnde, de laatfte bijzonderheden van dit gevecht . „ ja, bet is 66nig! hoof
„ alles is verlctren .! men dringt zich zamen ! men flort zich
„ op den vijand, en ales ligt overhoop! Dit gevecht weegt al
„ de gedenkfchriften van c JE S A R Op ." Inderdaad, de kunst
van veebten nani met hem eene andere gedaante ann . Het
waren niet meet van die wijze verbindingen, die krijgslisten,
welke, zonder ftroomen bloeds to vergieten, de verfchelen der
Koningen beflisten . Men manmuvreerde flechts nog op de
flagvelden, om bet oogenblik nit to kipper, van zich op zi`ne prooi to werpen, en haar to verfcheuren. Zoo B U O N AP A R T z de keus had, om tweeduizend man met verlies van
vier-
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vierhonderd der z jnen overhoop to werpen, of twaalfduizend met verlies van vijftienduizend zijner foldaten, zijne
kceuze zou niet twijfelachtig zijn ; wij hadden vijftienduizend
Franfchen to beweenen . Van hier, dat mij al zijne zegepralen nooit de minfle verwondering hebben ingeboezemd .
Wij waren in bet begin der maand Februarij 1804 ; de Bataljons - overfle R O S E Y , een man in vertrouwen bij den Heer
DRAKE, destijds Minister van Engeland aan bet Hof van
Stutgard, deed den Eerflen Konfill weten, dat de Engelfche
Ambasfadeur verflandhoudingen in Frankr jk hield, door middel van agenten op den regter Rijnoever, zoo wel to Weisfemburg als to Offenburg, alwaar de Barones VAN REICH
inzonderheid werd aangeduid . Men verloor geenen tijd, en
terflond werden bekwame fpions naar den regter Rijnoever
afgevaardigd, met order om zich to nestelen in de bijeenkomflen der verfchillende agenten van bet Engelsch Gouvernement, of in alien geval ten minfle zich daar eenigen toegang open to houden. De Bataljons - overfle R O s E Y moest
hun in bet geheim behulpzaam zijn in hunne verrigtingen .
Den aden Maart flelde men den Eerflen Konfill eenen brief
ter hand : hij was van een' der fpions, die zich it,, bet ge .
zelfchap der Barones V A N R E I C H had ingedrongen . Na talrijke bijzonderheden over de verflandhoudingen van gezegde
Barones en hare medeflanders, vond men de volgende ongelukkige uitweiding :
,, Dingsdag - avond was ik bij de Barones ; bet gezelfchap
• was talrijk ; ik maakte mijn partijtje met den Heer S T E„ L A U B E N z ; men twistte levendig over bet krijgsgeluk des
• Eerften Konfuls . Sommigen fchreven bet toe aan zijne
in bet vak des oorlogs ; anderen ont• groote kundigheden
,, kenden deze gevolgtrekking regtuit ; toen iemand van bet
„ gezelfchap ons zeide, dat men, om crver deze kwestie to
oordeelen, moest gehoord hebben, wat een zeer groot per„ fonaadje, een man vooral in that om over°dergelijke on.• derwerpen uitfpraak to doen, van de zaak dacht .
,,, De krijgsverrigtingen van B U O N A P A R T E, zeide mij
,,, deze diepdenkende man, bewijzen zeer weinig voor ziju
,,, militair genie . Sedert lang bezit ik bet geheim zijner over .
winningen, en zijner trktiek . Hij is zijne zegepralen a1,,, leen verfchuldigd aan den geringen prijs, then hij op bet
,, leQ 2
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leven zijner roldaten Belt . Zoo lang de overige MMogend .
,,, heden hem geen gelijk fystema van oorlog zullen teggn,,, ftellen, kunnen zij op nederlagen rekenen . Ja, Mijne,,, heeren, voegde hij er bij, bet is door geheele bataljons
• op de fabels der vijandelijke ruiterij to werpen ; bet is
door de dooden en geblesfeerden niet to tellen, dat deze
• gewaande groote krijgsman geflaagd is om Europa door
,,, den glans zijner wapenen to verblinden ."'
„ ledcreen was getroffen door deze taal ; men vroeg naar
• den naam des perfoons, die` dit vonnis had geftreken ; de
• verteller was onverzettelijk, en wilde hem niet noemen .
„ Sedert een vierde uurs fpeelde ik nier meer. Ik had mijn'
• man wel opgenomen ; ik verliet hem niet . Wij geraakten
• in gefprek ; ik betuigde hem zachtjes mijn verlangen om
• den perfoon to kennen, die over bet militaire genie van
• den Eerften Konful een zoo bepaald oordeel velde . Ik vord erde niets, en merkte zelfs, dat mijne aanzoeken hem on• derde
• aangenaam waren : ik hield af, orn geen vermoeden to ge„ veil . Des anderen daags won ik kondfchap in omtrent mijn'
„ particulier : ik vernam eerst nict dan onbeduidende dingen ;
• maar des daags or aan volgende zeide men mij , dat deze
• man wel gezien was bij den Ilertog V A N E N G H I E N ; dat
„ hij zelfs drie woken to Etenheim had gewoond : dit was
• voor mij een lichtflraal ; en volgens eenige, hot is waar
„ zwakke aanduidingen, zou ik mij zeer bedriegen, zoo de
• 1-lertog VAN E N G IH I E N do auteur van bet aangehaalde
„ gefprek niet ware . Wat de Barones VAN REICH aangaat,
• zij is bet gewone middelpunt van al de verftandhoudingen,
„ welke in Frankrijk pleats grilpen . P E r. L I E R zal bet over„ zigt der andere bijzonderheden opgeven . Die van de partij
• van M . en L . vindt men op bet witte blad, tot omflag die• nende ; alles moot door den heetgemaakten cilinder gaan ."
Dit geheime berigt deed eene even fchielijke als verfchrikkelijke working Op n u o N A PART E, wiens eigenliefde
daardoor, als 't ware doodelijk, gegriefd word . Woedcnnle
zic'.i ontmaskerd to zien door een' man, die to eenigen daze de Mogendheden konde bewegen zich van deze ontdekking to bedienen, zwoer de wreedaard deszelfs dood.
(Alle toebereidfelen, benevens den moord zelven, volgdnn .)
Den _o Jan. to voren waren de geheime berigten nog gewec st : „ Dc Iler tog VAN E N G H I E N leeft volitrekt afgezon„ derd.
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derd . Alle de verflagen, welke ik hieromtrent ontvang,
flemmen overeen in de betuiging, dat hij zich volftrekte„ lijk aan alle ftaatkundige gebeurtenisfen heeft onttrok~, ken . Alle zijne verrigcingen zijn die van een bijzonder
„ man, die geene herinneringen bezit ." - J 0 S E P H i N E verfchijnt, bij deze ganfche gruweldaad, in een zeer voordeelig
en betninnelijk licht .
,,

LETS

OVER

DE

WEGRUIMING

VAN

MOREAU

EN

PICHEGRU.

Ondertusfchen beftonden er nog twee mannen, welken hij
weinig minder dan de Jakobijnen vreesde, to weten M O R E A U
en PICHEGRU . De eerfte, waarlijk groot Veldheer, zoo
Ininzaam als zedig, door yolk en leger bemind, voedde voor
her gefoork en bet guichelfpel van B U o N A P A R T E eene verachting, welke hij dikwijls Diet genoeg wist to bcdekken .
De Konfol had twee fpions bij hem geplaatst, die, onder
den mantel van vriendfchap, dagelijks met hem omgingen,
en hunnen patroon, tot de onverfchilligfte handelingen toe van
den Generaal, overbragten. Ziehier een getrouw uittrekfel
van een hunner verflagen :
„ Wij hebben gisteren bij AI ORE A u gegeten ; daar was F R ENIjRE, MOR EAU de Broeder, VALUBERT, DESB0RDES,
LAMARTILLI'h'RE, en PICHON. Het onderwerp des gefpreks was bet Franfche zeewezen. L A M A R T I L L I h R E zeide, dat h j nooit bet genoegen zou hebben, ons in bet bezit
eens noemenswaardigen zeewezens to zien . Hoe ware bet
mogelijk? wij hebben geen' zeeman . - Hoe zouden wij er
een' hebben ? zeide- P I c n o N ; alle oogen zijn op bet land . Niet zoo vast als gij ' wel dcnkt , II'Iijneheeren , hernam m OREAU ; er zijn lieden, die mij gezegd hebben, dat binnen
kort de Korf kanen wel hartelijk zouden lagchen . - Hoe
dat? - Heel eenvondig ; zij zullen zeggen : Frankrijk heeft
ons geenen Koning wilien laten ; wij zijn ordentelijker, wij
zullen hair eenen Keizer leveren . - Aardigheden volgden
dezen zet des Generaals, gediirende bet nageregt . DEsBORDES, eene oranjefchil drukkende, deed zich bet fap in de
oogen fpringen . Waarachtig, ik wist bet wel, zeide hij, dat
wen er niets bij won, presfer l'ecorfe -- le Corfq (*) dat
(tl „ De fchors to drul:keni" ook : „ den Ko.fikaan to dringen ."
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dat bet dikwijls zelfs bijt. Dit woordenfpel deed lagchen .
Zeg dit niet elders , voegde er de Generaal bij ; zoo de grog
to Korfikaan bet wist, hij zou er niet om lagcheu."
Aldus had de Generaal M o R E A U in zijnen kring affchuwelijken, die zijnen vijand alles overbragten, wat hij zeide,
wat hij deed in den fchoot zijner familie . Een dezer cllendelingen, federt in bet gevolg des legers in Spanje gebruikt, is door de inwoners van Saragosfa opgehangen .
Er was zoo veel trouweloosheid niet noodig, om B u oN APART E op to hitfen tegen eenen man, wiens bekwaamheden en roem zijn' licht betimmerden . Wreedelijk jaloersch,
wilde hij zich van hem ontdoen . Maar hij wilde zijnen ondergang verbinden met then eens mans, dien hij doodelijk
haatte, niet flechts ter oorzake zijner krijgsbekwaamheid,
maar bovendien om zijne onverwinnelijke gehechtheid aan de
zaak van LODEwIJK XVIII ; bet was PICHEGRU .
Behendige zendelingen ontvingen order om zich naar Enge.
land to begeven, verbindtenisfen aan to knoopen met de Koningsgezinden, die daar been waren geweken ; dezelven wijs
to maken, dot Frankrijk flechts bet fein verwachtte, om zich
to verzetten tegen de eerzucht van B U o N A P A R T E, die zich
gereed maakte out den troon to beklimmen . In bet binnenfle
van Frankrijk, was een zwerm van handlangers der geheime
Policie geflopen in de huizen, de partij des Konings toegedaan ; die gevaarlijke menfchen, wreede Kameleons, hadden
al de kleuren der aanbangers van bet Huis van B o U R B o N
aangenomen. Zij waren geflaagd om to doen gelooven, dat,
in al de befturen en al de eerfle ligchamen van ftaat, zich
eene menigte menfchen beyond, gereed om zich tegen de
ontwerpen van den overweldiger to verzetten ; maar dat iedereen zweeg, uit gebrek aim een punt van vereeniging .
Eerflen van den flaat fchaamden zich niet, zich aan de
fpions der Policie aan to fluiten, en hunne bedriegerijen to
onderiteunen . Deze affchuweiijke kunstgreep had al bet gevolg, dat men verlangde . De Koningsgezinden binnenslands,
bedrogen omtrent den ftaat der zaken, geloofden, dat bet
gunflige oogenblik voor de zaak des Konings daar was . Zij
fchreven er over aan hunne vrienden buitenslancis, die, even
als zij misleid en bedrogen, in den fink vielen . De Policie
aan de kusten en binnen in bet land had order om de correspondentien door de vingeren to zien, en zelfs to bevorit-
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deren. Deze onachtzaamheid werd zoo verre gedreven, dat
er eenige tijd verliep, alvorens men bet verblijf cntdekte van
verfcheiden zaamgezworenen, die zich naar Parijs hadden begeven .
P I C H E G R U, dien ongelukkige omflandigheden met nI oREAU hadden in onmin gebragt, had eenige bijeenkomflen
met zijnen ouden wapenbroeder . Een lid van het toenmalig
Bewind onderrigtte B U O N A P ART E hiervan in bet epcnbaar,
croor dat zelfs de fpions, die M O R E A U'S voetflappen nagingen, daarvan verflag hadden gedaan . Op dit nieuws ontfnapte
B U O N A P A R T E een kreet van blijdfchap . Ik zag hem oplettend aan ; zijne lippen en bet fpel zijner oogappels deden
tenen lath ontflaan, dien ik niet zou kunnen overbrengen ;
een lach, die vreeze aanjaagt . Een nut daarna kwam men hem
dit nieuws officieel bekend maken. - „ Het is al wat men
;, noodig heeft," zeide hij koeitjes . Inderdaad, bet was al
wat hij vorderde om zijne twee doorluchtige vijanden to bederven .

Wij geven deze zeer beknopte uittrekfels niet eens voor
bet belangrijkfle , in dit Ifle Deeltje voorkomende . De
gebeurtenisfen van den laatften tijd hebben onze keus eenigzins gewijzigd. Ja, zulk een woest dier is NAPOLEON ;
zoodanig is zijne gewaande krijgstnans-grootheid ; zulk eene
is zijne regering, zijne wijze om zich flaande to houden, en
op de argelooze braafheid to zegepraleh! Dat men hem vreest?
6, wie, die in den Duivel gelooft, zou voor zijtle duizendkunflenarij niet fidderen? Maar bewonderen, toejuichen, met
eenige goedkeuring vereeren, in welk opzigt bet ook zijn
moge? bewaar ons, barmhartige God! voor een hart, dat dit
zou toelaten! Ja, neem Gij overal, waar bet gevonden mogt
worden, zulk een /teenen harte weg, en geef een vleefchen,
geef een menfchelijk harte in deszelfs plaats! - Het is de ondeugd, bet is de onmenfchelijkheid en bet lage eigenbelang,
waarop al zijne magt berust . Zoo ergens, tegen hem komt
de bede - maar de welmeenende, werkzame bede -- to pas :

verJloor het risk der duistern .sfe!
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STAATKUND . AANMERKINCENs

Staatkundige Aanmerkingen op eenige Gefchriften van den dag,
en over de belangen van alle Franfchen . Naar de tweedt
Uitgave van DE CHATEAUBRIAND, door A . BRUGGEIVI A N S . Te Dordrecht, bij A . Blusfd en Zoon . 1815. In
gr . 8vo. XVI, 136 Bl. f I -a - :
lTartelijk wenfehen wij , dat dit boekje in Frankrijk algealeen
gelezen, beaamd en gevolgd zal zijn . Her is vooreerst en
vooral gerigt tegen C A R N o T ' S , in ons oog fchaamtelooze
eu belagchelijke, Memorie . Daarna, echter, trekt her zoo
wet tegen onvergenoegde Koningsgezinden als Republikeinen
cn - hier zou her woord Brigands voegen - NTapoleoniden
to velde . Dic gefchiedt doorgaans met even zoo vele bon
digheid en gefchiedkunde, als vernufc en kracht van flijl .
En, waar de eerften al niet to vinden geweest mogten zijn,
daar vergoeden dit de laatften zoo veel mogelijk, fchermende
met de cer, de edelmoedigheid, den onbevlekten krijgsroelrl
der Franfchen -- A faire peur, zegt- onze Hollandfche ondervinding . Veel wordt natuurlijk gefproken van her Conftitutioneel Charter ; en met genoegen zagen wij daarbij , dat
C H A TEA U B R I A N D inderdaad geene bekrompen denkbeelden
voedt ; Iflaar, hoe vol ook van eerbied voor oude inftellingen, beginfelen en denkbeelden, toch zeer wet begrijpt, dal
de tijden veranderen, en wij ons daarnaar behooren to fchikken ; dat de menfchelijke geest kan vooruitgegaan zijn, de
omwenteling lets goeds kan hebben achtergelaten, en dat
vriiheid en Conflitutie, hoe ook misbruikt, evenwel noch
herfenfchimmen, noch nuttelooze, veel min verderfelijke,
zaken zijn . Dit zij genoeg ter aanprijzing van een werkje,
dat ons, helaas, doet zien, war al niet behoefte is, om het
iijk der woelgeesten maar eenigzins in room to houden ; en
ous met to meer nadruk toeroept : maakt eer een dijk van
uwe , ii ken, dan dat gij zoudt dulden, ooit wederom in dien
bcdeinloozen draaikolk medegedeept en verzwolgen to worden,
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,pemoediging der Nederlanders bij de Landing van `B u o N AP A R T E . Door Mr . J . S C H E L T EM A, Lid van bet InJlituut, enz . Te 4inflerdam, bij 1-1 . Gartman . z8i5 . In gr.
8vo . 27 BI. f :-8- :
TFat willen - vat zullen nu de Franfchen - war moeten wij
doer? Ter Opwekking na de Bemocdiging . Door en bij dezelfden . 28 BI. f :-8- :
Hot is bekend, welk een genoegen en working des Heeren
I C H E L T E NI A' S flukj e , getiteid : Vergelijking, e nz . i n hot
begin onzer laatfte gezegende omwenteling, deed . Geen
wonder dus, dat de vaderlandlievende Man zich opgewekt
gevoelde, om, terf'ond bij de zoo veel gerucht makende, zoo
vele vrees verwekkende landing van n U 0 NA P ART E in Frankrijk, de pen ter Bemoediging op to vatten . Hij ontleent dezelve uit, 1° . onze ondervinding ; 2 ° . onze krachten ; 3° . ooze
vooruitzigten.
Schoon nu dit ftukje veto gronden en zaken bevat, die nict
kunnen vervallen, noch ooit in een ander licht mogen be
fchouwd worden ; fchoon ons geluk bij de tegenwoordige orde van zaken, de Franfche en inzonderheid Buonapartifc/r
gruwzaamheid, en de kracht van ons land en onzen landaard, bij eensgezindheid en vertrouwen op God, altijd redenen van opwekking zoo wet, als bemoediging blijven, - zoo
was her toch ten deele op de hoop gebouwd, dat Frankriji ,
zelf den trouweloozen vreemdeling wet van den troon zou
weren . Om doze reden is con ander ftukje, onder ftraks geenoemden titel van Opwekking, de Bemocdiging gevolgd,
waarin S C H E L T E M A op doze dric vragen eenig gepast antwoord geeft : i° . Wat willen - 2° . wat zullen nu de Franfc,'ien doen? 3° . wat moeten wij doen? Terwijl de Schrijver,
op bet Plot, eindelijk een lYeekblad belooft, onder den naant
van bet Vaderlarzd en de Franfcdzen, alle Maandagen bij den
Boekverkooper G A R T M A N zullende in bet licht verfchijnen.
1)eze Opwekking is, gelijk men begrijpt, eene foort van Wapenkreet, met die gematigdhe .*d echter, die bond'gheid, die
albelneenheid, om zoo wet to genezen als te wonden, to geVen
Q 5
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Ven als to vechten, to laten als to doen, welke van den ongebonden ftijl en de manier des Schrijvers to wachten zijn .
Wij hebben beide ftukjes met genoegen gelezen . Ons verRand en hart ftemmen gaarne met den Man in . Wij behoeYen niet to vreezen, mits wij maar waken ; noch mogen lets
hopen, indien bet hieraan zoo zeer ontbrak, dat God en bet
Verbond der Menschheid ons tegen den Geweldenaar niet kon,
mogt of wilde befchutten . Of al het aangevoerde toereikend
zij, om den vreesachtigen to bemoedigen, den tragen op to
wekken ; of maar zoo toereikend als bet uit den aard der zake
kon zijn, to wachten ware, -- is moeijelijk to beflisfen . Wij
verheugen ons daarover, dat bet gezegde ten minlie zeer nannemelijk is ; dat bet den besten, den zuiverI en geest ademt ;
dat onze Vaderlandfche-Historie-kenners, Sc'hrijvers en Staatslieden alzoo met onze Dichters en openhare Redennars banden ineenflaan, om den fchoonen band der vaderlandsliefde
hoe langs zoo meer to ftijven . Overdrijving zelve is bier zoo
onmogelijk, als aan partijfchap bij verftandigen en niet geheel
ontaarden to denken is . Dood of vrij, zij nu inderdaad de
leus! Doch Europa, ons eigen hart, de Godheid, waarborgen ons bet laatfte . Wij herhalen bet, zoo moeten alle braYen denken ; alle verftandigen doen bet . En, wat men ons
ook tegenvoere, wij zullen bet altijd daarvoor houden, dat
hij, die anders denkt, of in zijn hoofd, of in zijn hart gekrenkt is ; gelijk men trouwens weet, dat er menfchen zijn,
die op een bijzonder punt buiten zinnen zijn, of eener hoofddrift botvieren : men noemt echter de eerften daarom niet minder zinneloozen, noch zal Apostel J A C O B U S tegenfpreken,
dat die de geheele wet houdt, en fchtrldig wordt in eAne, de
geheele wet heeft overtreden .
Slechts 6dne zaak hinderde ons bij S C II E LT E M A : de Punifebe trouw ten voorbeelde van de Franfche gefleld to zien .
Indien wij ons niet bedriegen, dan heeft de gefchiedenis en
ftaatkunde van Fraokrijk met niets meer overeenkomst, dan
met de hunne, die onbefchaamdelijk op de ontrouw hunner
mishandelde vijanden fmaalden ; de Koningjagende, vrijheidfchreeuwende, werelddwingende en uitplunderende Romeinen,
eindeljj'k de Haven van den flaaf eens oproerigen hoops krijgslieden .
Wij hooren flechts een MAR T I A L I S nit hen met genoegen
van dat nog al mindere fchuim, de Korfikanen, zeggen
„ Hun-
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fTunne eerfte wet is, wraak ; de tweede, op roof to leven ;
De derde, leugentaal ; de vierde, niets to geven
„ Om God of zijn gebod ."

E,
Onze alom bekende tijdgenoot, finjeur B U O N A P AR T
drukt bet zegel op deze aloude befchrijving .

W I L L E M F R E D E R I K,, Koning der Nederlanden, door Mr .
W . B I L D E R n ij K . En : Feestzang, door deszelfs Echtgenoote . Te Amflerdam, bij M . F. Pieper en Comp . f :-II- :
Bij de Verhefflrng van Z . K. H. W I L L E M F R E D E R I K, enzp
op den Troon der Nederlanden . Lierzang, door H . T 0 LL ENS

Cz ., Lid van bet Hollandsch InJlitut .

bij J . Allart .

In 's Hage,

f :-8- :

De Verheffang van W ILL E M I , enz. tot Koning der Nederlaxden . Lierzang, door m . W E S T E R AI A N . Te Amilerdam,

hij J . G . Rohlof.

f : - 4- :

De Schim van Keizer K A R E L V , bij de hereeniging der Nederlanden

onder

Koning W I L L E M

'S G R A V E N WEE R T.

I.

Door Mr . j .

V9 N

Te Amfierdam, bij M . F . Pieper en

Comp . f :-5-8

Len vijftal ftukjes, alien meest in den vorm van Lierzang,
op de verheffing van Vorst W I L L E M ten Nederlandfchen
Koningszetel . Zonder dezelven to willen gelijk ftellen in
dichterlijke waarde, willen wij ze liefst niet tegen elkander
monfleren, en zeggen in bet algemeen, dat zij zoo vele
warmte van hart bij de heugelijke gebeurtenis, als van genie
aanduiden . De voortreffelijke B I L D E R D Ij K toovert wederom
met gedachten, beelden en zaken . Zijne beminnelijke Gade
kweelt zoo zacht en zoo liefelijk, dat de geheele Natuur
zich met haar over bet voorgevallene fchijnt to verheugen .
T 0 L LENS is geheel -- T 0 L L E N S ; liefelijkheid en geestdrift, welluidendheid en kracht . WESTER AI A N kan niet dan
treffend voor bet Vaderland zingen ; en 's G R A V E N WEE R T,
men kent zijne vaste hand, zijn krachtig vers en veelbelovende bekwaamheid .
lVaar.
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Waartoe zou bet flrekken, dat wij een dor geradmte van
elk dezer a"-ken bier volgen lietetj? Alen loopt daarbij flechts
gevaar, de eenvoudige fchets van bet meesterf}uk als weinig .
beduidend to miskennen, het kronkelend pad van den losfen
zang voor gewrongen en mislukt to houden. leder koope
veeleer dit weiuige, voortrelFelijke, hij zoo onvergetelijk eene
gelegenheid vervaardigd . Het is de keurigfte inleiding tevens, door de tegenllelling boven alles krachtige inleidin .,
tot hetgeen bijna to gelijker tijd, met vele firoomen, uit de
1llederlandfche dichtpen is gevloeid, en door ons terftond Nat
iangekondigd to worden . Ja, Landgenooten, voelt al bet geluk, dat u reeds ftreelde, maar inzonderheid uit de toekomst
blijde toelachte, om to befeffen, %vat gij verliezen zoudt . . .,
teat gij to verdedigen hebt , . . , wat u tot allerlei cl:offer ngen
Moet fporen !
Om den Lezez niet zonder een gering ftaaltje van bet aangekondigde to laten, zullen wij der Vrouwe de eere gunnen,
en flechts bij den greep iets van haar overnemen .
De lieve Vrede float hare oogen
Yet teedre blijdfchap neer van de overaardfche bogen,
En biedt ons malfche rozenblaan
En palmen aan,
em boning %v,i L L L M s voct ten zacht tapij t to fpreiden .
Ja! vloer' zij hem bet donzigst pad,
Die reeds zoo land op disclen trad,
En nimmer andre zuchten had,
Dan heil en deugden uit to breiden l
Gezegend Holland! buig de knih,
Gij zult uw kroost gelukkig zien !
Erken 't, en, nimmer dankens moede,
Beveel dees Heilvorst in Gods hoede,
Wiens deugd u de eeuw van goud met fchoonerglansvoorfpelt
Die Holland, met d'alouden luister,
Zal doen herrijzen uit bet duister,
Wiarin verdrukking 't hield bekneld!
? : :e d' ongekrenktcn roem der eerbiedwaarde Vaderen,
Zoo verr' de zon beer gloende raderen
Om 's aardrijks fchuddende asicn drijft,
Bij 't nageflacht zzl nit_ doen fchitteren :
Eeu roem, die magt- en rijksbczitteren
Ten voorwerp van bewondring blijft!
Reik ,
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Reik, liatavier! de Hide handen
Uw' ft to genooten toe, aan Maas- en Moezeiranden ;
En zweert den eed van tronw, elkander aan de borst!
Zweert, zweert hem, aan den voet van d'afgebeden Vorst,
Voor wien oils alter harten branden ;
En zie hij in uw broedrenmin
Een naauwvereenigd huisgezin!
Ziedaar alter geest, bij den ten uiterfte verfcheiden toon!

Wapenkreet . Lierzang , door .
Mr- w. B I L D V R D IJ
flerdam, bij M . F . Pieper en Comp . f :-6- :

X.

Tc Am-

Opwekking aan , de Nederlanders , door c . L O o T s . Lierzang,
uitgefproken in den Amflerdamfchen Scbonwburg, enz. Te
Amfierda ;n, bij J . ten Brink, Gz . f : - 4- :
IVcderland en Frankrijk in Maart 181$ . Lierzang, door iw.
P . E L T E R, geb . WOE S T H O V E N. Te Amflerdam , bij
Geysbeek en Comp . f : -6- :
.dan mijne Nederlandfcbe Landgenooten , bij het bezetten vats
Pariis door B U o N A P A R T E . Door J . S . S W A A N ; Rector
der Latijnfche Scholen to Hoorn . Aldaar, bij J . Vermande.
f : .2- :
flet Verbond der Edelen fis 181 j . Door Mr. J . V A N ' S G 1t AV E N WEE R T . . Te Arnflerdarn , blj M . F. Pieper en Comp .
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gelegenheden en onderwerpen, als opgemelde ftukjes aanduiden, verandert onze beftemming . Elders moge grondige
en eenigzins uitvoerige bcoordeeling ooze taak z ; n, hierzoude
eerfte naar ongepaste vitterye zweemen, de laatftc ongelukkige vertraging ten gevolge hebben. flet publiek moot flechts,
ten fpoedigfte, weten, dat de geestdrift is ontbrand, dat zij
zich door hare tolken laat vernemen, dat hare vlam hoog teti
hemel opflaat , en er gelegen'aeid voor elken regtfchapen Vaderlander is, om zich bij then gloed to verkwikken, tc ver.armcn.
De s:aam Tan ten minfte twee der Dichters, die
hier
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bier optreden, beflist reeds voor de waarde der ftukken .
Wie kent - bet zij de bekwaamheden, bet zij den blakerm
den ijver voor Vaderland en O R A N J E niet, van B I L D E RDIJg en LOOTS?
Inderdaad, de eerfte fpreekt bier eene taal, die verftommen doet . Wie vormt zich een denkbeeld van de kracht
der Poezij, die zulke verzen niet gelezen heeft? Mijn God,
welke beelden! welke, als hemelhooge baren door bet gevoel voortgeftuwd, en alles met zich mede flepende! Welk
eene buigzame gehoorzaatnheid van taal en maat aan dit wonderbaar Genie! Ja, de poezij is de eigen fpraak der geestdrift ; de geestdrift de d8nige waarachtige Zanggodin . Elders
mope de dichtkunst liefelijk kwelen en fpelen ; mope bloemen zaaijen, kranfen vlechten, en alles, alles in feestgewaad
doen verfchijnen ; de vaderlandfche Bard, die se wapen! roept,
gevoelt eerst regt den God in zijn binnenfre ; hij is deszelfs
werktuig ; hij kan geene klanken flaken, dan die bet kenmerk
des heeten gevoels dra,en, en, in de ontzettendfte fcheppin.
gen der dronken verbeelding gehuld, als orbetemde ftroomen
daarheen bruifen.
Nieuwsgierigen ! enkel nieuwsgierigen !
leest deze bladen, ten cinde eenmaal to zien, wat eigenlijk
poezij zij ! Misfchien kweekt dit gezigt eenigen lust voor de
fchoonfle der kunften in uwen baezem . Misfchien - dit
toch is ons Joel en bede - misfchien ontbrandt eene vadery
landfche vlam in bet tot nog toe koude hart ; en God heeft
ook de dichtgaven niet to vergeefs aan Nederland verfpild!
Doch, gelijk ieder oorfpronkelijk Dichter zijnen toon ex
trant heeft, zoo heeft ook ieder lezer of toehoorder zijne
bijzondere vatbaarheid, oin door den een' meer dan door den
ander' geroerd en aangedaan to worden. Men voege dus
L o o T s bij B I L D E R D IJ K . Hij is geen minder treffend laal
van bet vermogen der dichtkunst ; hij, die alles door dezelve
is, alles aan dezelve to danken heeft. Als vaderlandsch Dichter inzonderheid, verdient hij eene allereerfle plaats ; en deze
Lierzang, in bet vroegfle opkomen des hangenden onweers
vervaardigd, voor den pas uitgeroepen Koning en Koninginne
openlijk voorgedragen, fprong geheel frisch en krachtig uit
de geopende wel van verontwaardiging, patriotisme, en bet
riikfle poetisch genie op . Ds bedaarde menfchenvriend em
wereldburger moga this huiveren voor de fnadelijke kleuren,
met welke hij eene ganfche Natie teekent : wie, die den jamme
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m gr 1,erel :ent, d,-or Franfche lig .zinnigheid, en vatbearheid
vapor allerlei vcrllandelijke en zedelijke ontn arding, over Europa gebragt, en thans wcderom ziet, hoe Franfche legers bevverken , en heel Frankrij 1; gedoogt , dat her verworpen fchrikgedrogt op iIieuw zijnen magtigen fchepter zwaaije, kan
hem dezen ijver ten kwade duiden? Neen, Frankrijk helpe bet
monfler weren, of bet bezure deszelfs gruwzame vermetelheld! Op! op! wie iets vermag, door gansch Europa, om den
p ;stftroom niet flechts to ftuiten, maar to dempen! De gef'chiedenis van verfcheiden afgeloopen eenwen leert ons, wat
de groote kr ,jgshafcige Natie ons wereiddeel al leeds berokLend heeft .
Mevrouw E L T E R heeft de vooronderfielde fout van
LOOTS willen vermijden. Haar aanhef inzonderheid toont
(fit. Er is echter voor ons eenige duisterheid in denzeiven .
In a?leu gev lle ds her ons menfchen moeijelijk, perfonen en
zaken, den zondaar en de zonde zoo geheel to fcheiden, dat
wij zelfs om N A P 0 L E 0 N'S bekeering eerder en hartelijker
zouden bidden, dan om zijne verdelging . Voor bet overige
ontbreekt her in dit vers noch aan fchoone gedachten, noch
aan verdien(lelijke inkleeding, noch aan wartne, vaderlandfche gevoelens . En, op nieuw juichende in den bloei van zoo
heel goeds en fchoons in deze, nu weer gezegende, oorden ;
en cen blik werpende op de toelcomst, nag onlangs geheel
zonder nevelen, enkel bezviangerd met grootfche verwachtingen, - rijzen onze beden tot God en wenschheid des to
vrriger, om verpletting van den Drank .
Des Heeren S w A A N' s dichtflukje is gansch niet zonder
verdienfte, en vooral is zijn aanhef, de uitboezeming van
vreugde over den opgerigten troon, om de tegenftelling en
bet treffende van den overgang, allergelukkigst . Zijn toon
zij overigens veel lager, dan die der eerstgenoemde Puikdichters, -- al wederoin eene verfcheidenheid van gaven,
berekend naar de onderfcheiden behoefcen en fmaak der lepers . Wij prijzen 's mans ijver voor alle goede zaken ten
hoogfte . Screve hid door werkzaamheid tot volmaaktheid l
en geniete daarvan de vruchten, in een beveiligd, verfterkt,
gezegend Vaderland I
Het is niet als bij afklimming van verdienfte, dat wij den
Beer V A N 's G R A V E N W E F It T achteraan plaarfen, maar om de
weinige uitgebreidheid van bet ftnkje, met een ander betrekke-
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kelijk de troonbeklimming op een zelfde vel afgedrukt, en
hierdoor mede de kracht der tegenftelling in Zich belluitende .
„ Geene overheerfching meer op Nederiandfchen grond!"
Zoo klonk der Eedlen ftem bij 't heilig eedverbond .
„ Geen vreemde meester meer ; geen dienstbaarheid van Haven I"
Word(t) nu de Wapenkreet in 't hart van Neeriands Braven .
Deze aanhef verklairt den titel, en tevens bet doe] . Her
is mede een Wapenkreet, en deze niet min krachtig dan kort .

Puntdicht op den vernuftigen en verdienllelijken Hond, gen<ramd Mango, fpelende eene rot in het TooneelJluk : Hondentrouw, enz . Met eenige danteekeningen, enz . wegens
de beruchte Begrafenis van den Hond van den Leydfchen
Schout BOND T, mitsgaders het Crimineel Proces van L .
H . G A A L tegen den Hond van j . J . VAN D E R P O E L,
genaamd Troevetje, wegens het bijten van een Kind, met
de koorde gejiraft, to Leyden, 25 Mei 1595 . Uit een oud
Manufcript . Door H . N . K 6 N I G . Te dmJlerdam , bij Geysbeek en Comp. In kl. 8vo . 12 BI. f :-4- :
Wat wordt er al niet voor bet lieve brood gedaan ! - Eene
aalmoes dan voor een' armeu Hond, Lezer! Immers, wij kunnen niet denken, dat de beestlievende Schrijver, die zich
beklaagt, dat men den fchranderen MANGO geen Benefit heeft
gegeven, niet gaarne zijne winst met bet getrouwe Dier,
waaraan hij zijne ftoffe is verpligt, zal willen deelen .

No . 11 . bl . 64 . reg . T7- flaat : H .
lees : Heeren VAN B RED E R ODE.
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BOEKBESCHOUWING.
Leerredenen van n . x . DON K E R C u R T I u s, Th .
Doct . , Predikant to 4rnhem . Ifie Stuk . Te llrnhem,
hij P . Nijhoff. 1815. In gr. Svo. X, 213 B1. f i - 0 -
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elden valt de keuze van twee Schrijvers op volflrekt
hetzelfde onderwerp ; de Leeraars van den Godsdienst
alleen vinden gedurige aanleiding, om over denzelfden,
dikwijls uitvoerigen en naauw bepaalden, tekst to prediken . Geene bijzondere foort van gefchriften is bovendien zoo talrijk als Leerredenen ; die, echter,allen
in bet openbaar, voor eene gemengde fchare, tot leering, troost en ftichting, uitgefproken, wel degelijk
cene bepaalde foort vormen ; zoodat de ongeoefendfte
leek, zoo wel als de geleerde, eene zekere duidelilke
voorileiling van eene preek in bet algemeen heeft . Doch,
hoe vaster dit ga, hoe meer ook de onbedwongene
oorfpronkelijkheid van elken maar eenigzins bekwamen
Prediker moet uitkomen, hoe noodzakelijker bet wordt,
dat zelfs onderfcheidene foorten in de eene hoofdfoort
ontflaan, en hoe blijl baarder bet dan ook een der eerfte pligten van ons ambt is, de manier, den toon, de
algemeene hoedanigheid der uitgegeveneLeerredenenaan
to wijzen, zonder dat deze aanwijzing over de waarde
De gaven zijn , niet
of onwaarde nog iets beflist
fechts in grootheid, maar ook in hoedanigheid, verfcheiden ; en nooit behoort de ingenomenheid met onszelven, met hetgeen ons bijzonder eigen is, zoo verre to gaan , dat wij dit daarom voor bet beste , ik laat
taan a nig goede , zouden houden . Wii zeggen dit
met opzigt tot hetgeen de Eerw . Schrijver in zijnvoorberigt betuigt, dat hij geene fchitterende welfprekendheid bedoeld, veel inin bereikt, maar ecuvouclige,voor
den minst onderwezenen bevatteliike , prediking ten
oogmerk gehad heeft .
Wij beam-In dit, .vat de uitLURBESCH . 1815 . No . 6 .
R
komst
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kotnst befreff ; wij gelooven bet Wne, wat den wit
aangaat ; wij prijzen bet dan ook to liever , daar deze
duidelijkheid toch niet in platheid ofdergelijkeontaardt .
Doch, wij bevroeden niet, dat onze kenfchetfing eener
voorheen uitgegeven Leerrede van n o x K E A c U K T I U s,
afs ontblootvan zoodanigewelfprekendheid, ons daarom
tot eenig verwijt zou behooren to flrekken . Immers,
bedoelden wij berisping, dan hadden wij zeker geen
verblindend fchitteren op bet oog ; geliik zijn Eerw . zelf
geene,3e--us
zwarigheid maakt, bl . a6, van fchitterende blijketa
van
goddelij ke wjsheid to fpreken, gefchikt or
ons to bewegen, om to erkennen enz . ; dan was onze
uitdrukking misfchien eene etsphemie, eene beleefde aanduiding van minder geestdrift, warme fchildering en
poetifche verheffing, dan en de aard van bet onderwerp ,
en andere uitgegevene Leerredenen ter zelfde gelegenheid, ons van 's mans,, in bet algemeen bekende, bekwaamheid hadden doen verwachten . Hebben wij daarentegen geene berisping bedoeld, -- en gewis had deze Been oogmerk zich verder uit to flrekken dan wat
betrof onzen fmaak en bijzondere behoefte in then heugelijken tijd, -- even min kunnen wij bet goedkeuren,
dat de trant, bier gebezigd, als de e6nige ware zoti
aangeprezen, of eene blaam op elke meer zwierige, en
misfchien meer wijsgeerige, predikwijze zou worden
geworpen .
Het behoeft vooreerst Been betoog, dat
elegantie en bevattelijkheid zeer wel kunnen zamengaan ; men denke, uit ouden en nieuwen, flechts aan
V A N n E R P A L M . Maar , al ware bet ook , dat fommige Leerredenen voor iedereen, in haar geheel, niet
to volgen waren ; zouden wij b . v . de meesterflukken
van H U L s H O F F daarom willen misfen of misprijzen ?
Wij voor ons twijfelen, of die mate van bevattelijkheid, en to gelijk onderhoudendheid, niet eene herfenfchim , of, zoo men wil, ideaal zij , welke iederen , ook
den ftompften en onbefchaafdflen, toehoorder eene eenige redevoering van omftreeks een uur lang zou kunnen
doen navolgen en vatten . Men ftreve dan, ja, naar dit
Ideaai ;
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Meoal ; maar zonder beter toehoorders to zeer to doen
) jden , zonder talenten, die hiertoe minder ftrekken ,
to doen roesten, zonder zijnen eigen aanleg zijne eigene bijzondere betrekking, of de gefteldheid der ge,
meente, uit bet oog to verliezen . Met een woord, de
eenvoudige manier dezer Leerredenen, ftraks nader to
doen kennen, is goed ; maar eene wat hooger geftemde
kan zeker even goed zijn . Wij voegen er dit flechts bij,
dat , gelijk de Eerw . D o w x E R c u R r r u s to regt aanmerkt, dat men doorgaans veel waagt met de uitgave
van Leerredenen , ditzelfd.e ook plaats heeft met de beoordeeling, als van tukken, eigenlijk tot mondelijke voor.dragt beftemd, en van deze dikwijls eene eigenaardige
bevalligheid ontleenende, welke in bet affchrift niet is
to ontdekken of to waarderen .
De onderwerpen, hier behandeld, zijn, in alien geval, verve van gemeen, d . i . to algemeen, to zijn . 's
Mans doorgaande bedoeling is , de grootheid van j E z u s
c H R x s T u s als mensch, of wel de voortreffelijkheid
Van zijn karakter, in bet licht to ffellen ; waartoe hlj
in iedere Leerrede eenen of anderen , foms waarlijk fij .
nen , trek als hoofdzaak behandelt . Wij gelooven to mo .
Seh zeggen, dat zulk een ontwerp altijd eenige zwarigheld ontleent uit bet buitengewone van j E z u s -- zull6n
wij het enkel betrekking, of ook natuur en althans be,
ftemming noemen?Doze zwarigheidheeft, ineenenwij,
de Eerw . Prediker niet geheel ontgaan , wanneer hij,
in de derde Leerrede, j E z u s verbazende gezetheid op,
en de volbrenging van het werk ., hem door den Fader
spgedragen, willende doen zien in zijne nederdaling op
,deze aarde en zijn lvven to ridden van zoo veel leed en
6ranen, orngeven door onvolmaaktheid en zonden, daartoe gebruik maakt en zich beroept op j E z u s alwetendheid. Immers , 0 o o zelf kent alle deze ellende ; en ,
ten zij wij Hem alle foort van gevoel, en dus ook zaligheid, ontzeggen, moet bet op Hem, moet bet op
E z u s , daar hij bij den Vader was , dezelfde werkin ;
tiebben gedaan . Wij moeten, namelijk, een van beide,
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ja misfchien beide, aannemen : dat Fiij, die alles, bet
goede zoo wel als bet kwade, bet oogmerk niet min
dan bet middel weet, nog Reeds zegt : ziet, het is zeer
goed ! of dat J E z u s wetenfchap ontleend, en waarom dan ook niet bepaald ? to achten is . In bet algemeen komt ans voor, dat alle verdere uitweiding over
de natuur des Zaligmakers , over zijne eenheid met den
Vader, dan die zich tot den heiligen wil, bet goddelijk
werk en de toekomftige heerlijkheid bepaalt, tenn zachtIte uitgedrukt eene verborgenheid behandelt alsof bet
geene ware ; met andere woorden : in bet heilig duister ongeoorloofd en onvoorzigtig rondtast .
Een ander bezwaar van 's mans keuze der onderwerpen is, de moeijelijkheid, om alles, wat een tekst
oplevert, en wat eene geheele Leerrede tot onderwijs'
en ftichting voortbrengt, op bet opgegeven thema als
op een middelpunt to doen uitloopen, vooral wanneer de behandelde karaktertrek zeer bijzonder is, gelijk b . v . in de vierde en vijfde Leerrede . Over bet gcheel, echter, zijn ze meer algemeen, en valt bet dan
oo.k gemakkelijker, zonder bet bijbelfche en pnpulaire
eenigzins uit bet oog to verliezen, een wel zamenhangend betoog to leveren . 's Mans algemeene ftoffe behoudt nogtans genoeg pikants, (indien men ons dit
woord veroorlove) genoeg ongemeens , om to treffen .
En wie zal er in bet geheel aan twijfelen, dat de po.
ging, om de achting voor bet Christendom op die
voor den Christus meer en meer to gronden en to verheffen,-de poging, om bet ongeloof, aldus, als op zijnen eigen grond, buiten bet gehate en verachte veld
van bet wonderdadige, to beflrijden, inderdaad hoogen
lof verdient . Wij fpoeden ons om van elke Leerrede
afzonderlijk iets to zeggen .
I. De kennis van het verflandelijk en zedelijk karak.
ter van j E z u s , een heilzaam middel om het opregs
en waarheidlievend hart to genezen van alle vooroor.
deel tegen j E z u s leer en goddelijke zending ; tekst,
j o AN . I : 47b ; indeelhag (tot eene proeve) : I, van de
ge-
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gebeurtenis, zoo veel als noodig is om den nadruk en
de bedoeling der woorden to doen gevoelen ; 2 . het opgegeven onderwerp zelf ; 3. een en ander gevolg ter belluring. Men ziet, dat het geheel als ter inleiding voor
dit en een volgend vijftal verftrekt .
II. Eene prove van j E z u s onvergelij kelij ke wij sheid ,
en hoege belangflelling in het Neil der menfchen ; J 0 AN .
IV: 7-a6 . D O N K E R C U R T I U s behoort tot die Uitleggers , welke ongunftig over het karakter der Samaritaanfche vrouwe denken, en heeft dit eigeuaardige, dat
hij hare eerfte antwoorden als fpottende opvat . \Vij
geven in bedenking, of men bij deze en foortgelijke gelegenheden, b . v . inzonderheid het gefprek met N i c oD E M US, wel genoeg in het oog houdt , dat de Oosterlingen veel meer dan wij moesten gevat zijn op cene
verbluemde leer- en fpreekwijze, en dus veel min gevaar loopen om die to miskennen . Althans, deze vooronderftelling had kunnen ftrekken, om het geopperde
gevoelen van fpotternij --- opzettelijk misverftand en
verdraaijing - in een des to aanlokkelijker licht to
plaatfen . Het betoog, op den behandelden tekst gebouwd, heeft ons zeer behaagd .
III . J E z L, s verbazende gezetheid op het volbrengen
van het werk , hem door zijnen Vader opgedragen ;
niettegenflaande de ontzettende bezwaren van hetzelve ;
JOAN . IV : 34 .
IV . J E z u s vreugdcgenot ; L u e . X : 21s . Deze Leerrede

bevat eene menigte menschkundige en fchoone aanmerkingen . Het begin met de waarheid, „ dat de droefheid wel velen nadenkend en ernftig maakt , maar de
vreugde flechts de besten tot deugdzame gevoelens
ftemt, enz ." is treftend en gepast . Wij hebben de enkele bedenking reeds medegedeeld, dat bet moeijelijk
is , dusdanig onderwerp alleen en geheel to behandelen, zonder zich in zekere redeneringen verder to verdiepen, dan met den trant van D O N K E R CURT i u S ftrookt .
V . Jz z u s bedwang zijner hartstogten, waar het
R 3
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belang van dntleren sulks Vordert s Mr A T T H . XV :. 2.t_-2g,
Heti:
Op dit o.pfchrift hebben wij eene aanmerking .
woord hartstogt duidt doorgaans iet kwaads, althans
onfluimigs en grof zinnelijks, aan . Het onderwerp is
fraaijer, dan deze titel kan doen denken . Ten aanzien
va.n den tekst wil de Schrijver, dat het blijkbaar in
hums en niet op weg zij voorgevallen . Wij twijfelet*
echter, of alle zwarigheid hiertegen volkomen zij weggenomeil .
VI . Eene proeve van 1 R z u s kloekzinnigheid in het
ontdekken en verijdelen der oogmerken van zijne vijanden : to gelij k eene waarfchuwing tegen het beflaan der
Pharizeen ; M A T T H . XXI: 23--32 . Dit them.a is flrijdig
met de eenheid I ruim zoo veel als het fluk zelf is , of
althans behoefde to zijn, daar het eerfle deel eigen .
lijk tot de behandeling van den tekst behoort, en alteen het laatfle de toepasfing oplevert ; en waarlijk eene
fchoone, vruchtbare taepasfing, die doet zien, dat de
Prediker het menfchelijk hart befpied en bcoefend heeft .
Zie daar iets, om cut bundeltje, en onze denkwijze
daarover, to doen kennen! Hebben wij niet al het geffelde bewezen, wij geven het daarvoor ook niet uit,
De Leerredenen verdienen, in ons oog, ruimen lof,
om derzelver klaarheid, belangrijkheid, oorfpronkelijkheid, en geven ons• een aangenaam denkbeeld van deszelfs vervaardlger, als een man, door hoofd en hart
beminnelijk . - l?och, al het fraaije en wegflepende, of
Route en bondige, van enkele andere Predikers van
onzen tijd bezitten zij niet . Des to gefchikter zijn ze
misfchlen otn hier en daar in donkere hoeken een geheel nieuw licht to ontfteken . Welaan, C U R T I u s I
ga voort, ons - geenen Macedonifchen held, maar
eenvoudigen j E z u s van Nazareth , als den alleen
grooten to doen kennen i

C/iris-

OPW1KKINGS&1DZXEX1

,XQ

Christeli/ke Opwekking tot Heldenmoed, in eene Leerrede over Lukas IX: 24a . uitgefproken to Leyden den
9 April 1815 , door j . H . VAN D E R PALM . Ti
Leyden, bij D . du Mortier en Zoon. In gr . Bvo.
36 b1. f :-8- :
Moed en
in eene
meerde
door c .
meente.
Svo . 22

Kracht tegen dew Man d o Bloeds, opgewekt
Redevoering in de Remenf?rantsch-GereforKerk to 4mflerdam den 29 Maart igrs,
W . W E S T E R B A E N, Leeraar bij die GeTe Amfierdam, bij H . Gartman . In gr.
B1 . f : - 5 - 8

Bemoediging en Opwekking bij de hernieuwde Overweldiging van den Franfchen Troon door N A P O L E O N
Eene Bedejlonds - vaordragt van
B U O N A P ART E .
.
J DECKER Z 1 M M E R M A N, Evang . Luth . Predikant . Te Utrecht, bij F. D . Zimmerman . In jr.
8vo . 19 Bl, f : - 7 - :

I J eze

drie Leeraren van onderfcheiden Christelijke
gezindheden ftaan hier niet eendragtiger naast elkander
gefchaard, dan hunne zuivere en warme vaderlandfche
gevoelens keurig zamenflemmen. Zij betreden elk hun.
nen eigen we-, daar inzonderheid de eerstgenoemde,
in eene volledige Leerrede van de gewone uitgebreid.
heid, meer ruimte tot uitweiding in bijzonderheden
heeft . Doch, waar zij elkander ontmoeten, daar fpren
ken ze dezelfde taal, daar zou men foms No . i door
2, en omgekeerd, kunnen doen vervangen .
No . I . Uitftekend gelukkig is hier de tekst gekozen.
Dit gevoelt elk op het hooren der woorden : vie zijn
leven behouden wit, die zal het verliezen. Doch, het
is niet flechts op het eerfte gehoor, en als motto, dat
deze mepastheid blijkt ; de bekwame hand van VAN
R 4
D$ K

*44 V. 1) . PALM, wESTERtALN, ZIM1*1PRMA1N
I3 L R P A L M wist hem ook in een licht

(en waarachlicht)
to
dat
eigen
zin
en zamenaehtig
plaatfen,
de
krachtig
toepasfing
op onze
hang
medewerken, om de
omftandigheden to veriterken . Het was waar ten aan,zien der Joden ., die, fchromende bet kruis van Jezus
op to nemen, veelal des to ellendiger omkwamen . Het
is waar in duizend omitandigheden des levens, waar,
gelijk men zegt , de voorzigtigheid de wijsheid bedriegt_
Het is vooral waar voor ons, die geene hoop dan in
de vernietiging van den Dwingeland, dan in eigen eendragtige en krachtdadige medewerking tot dit doel hebben, zonder dat uitftel geoorloofd is . Deze waarheid
wordt in een tweede deel in hoogeren zin genomen, en
niet min bondig betoogd, dat zoo wel pligt als belang
de aangeprezen opofFering vordert . Te weten, wie
door pligtverzaking al mogt zijn aardfche leven behouden, die zal en moet echter het hemelfche en betere
even daardoor verliezen . Wijsheid en kracht hebben
vooral ook bier 's Hoogleeraars pen beftuurd . In een
derde fink volgen gepaste vermaningen, oin den vaderlandfchen en menschlievenden krijgsmoed door geene daarmede ftrijdige ondeugden to ontadelen .
No . a . Dit opftel, waarbij een kort voor- en langer nagebed, is, nit den aard der take, kort . Doch
deze kortheid is door ftevigheid, door de welfprekend=
heid van bet hart, door warmte en kracht, niet weinig vergoed . Gelijk de Wester-koeltjes, zoo kenden
wij den Dichter W E S T E R M A N en den Prediker w F sT E R H A E N, als liefelijk en vruchtbaar ; doch de tijdsomftandigheden hebben ons beiden als niet min ontvlamd en gefpierd doers kennen . De tekst is bier looter opfchrift ; wie 2ou dit wraken? Het tweede lid
wordt eerst gebezigd tot eene treffende fehets van onze
vroegere ziekte en gerlezing . Dan volgt bet tweede als
toepasfing,, en bet gevaar zoo wet, als de fchande en
dwaasheid eener verlamnlende vrees - fchoon ook van
eene werkelooze grustheid - komen, met allerlei andere gepaste waarfchuwin, helder uit .

Het ontbreekt
hier-
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hierbij ook vooral niet aan hetgeen de dag als huldigingsfcest vereischte ; lof onzes geluks, onzer wijze
Ilaatsinrigting, onzes voortreffelijken Konings, ja ganfchen Koninklijken gezins , met al zulke gebeden en
weufchen als deze overtuiging vordert .
No, g . Ten opzigte van bet laatstgenoemde eenftemmig, wijkt dit ftuk voor bet overige weer af. I-let
is Waar, de tekst : Nehemia IV : I4, naar de Luterfche vertaling : Yreest niet voor hen ; denkt aan then
grooten en verfchrikkelijken Heere, en llrijdt voor uu ,ebroederen, zonen, dochteren, vrouzven en huizen, geeft
eenen niet ongelijken loop aan de hand . Doch z i MM E R M A N, gebruik inakende van S C H E L T E M A'S
Bernoediging, fchetst in het eerfte deel, zeer uitvoerig, de ongegrondheid eener moedelooze vrees . Het
tweede deel, daarentegen, herinnert, wat God voor
ons - en tegen onze vijanden, reeds heeft gedaan.
Terwijl de nog jeugdige Prediker wel minder dan V AN
D E R P A L bi aandringt op bet tegengaan des gevaars ,
maar ook bet gereed houden , zoodra de Vorst roept ,
met eigen openlijk aanbod krachtig verzegelt . Wij kun..
nen noch den geest, noch den vorm van dit ftuk onzen lof onthouden . De Heer Z I M M E R M A N verdient
hem volkomen ; en wij meenen zijne nederigheid te molten waarfchuwen, om denzelven niet to gereed en to
gul met gelijke munt to betalen ; omdat zulk eene wcderkeerigheid, als men in dit ftuk en S C H E L T E MA'S
Alexander aantreft, ligt verdenking en gelach verwekt .
Wij willen van elk iets affchrijven .
,,No . 2. Sedert de grond . door bet bloed onzer He';• den aan den zegen der nakomelingen geheiligd, een
• gedeelte werd van bet Rijk .der Franfchen, beftond
• bet (vaderland) niet langer. Nu verving de wapen• praal des baldadigften tirans alle de gedenkteekens
• onzer vroegere grootheid . Zijn adelaar ontheiligde
„ aflcs en wapperde van ons Kapitool, zoo dikwij's
• hij ons dwong , em over bet vergicten van bet bloed
• der Volken , die voor ons itreden, om over bet verR i
„ moor-
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tnoorden van de jongelingen, die hij ons van het
hart fcheurde, Godslasterlijke f~esten to vieren . Vernedering en fchande, hoon en verguizing, bederf en
verwoesting van allerlei aard fchudde dit roofdier onophoudelijk, van de uitgefpreide wieken af. Het
„ kende noch regt, noch mededoogen . Het zoog alle
y, de aderen van het goede en edele uit. Het vloog
• der Godheid zelve in het aangezigt, en ging fteeds
• woester voort met de menschheid tot wanhoop to
„ tergen, om haar to kunnen flagten als de dieren des

•
•
•
•
•

~, velds .
No. i . - „ Hoe kookte toen het blood in onze ade• ren ; en hadden wij flechts wapenen, flechts aanvoerders gehad ; was er flechts eene flaauwe hoop
„ geweest, dat wij onze verdrukkers het hoofd konden
• bieden ; wie zou niet het ftaal hebben aangegord, en
„ hen verjaagd, hen aan zijne regtvaardige wraak hebben opgeofferd, of het verlies des levens zich gaarne
• ben
„ getroost ? Maar helaas ! wij waren weerloos , van alle
„ kanten befpied en verraden, gevangen en gekinis• terd ; Gods almagt alleen kon ons vrijmaken . Zij
„ daagde ook op tot Onze redding ; wij konden naauwelijks gelooven , dat zoo veel heils ons was to
• beurt gevallen, en waren als de genen, die droomen .
„ Maar
No . 3

„ wee ook ons bij eene mogeliike te-

• rugkomst der dwingelandij, die wij voor onmogelijk
„ houden . Algemeen verklaard voor muitelingen tegen
„ een beftuur, waarvan wij nooit de wettigheid erken„ den, zouden wij alien het lot van Woerden aan ons
• herhaald zien . Zijn er, die, minder gedeeld hebben„ de in openlijke aanvallen tegen de geweken dwinge• lodij, deswege zouden wanen, voor alle wraak be• veiligd to wezen-dat zij aan de tlagtoffers van Woer„ elen vragen , voor hoe verre de beulen dezer ftad die
• evenredige ftrafoefening in het oog hielden? Zijn er,

• die geloof hechten aan de belofte van het vergeven
• alles op.flands -- ja, zij hebben die belofte, fchij.n„ baar
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~~ baar grootmoedig , thans in de Hoofdflad van bet weder overheerde Frankrijlc hooren doen ; maar geheel
„ Europa beeft voor bet denkbeeld, dat misfchien nog
„ eenige ligtgeloovigen zich daardoor zullen laten paai„ jen en terughouden van de vlugt . Neen, M. V. werd
„ die troon weder bij ons herfteld, niemand, en vooral niet de gehate, de verachte, de fleeds gehoonde
a, Hollander, was clan van leven en eigendum zeker ."
Dus vervangen deze Sprekers elkander. De waarheid
is maar Une.

Disfertatio Ilermeneutico - Theologica de Peccato ill:
Spiritum Sanctum . Pars prior . Quam defendit publice j . V A N A K E N , 14inflelced. Man. Eccl. (,land. ,
die 28 Novembris 1814, pr :efide J . VAN N U Y S
K L I N K E N B E R G, Theol. et Phil. Doct. et Athen .
4mflehzd . Profesfore . Amilel. apud P, dear Hengst
et Fil.

]3ij

mangel van eenig Voorberigt, is bet ons onb'kend, of de Heer Kandidaat V A N A K E N zelf de Opileller zij dezer aangekondigde Verhandelinge, dan wel
zijn Leermeester, onder wien hij dezelve in bet openbaar verdedigde . Genoeg : zij is eene belangrijke biidrage tot de fchriftuurlijke letterkunde . Zij behandelt
voornamelijk de plaats, Matth . X, 11 : 31, 32, en ook
de gelijkluidende plaatfen, Mark . III : a8, 3o en Luk .
XII: 10, alwaar van de zonde en den laster tegen den
11 . Geest, en derzelver onvergeeflijkheid, gefproken
wordt . De Schrijver poogt op uitlegkundige gronden
den letterliiken zin daarvan to Raven, door de aanneming, dat alhier onder den H. Geest bedoeld wordt de
derde Perfoon der H. Drieeenheid, en alzoo als lastering tegen de Godheid zelve in haar geheel meet worden opgevat, welke geene nitzondering van genade gedoogt .
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doogt . Het is hier de plaats niet, om deze aangeno .
mene itelling to onderzoeken, goed to keuren, of to
wederfpreken . Elk niet ongeoefend Godgeleerde weet,
hoe veel er noodig zij, om al datgene aan to voeren en
to rangfchikken, dat tot eene juiste gevolgtrekking
leiden moet, en hoe zeer alle uitlegkundige gronden,
zelfs met de meeste fcherpzinnigheid ontwikkeld, eindelijk afhangen van dat regte gebruik der oordeelkunde, welke, hoe zeer aan anderen mishagende, voor
den vriend der waarheid afzonderlijk beflist . Dan, hoe
dit ook zij ; deze Verhandeling bevat in zich zulk eenen
rijken fchat van bedenkingen, dat zij vrijelijk mag aangemerkt worden als eene volledige gefchiedenis der uitlegginge van gemelde plaatfen en het daaruit afgeleide
kerftak, daar er (althans zoo ver den Recenfent bekend is) bijkans niets is overgeflagen, wat er, van de
vroegfte tijden of tot op den huidigen dag, daaromtrent
uitlegkundig is voorgedragen : zii doet alzoo eer aan
den Steller, en levert gewisfelijk het toonbeeld aan alle
jonge Beoefenaren der H. ftudien , met welke uitgebreide kundigheden zij behooren toegerust to zijn, alvorens zij den gewijden drempel betreden . -- Het Tiental
van Stellingen , door den Kandidaat almede ter openlijke
verdediging voorgefteld, beveelt zich, over het geheel,
door hare waarde ; offchoon de Recenfent in het vervolg meer aanprijst zoodanige ftellingen, welke onder
de latere, dan wel onder de oudere, gefchilpunten behooren . De laatften, toch, hebben door hunne oudheid reeds zoo veel van hare letter verloren, dat zij
naauwelijks meer als zoodanige kunnen gelden , en daarom eene zeer oordeelkundige uiteenzetting behoeven,
welke voor openbaar gebruik to uitvoerig is. -- De
Latijnfche fchrijfwijze bevalt over het geheel zeer wel .
\Vij verlangen zeer naar het tweede gedeelte.

Oyer
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,Over den aard en de geneeswijze eener Veeziekte, even
als zoodanige in de maanden Yanuarij en Februarij
1814 in de fireken van Utrecht gewoed heeft ; door
j . C . K R A v s s , Med. Doct. en Profesfor in de
Praktifche Geneeskunde aan de Univerfzteit to Leyden, enz . Aldaar, bij H . W . Hazenberg, Jun,
1814 . In gr . 8vo . 55 BI. f :.7 t :, -

D

it werkje loopt over een onderwerp , hetwelk reeds
meermalen, vooral in onze dagen, de aandacht van beroemde Geneeskundigen geboeid heeft ; namelijk, over
de toepasfing van de grondbeginfelen der gewone op de
Vee-arrfenijkunde . De geleerde Schrijver, zeer vertrouwd met de eerfte, oordeelt to regt, uit de groote
overeenkomst tusfchen menfchen en dieren, dat die
middelen, welke de Geneesheer ter beflrijding der menfchelijke kwalen bezigt, ook, met behoorlijke wijzigingen, dienftig moeten wezen bij die der laatften . Wij
gelooven niet, dat iemand de gegrondheid van dit beginfel in twijfel zal trekken ; en hij zal in deze Verhandeling nieuwe bewijzen vinden, om er zich van to overtuigen . Doch als de Hoogl . , uit dit beginfel redenerende, bet dooden der dieren, en zelfs eenigermate bet
afzonderen van dezelve, ter voorkoming en ftuiting der
befmetting, zoo fterk wraakt, vreezen wij, dat hij deszelfs toepasfing to verre itrekt . De onzekerheid toch
der genezing, bij bet tomme vee veel moeijelijker dan
bij den mensch, de verfpreiding der ziekte, zelfs gedurende de genezing, maakt beide deze middelen dikwijls noodzakelijk. En daarin is niets onmenfchelijks,
of ftrijdigs met onze pligten , of met bet verheven
doel der Geneeskunde ; bet dier toch is een eigendom,
heeft geene regten, en de zorgen van den Veearts
moeten zich niet bepalen tot bet mogelijk behoud van
Edn of meer dieren , maar zich uitftrekken , om, zelfs ten
koste van

Eon of meer, de overigen to bewaren, en
al-
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alzoo de fchade der bezitters, en van den Staat, zoo
heel mogelijk to weren .
Buitendien vinden wij in dit ftukje vele flellingen en
gezegden, tegen fommige van welke het ons vergund zij
eenige bedenkingen in to brengen . K R A u s s noemt de
pest (bl . 7) eene in zwang gaande ziekte , ,net verfehiilende
vernielende vetfchiinfelen gqaard, die door eene bijzondere oorzaak in de dierlij ke bewerkttuiging voortgebragt,
in dezelve eene flofverwekt , welke aan clk voorbefchikt dier,
door aanraking en opneming medegedeeld, dezelfde ziek
le voortbrengt , en onder ongunftige omflandigheden voorzeker den dood veroorzaakt . Wie ziet Diet in, dat deze bepaling Diets bepaalt, en fchier op alle befmettelijke ziekten kan worden toegepast ? Het ontbreekt haar
daarenboven aan duidelijkheid. Wat zijn de vernielende verfchijnfelen ? wat is bier eene bijzondere oorzaak ?
--- De vergelijking tusfchen dieren en kinderen, (bl .
18) , als beiden op eenen mi nderen graad van bewerktuiging ftaande, vinden wij ook Diet zeer juist, vooral
Diet, zoo als zij hier voorkoint, in een geneeskundig
oogpunt ; althans wij zouden het Diet wagen, deze vergelijking in de praktijk door to voeren . -- Wat de
Hoogl . (bl . 22) met eene wisfelvallige beflemming to
kennen wil geven, bekennen wij Diet to verilaan . Wij,
fchrijven deze en dergelijke, kwaliik gekozene, nit .
drukkingen aan onbekendheid met onze taal toe, welke
in deze gehe~le Verhandeling doorftraalt . ---.De geheele
redenering (bl . 39, 40) is ons mede zeer duister . Wat
is zuurfiof met koolfiof doordrongen, zoodat Hulks door
de luchtproever Diet to ontdekken zij ? hoe verwekt de
inademing daarvan buitenfporige affcheiding der waterflpf? en wat daar verder ter verklaring der befmetting,
zonder duidelijk merkbare flof, gezegd wordt . - Ills
45 ontkent de Schrijver de befmettelijkheid der ziekte ;
daar het ecbter, uit bl. 41 , meer dan waarfchljnlijk
Is, dat zij door vreemde beesten is aangebragt . --- Ook
komt het ons voor, dat de orde, waarin de geleerde
Schrijver zijne gedachten gefchikt lice-ft en voor4raw-t
Diet
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niet boven alle berisping verheven is : want, na eersc
-over den aard, en vervolgens over de geneeswijze
tier ziekte gefproken to hebben, keert hij (bl . 35) wederom tot hot eerfte gedeelte terug , en fchijnt denzelfden weg ten tweede male, doch eenigzins op acne an.
dere wijze, to doorloopen .
herhandeling over de Hoekfche en Kabsljaauwfche Partijfchappen , door n. W . T IJ I) E n1 A N , Ho ogleeraar
in de Regtsgeleerdheid aan de Univerfiteit to Leiden, enz . Te Leiden, bij D . du Saar. 1815 . In
gr . 8vo . XIY en i 1 8 BI. f i - 2 -

D oze Verhandeling
heeft den Gouden Eereprijs
Genootfchap der Wetenfchappen

b4

bet Zeeuwsch
weggedragen ; doch is, uit hoofde der vooral voor Zeeland
noodlottige tijdsomftandigheden, en daardoor belemmerde gemeenfchap , door den Schrijver (volgens bekomene
vrijheid van bet Genootfchap) zelf en voor eigene rekening uitgegeven . Ook hiertegen hebben zich weder
verfcheidene hinderpalen, vooral door de toen gekluisterde drukpers, verzet ; zoo dat deze Verhandeling,
reeds in 1807 bekroond, eerst in 1815 bet licht ziet .
Dezelve loopt, gelijk ieder ziet, over een gewigtig
deel der Vaderlandfche Gefchiedenis , en toont vele
proeven eener moor dan gewone belezenheid, en tevens van oordeel en vrijmoedigheid in 't zelfdenken .
Hij is zoo verre van bet jurareinverbamagiftri, dathij
befcheidenlijk eenen D E a R o o T en K L U I T tegenfpreekt . -- Zijne Verhandeling loopt dus af, dat hij,
na de korte prolegomena , eerst handelt over den oorfprong, dan over de partijnemen, en vervolgens over
bet hoofdoogmerk der Hoekfchen en Kabel aau)vfchen .
Wat bet eerfte betreft, worden eenige gevoelens, we.
gens den vroegeren aanvang der bedoe4de veete, wederlegd, en de gewone meening, welke dezelve in bet,
mid.
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midden der I4de Eeuwe, gelijktijdig met den Oorlog
tusfchen Keizerin M A R G A It E E T en haren Zoon,
1-lertoge w I L L E M V, plaatst, verdedigd . Hier draagt
hij vervolgens bet verfchil voor , of de twist tusfchen de Hoekfchen en Kabe jaauivfchen door dien van
Moeder en Zoon over bet gebied ontflaan zij , dan dien
veroorzaakt, of zich althans daarvan bediend hebbe?
Meest belt de Schrijver tot bet laatfte gevoelen over,
hoewel zelf nog in twijfel flaande. Een derde gevoelen
van w A G E N A A R, volgens welk opruif ing van bet
znisnoegen des Volks de oorzaak zou geweest zijn , wordt
llechts even aangeflipt, en komt ook veelal met het
tweede overeen . - \V I L L E M had zich door gefchenken uitgeput, kon daardoor de bedongene uitkeering
aan zijne Moeder niet voldoen, en werd dus gereedelijk door de begiftigden, die voor reclames der Moeder
vreesden, tot den opftand aangezet . - 2 . Over den
naam van Hoeksch en Kabe jaauwsch vindt men hier het
gewone, dat die beide partijbenamingen naar den visch
en den hoek gegeven zijn, en tevens de gisfing, dat de
graautive kleur der eenen die van den kabeljaauw, de
rbode der anderen die van bet bloed des gewonden diers
beteekend hebbe, benevens eene andere overlevering,
den Schrijver door B I L D E R D I ,J K medegedeeld, die
den oorfprong in de onderfcheidene hofkleeding zoekt .
-- 3 . Omtrent bet hoofdoogmerk der )artijen, words
eerst de gewone, na D E G R 0 o T algemeene , bewering
ten tdets gebragt , dat de zaak der Hoekfchcn die der
vrijheid was, en omgekeerci . Acht gronden, waarop dit
f}eunen zou, worden onderzocht en wederlegd . Ten
andere befchouwt de Schrijver het gevoelen van v A N
LOON, I D S I N G A en K L U I T, (door den laatfl:en
nader aangedrongen en beter uiteengezet) dat, namelijk, bet gefchil was, of de Vrouwen in Holland bet
Graaffchap vermogten to erven? Ook bier worden tien
gronden to berde gebragt, welke de Schrijver achtervolgens nagaat, en wczenlijk, onzes inziens met veel
kunde en fcherpzinnigheid, ontzenuwt . DQch wanneer
hij
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iy nu zal overgaan, om zelf bet hoofddoel der ftrijdende partijen op to geven, vindt Iiij zich daarin, door
bet mangel (en hij mogt er wel bijvoegen, door het
onwijsgeerige en bloot kronijkmatige) der gefchiedkundige bronnen over die tijden, zoodanig belemmerd, dat
hij fleclits gisfingen kan bijbrengen . De eerfte komt grootendeels neder op 't geed hij zelf (bl. 8 . § 6) gewraakt had ,
en 't geen wij ook altijd als de hoofdbron der toenmalii
ge partijen befchouwd hebben, namelijk de onderlinge
ijverzucht der Edelen en Steden, waarvan pie eerften de
Hoekfche, de tweeden de Kabeljaaulvfchc partije voorftonden . Het valt, dunkt ons, juist in den geest dier
tijden, waarin de Steden wiesfen, de Edelen minder
werden, dat de eerften haar toenemend gezag ook per
Ps et nefas zochten to vergrooten, de tweeden hunne
pvergeblevene voorregten door dergelijke middelen to
handhaven, en zoo mogelijk uit to breiden . Daaroni
vleide elke partij op hare beurt den Landsheer, en beliefde hem door fchattingen, gelijk de Sehrijver op bI,
7a aantoont ; en bet is juist analogisch met de toenmar
lige ftaatkunde , dat de meeste Regenten Kabe jaauwsch
waren, dat is, de Steden aanzochten, om de hooghara
tige Edelen to fnuil1en . Men weet, dat in Frgnkrijk,
Engeland, Spanje, enz . hetzelfde plaats had . Dat de
Edelen bij Vorstinuen gereeder en beter hun hof maakten, is niet moeijelijk to begrijpen, Dat eenige Ede4
len , zelfs erfelijk , der Kabe jaaulvfche , enkele Stedei}
der Hoekfche partije waren toegedaan, ftrijdt even zoo
wveinig tegeh de algemeene ftelling, als dat b . v . , tij,
dens onze onlusten in de 16de Eeuw, de zaak van
o R A N J E en der Stated die van Nederland ;vas , fchoon
door de AARSCHOT'S, RENNENBERG'S, zelfs
door r,, G iu 0 N n , den eigen Zoorr des onthalsden Mar,
telaars van Staat , door de flrnjierdamfche Regering, enz,
heftiglijk beftreden . Bijzondere belangen en driften on,
derdruktcn toch dikwerf genoeg bet esprit de corps,
Voorts dunkt ons de geleerde Schrijver in zijnen ijver
ter wederlegging van bet gevoelen, 't welk de HoekBeEaeESCH . 181 . NO, 6
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fcben als ttitfluitende voorffanders dervrijheidaanmerkt,
aan de andere zijne to verre gegaan to zijn ; daar althans
hi het gefchil, 't welk of aanleiding, of eerfle flof tot
de veete gaf, de ffem der Natuur zoo wel als die van
het Regt ten voordeele der door de Hoekfchen verdedigde Moeder pleitte, en daar de eerfle aanval door de
Kabeljaauwfchen met blaken en vernielen gefchiedde.
Vooral kunnen wij ons niet net de befchuldiging, tegen bet doorluchtige Geflacht der B R E D E R O-D E'S
ingebragt, vereenigen, (bl . II2 . § 53) alsof hunne
heerschzucht en bedoeling op bet hoog bewind over
Holland een der hoofdgronden der honderdvijftigjarige
veete geweest zij ; immers niet, waarom die zelfde be'
fchuldiging data niet tegen de E G Bs O N D E N en A Rtc E L s , de hoofden der Kabeljaauwfchen, geldt . Sporen
dier heerschzucht meent de Schrijver nog in den doorluchtigen HENDRIK VAN BREDERODE, ja in zijnen afflammeling , die in 1654 tegen het Huis van Orarrje ftemde, to vinden. Dit dunkt ons to ver gezocht, en
vooral de vergelijhing met E G A L I T
- O R L E AN S
ongepast .
De geleerde Schrijver, wien wij in alle zijne zeer lezenswaardige ontwikkelingen niet volgen konden, vergeve ons deze bedenkingen . Wij willen even min flerk
daarop aandringen, als hij op zijne hypothefe , vooral omtrent de BRED E R o D E ' $ . Wij zijn bet ten voile met hem
eens, dat de wederlegging der aangenomene gevoelens
hare waarde (en wel eene groote waarde) voor de Gefchiedenis heeft, en dat bet opbouwen in dezen, bij
zoo gebrekkige befcheiden, Diet alleen moeijelijker dan
bet afbrekcn, maar bijna ondoenlijk is . Dat zijne hypothefe, met een ; ge uitbreiding aan den eencn, met
eenige uitzondering aan den anderen kant, ons wel
bevalle, hebben wij boven reeds getoond .

her-
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k'erhaai, betrekkelijk het .Beleg, Bombardement en de
Overgave Itan Gorinchemn, in den Minter van 1813
en 1814 . Door D . D E G R A A E F . Te Gorinchem,
bij J . van der Wal. 1814 . In gr . 8vo . XX en 2.26
Bl. f 2-16-t

S

choon wij reeds twee flukken over het belegerd
Gorinchem hebben aangekondigd, is echter dit derde
niet als geheel overtollig to befchouwen . De uitvoerigfte der vorige Sehrij vers , de I-leer D E K O N I N G,
woonde in een naburig dorp , en zag bet groote fchouwfpel voornamelijk slit dit ftandpunt . Onze tegenwoordige Autheur is een inwoner der ftad zelve, en doet
ons het daar binnen voorgevallene, nagenoeg alleen,
kennen . Gelukkig is, naar beider verfchillend onderwerp , beider manier en talent ook niet kwalijk berekend . In den vorm van een dagverhaal fthrijvende,
verheft zich de I-leer D E G r, A A F F , boven de ftille
vertelling en het eenvoudig verilag der gebeurde zaken,
flechts daat en dan, wanlfeer hij de ijsfelijkheden en
de verfchrikkingen van het bombardement teekent : Het
eerfte gedeelte van zijn ftuk behaagde ons daarom min.
der . Ben droog verhaal van tameliik onbeduidende om~
ftandigheden, to onbeduidender, omdat ze met foortgelijken bij andere belegerde fleden de volkomenfte overeenkomst hebben, flechts afgewisfeld door aanmerkingen, die ook daar gemaakt werden , en bovendien naanwelijks behoeven gelnaakt to worden, kon juist niet
wegilepen . De meer geregelde gang van het beleg_ ; de
fpoedige volkomener influiting, maakte deze eentoonigheid hier zelfs vrij grooter dan bij Deventcr 4 en -- wij
wisten immers het meer belangrijke bevorens . Doch
het latere gedeelte wekt veel meer belang . Geen onzer'
nverige feden is zoo gebombardeerd ; keen der vorigez
S 2
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Sclirijvers was of zoo zeer deelgenoot, of zoo naauwkeurig o nderrigt . Zonder dat de Heer D E G R A A F F
juist eene hooge vlugt, als Schrijver, neemt, teekent
bij den toeltand, den jammer, de fchrik en ellende der
arme inwoners , tusfchen tweederlei vijanden en tweederlei vrienden zoo deerlijk in de knel, op eene waar113k aandoenlijke wijze . Zijn verhaal is daarenboven
naauwkeurig ; de achteraan gevoegde voornaamfte dagorders van den Generaal enz . waken alles to aanfchouwelijker ; en men verlaat bet opgehangen tafereel niet,
zonder volkomen onderrigt, volkomen bekend to zijn
geworden met de gefchetfle gebeurtenis . Het is, inderdaad, zeer opmerkelijk, dat, bij zoo groote vernieling
van huizen, waardoor haast geene openbare of bijzondere gebouwen ongefchonden zijn gebleven, echter zoo
weinige menfchen , vooral inwoners , zijn omgekomen .
De zorgvuldigheid, met welke deze perfonen genoemd,
deze gebouwen dikwijls aangeduid zijn, is voor hem,
die Gorinchem van nabij niet kent, met fommige andere bijzonderheden, juist niet zeer belangrijk . Doch zoo
veel to treffender is de opfomming en berekening van
bet vernielde, die inderdaad een verfchrikkelijk denkbeeld van de zaak geven, en ons doen beven bij bet
denkbeeld, wat van de flad zou zijn geworden , zoo de
Generaal, bet zij dan door den onwil zijner meeste
foldaten , bet zij door de vrees voor bet water, niet bewogen ware geworden, de flad veel vroeger op to geven, dan de toefland zijner manfchappen en middelen
noodzakelijk zou hebben gemaakt .
Ter proeve nemen wij bet volgende over : „ -Hoewel
de eerfle nacht, van Maandag den 24, toen onze flad
van eenige batterijen befchoten werd, zoo wel als de
voorafgegane Zaturdag , vreesfelijk en fchrikbarend voor
ons was , overtroffen de ijsfelijk heden van den laatften
nacht , tusfchen Zaturdag en Zondag den 29 en 30, nog
al de overigen, wijl een fchrikkelijke form, met jagtfneeuw,, bagel en regen vergezeld, en bet aanhoudend
nederploWen der moordtuigen, ons niet anders, dan
eene
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eene geheele, cene volkomene vernieling, fcheen to
yoorfpellen .
,, Om half Un in dezen nacht, ach, dat was weer
onze ongeluksklok! De meeste burgers hadden, door
vermoeidheid geheel afgemat, zich ter rust begeven :
men had zulks federt vele nachten niet durven doen .
Nu deed men bet inet eenig vertrouwen, nit hoofde dat
de belegeraars, in vorige nachten, hun vuur bijna altoos , om half elf of elf ure ten laatfte , hadden begoniien . Daarenboven meenden wij , reeds zoo verre in
den nacht zijnde, dat bet woeste weder hen zoude
weerhouden en affchrikken . Ook had men zich nog al
gevleid , dat er onderhandelingen beftonden . Eene en
andere redenen, waardoor wij ons trachtten gerust to
ftehen , boezemden ons eenig, vertrouwen in, dat er
dezen nacht geenen nieuwen aanval zou gefchieden .
S~Vij bedrogen ons !
„ Op eons donderde bet gefchut zoo geweldig, dat
onze legerfteden daverden, en onze huizen, door de
aanfnellende , nederflortende en uitbarftende bommen ,
a1s geheel verlicht werden . Den moedigften ontzonk
bier de mood! De fchrik was zoo plotfeling, de ontfteltenis zoo algemeen , bet gekraak der verbrijzelde
huizen zoo geweldig , bet nedervallen van daken en i'nur en zoo verfchrikkelijk, en bet gerinkink der barftende glasruiten zoo fchrikbarend, dat men niet wist wat
men deed, noch hoe men zich met eene fpoedige vlugt
zou redden !
„ Half gekleed, fommigen bijna naakt, met kinderen
of ouden beladen, fnelden naar hunne fchuilplaatfen
been, welke menigeen, door de geftadig nederflaande
en fpringende bommen en granaten, niet eens konde
bereiken . Men verftak zich dan in fchuren, onder hooi,
onder gewelven of bruggen, zelfs in ftallen onder bet
vee, overal , waar men meende, dat men eenige meerdere veiligheid, dan in de huizen en op de firaten,
zoude vinden . Goede Hemel,, hoe beangf'igend waren
deze oogenblikken ! Alles, alles, wat wij reeds verduufd
S 3
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duurd hadden, baalde niets bij dezen, voor oats zoo
onvergetelijken, nacht . Hoe menigeen zocht op de
plaats, waar hij dan eindelijk als in bezwijming aangekomen nederzeeg, - gade , kroost, vader, broeder of
zuster, en vond ze niet . Van angst en fchrik ter neder
gedoken, wachtte men, onder net afgrijfelijkst gebul.
der der kanonnen , zijn lot en dat der zijnen af. El
hoe wonderdadig zijn onze levens door den Almagtigen
ge4paard geworden . Aan zijne zorgende goedheid, aan
zijne bewarende hand, moeten wij toefchrijven, dat
zoo weinigen zwaar gewond, noch omgekomen zijn !
Velen onder nns zouden kunnen getuigen, dat, alvorens wij onze fchuilhoeken konden bereiken, wij vijL
of zes malen, door een nedervallend vuurgedrogt,
van zoo nabij met den dood bedreigd werden, dat bet
in ftukken flaan van hetzelve, terwijl men zich ter
aarde wierp, ons als geheel verdoofde, of eene oogenbliklielijke bewusteloosheid aanbragt .
„ Het kanonvuur der belegeraren was verfchrikke.
lijk, daar men opmerkte, dat er fomtijds wel io a x2
bommen, of andere dier fchrikkelijke noodwapenen,
binnen 5 minuten floegen, zonder de genen, die door
bet een of ander toeval fmoorden, en dus niet uitbarlteden , noch de kogels er bij to rekenen , die er izl
zoo groote menigte door de firaten en allerwegen heen .
fnorden, dat er geen oogenblik tusfchentijds over~leef,,
dat men niet door een derzelven met den dood bedreigd werd . Somtijds zag men 4 a 5 vuurgedrogten
to gelijk, als nit de wolken nederftortende, met een
loeijend gefuis , ten onzen verderve aanfnellen . Dit
donderend geraas, waaronder men nu en dan eenige
fchoten van de wallen waarnam, - dit alles vernielend bombarderen, duurde tot nabij den aanlichtenden
morgen voort . Men kan veilig gelooven, dat men ons
dezen nacht 5ooo bommen, hauwitzers en kogels heeft
toegeworpcn, die dan even zoo dikwijls onze levens,
onze bezittingen en huizen met dood en vernieling bedreigden .
„ Al
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„ Al fpoedig , na het begin des aanvals , ontdekte
wen brand, eerst in het logement den Doelen, welke
evenwel gelukkig gebluscht werd ; intusfchen brag
eene woedende vlam uit, in een huffs in de moldnftraat, bewoond wordende door Mevrouw de Wed. w~
az E u s . Eene daar uitbarfende bom verootzaakte dit
ongeval ; een ongeval, des to grooter, om at de vl4w
en duizende vuurvonken , door cen to n loeijendea
ftormwind, met eene onweerftaanbare kracht, over een
groot gedeelte der ftad, werden hee'ngevoerd .
„ Akelige en nooit to vergeten aanblik ! - Nu kwam
ode gedachte in ieder op : Dit is bet einde ; nu wotdt
onze geheele vernieling voltooid . Op blusfchen durfde
-men niet hopen . Wie zoude zich wagers ., om op het
rare en akelige geluid der br.an'lklok ter hulpe toe to
fnellen. I-let barre weder, de nedervallende fneeuwvlokken, de fcherpe hagelfteenen, die handen en aahgezigt als openreten, de woedende ffiorm, welke den
genen, die het nog durfde onderneinen, om op de ir'aten to komen, hier' of daar nederwierp, het vermeerderend fchieten der belegeraars, vooral op de plaats,
van waar de vlammen luchtwaarts ftegen, wiezou, onder alle deze fchriktooneelen, zich ter redding vertoonen ! "
De geheime Gefchiedenis van het Ilof cn Kabinet van St . Cloud,
in eene reeks van Brieven, van eenen Heer van Aanaie_u
in Frankrijk, aan eenen Engelfchen Edelman . In III Deelen.
Te llmflerdam, bij H. Gartman . 1814. In gr . 8vo. Te za
men 61z Bl. f 5-8- :
w ij hebben ons me; de aankondiging van dit werk niet to
zeer gehaast, waar de uitgave van alle drie deelen alvorens
afgewacht , omdat wii meenden, dat er, na den val des
Dwingelands, veel zekerders moest en zou uitkomen, ten
aanzien van den toeftand en bet geheurde onder zijn dwangS 4
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beftuur, daft dit boek, naar oils oordeel, bevat . Wij lazed
hetzelve in de Floogduitfche fprake, al voor verfcheiden ; A,
ren, en toen inzonderheid met belangftelling, fchoon tevens
met vreezen en beven. Doch, ook toen flootten wij reeds
op foortgelijke zwarigheden, als de Vertaler in het voorberigt niet kan verzWijgen, noch, zoo het oils voorlcotnt, behoorlijk oplosfen, en op zulke blijkbare onwaarheden, als
men den Hollandfchen lezer niet zonder eenige verandering
beeft durven in de handen ftoppen . Wij zouden er zeer toe
overhellen, om het werk, van den kant van den vortn beg
fchouwd, als een roman aan to merken, en den brieffchrijver zoo wel als briefontvanger voor den man in de main .
Bij deze befchouwing daalt het werk tot eene verzameling
van berigten en anecdotes, die grootendeels zeer gegrond
Srlogen zijn, en ook dadelijk fcllijnen to zijn ; terwijl overigens de gefchiedkundige inkleeding een dubbel meesterftuk
mag heeten, vooreerst omdat het zoo onderhoudend, voor
idet7- gewonen lezer misleidend, met den ftempel der eenvoudige waarheid als geeikt is , en ten andere, omdat er toch
zoo wel voor gezorgd is, dat de gefchiedenis, en de nakomelingfebap, het niet ligt als echte waar zal overnemen.
Hoe veel, echter, federt is uitgekomen, het fink blijft
belangrijk ; blijft zelfs voorname broil van de meeste bijzonderheden, ten aanzien van bet huisfelijk leven, de hofhouding, de gehelme ftreken en goddeloosheden van B U 0 N APARTE en de zijneh . De hoofdzaken zijn, zoo veel ons bekend is , nooit tegengefproken, veelzins beves'tigd. Veel
van dozelven laat zich echter thans, ten minfie in Frankrijk,
Diet meer zoo openbaar fchrijven (*) . Het werk, toch, is
,Iiet inindet tegen onverbannen, ja onontzette, handlaugefs
enz ., dan tegen den man zelven gerigt, die, als de bok der
verzoening in de woestijn gejaagd, thans Frankrijks zopden
+iraagt . Naar wij meenen, is dit zelfs to verre gedreven de
pertijdigheid tegen alle vrncht der revolutie fchijnt ons blijkbear, onder andere daarin, dat alle de Generaals en andere
iuannen nit then tij d , b . v. J o U R D A N, (van onzen s c zd I ntll1 E L P E N N I N C K Diet to gewagen) voor donikoppen worden
ilitgekreten .
Doch,
(*} Dir verflag (zoo deze herinnerirg noodig zij) ward Wr deJou;ite gebenrtenisffn vervaardi_d .
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Doch, waarfchijnlijk zullen wij omen Lezer den meesten
diettst doen, met bet een en adder aan to halen ; en mogelijk
is dit ook meest gefchikt, om bet werk, waar bet nog onbekend mogt ziju, eenigzins nader to doen kennen .
„ In June i3o3 at ik bij den Graaf VAN S E G V R, waar
JOZEF en LUCIEN BUONAPARTE ook onder de gastetr
waren . De laattle maakte fchertfend de aanmerking, hoe ligt
de Franfchen, naarmate bet Fanatismus of de politie hunner
beheerfchers bet wilden, zich uit hunne kerken of in dezelve
hadden laten jagen, en wilde daarin een bewijs vinden van
den grooten voortgang der philofophie en verdraagzaamheid
in Frankrijk. Een jong Officier van bet gezelfchap, J A C Q U EM O N T , een bloedverwant van den eerfien gemaal der tegenwoordige Madame L U C I E N, antwoordde, dat deze omflandigheid, naar zijne meening, eer de onverfchilligheid van bet
Franfche yolk jegens alien Godsdienst, en de werking van den
grooten invloed bewees, welken de leertlellingen van bet ongeloof en bet Atbeismus onder de fchare der geloovigen verj;regen hadden . Dit wederfprak s A V A R Y , de adjudant van
B U O N A' P A R T E, met aan to merken, dat, als dit bet geval
geweest was, de Eerfle Konful (die zeker met de godsdienflige flemming der Franfchen zoo naauwkeurig bekend was,
als iemand anders) niet de moeijelijke task, oni een Concordaat over den Godsdienst to fluiten, ondernomen, en zich de
uitgaven, tot onderhoud der geestelijkheid, op den hals zoude gefehovenn hebben . Aan deze flelling gaf J o z E F , door
hoofdknikken, zijne goedkeuring . Toen de maaltijd geeindigd
was, trok de Graaf VAN S E G U R mij nan bet venfler, en
vide mij, dat de onvoorzigtigheid, die, zoo ils hijj zich
uitdrukoe, JA C Q U E M O N T begaan had, hem onaaiigenaam
was, en dat hij, uit bet flilzwijgen van J o z E F en zijne bonding to oordeelen, vreesde, dat de jonge Officier daarvoor, dat hij van ter zijde, beide den herfleller van den
Godsdienst en deszelfs gevolmagtigden, gelaakt had, de fl- raf
-niet onrgaan zoo . Deze vrees was inderdaad gegrond ; want,
den volgenden dag ontving j A C Q U E M o N T bevel, om zich naar
bet depot voor de Kolonien naar Havre to begeven ; en .toen
hij weigerde dit bevel te .gehoorzamen, terwijl hij als Kapitein zijn affcheid nam, zoo werd hij in den Tempel opgeflo.
ten, en in bet vervolg naar Cayenne of Madagascar gezonden. Zijne nabef}aanden, of vrienden i weren tot heden niet,
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of hij dood of lcvend, en waar de plaats van zijne balling_
(chap geweest is . Op een verzoekfchrift, door eerie van
J A C Q U B M o N T's zusters overgegeven, antwoordde J U Z F F
dat hij zich met de zaken der hooge politie nooit bemoeide,
vermits hij van derzelver regtvaardigheid en gematigdheid volkomen overtuigd was ."
„ Ik vond het gezelfchap talrijk . In het bovenite gedeelte
der zaal zaten de Prinfesfen van j o Z E F en L o U I S B u o N ApARTE, Madame Foucru
, Madame R6DERiR, de voorInalige Hertogin V A N F L E U R Y, en de Marquifin V A N C L E RM O N T . ZIj onderhielden zich met den Heer M A T H I E U D E
M O N T M O R E N C Y, den Commisfaris C U L L O T, ((voorheen
lijfknecht) den voormaligen Hertog F I T z ,( A M z S, en den
Wetgever MARTIN, eenen voormaligen portier . Verfcheidene groepeu in de verfchillende zijkamers beftonden nit een
foortgelijk heterogen mengfel van ci-devant bedienden, uit
ci-devant Prinfesfen, Marquifinnen, Gravinnen en Baronesfen, zoo wel als uit ci-devant kameniers, maitresfen enz.
Om eene fpeeltafel zat nevens T A L L E Y R A N D, ci - devant
Bisfchop van Autun, Madame H o U N G U E N I N, wier gemaal,
een voormalig fchoenlapper, door den aankoop van een nationaal goed, eels vermogen van negen millioenen livres gewonnen had . Tegen over deze zaten de voormalige Prins
VAN C H A L A I S en de tegenwoordige Prins C A M B A C E R ES,
met de ci-devant Gravin V A N B E A U V A I s en Madaihe F A UxE, de dochter van eene waschvrouw, en de vrouw van
een' Tribuun, ci-devant barbier."
-„ LUCIEN BUONAPARTE werd indft jaar(iSoo) als
Ambasfadeur naar Spanje gezonden ; doch daar hij de groote
winst, die hij uit dezen post trok, niet met den Minister
(T A L L E Y R A N D) deelde, zoo was zij ne diplomatieke lopn
baan flechts van korten duur . J o Z E F is even zoo gierig en
liebzuchtig als zijn brooder LUCIEN, maar niet zoo openHem moge de groote winst, die
hartig of onbezonnen.
TALLEYRAND bij den vrede, i .8oi gefloten, behield, bekend zijn of niet, hij verliest zijn eigen belang niet nit hot
oog. Op den dag v66r de onderteekening van het traktaat
zond hij eenen courier of aan den rijken leverancier der am
mee, C O LL O T, gaf hem in het geheim berigt van den uitflag der onderhandelinge, en beval hem, zes millioenell in de
fondfen voor zijne rekening aan to koopen. Toen J O z E F to
Pa-
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Rarije aankwam, zond C 0 L LOT hem de voor de bepaalde
Com gekochte flaatspapicren ; maar ffchoon hij zich verfcheidene malen bij den grooten Vredemaker liet aanmelden, zoo
word hij echter nooit toegelaten, voor dat een gefchenk van
een millioen livres van zijne eigene winst hem de deur opende. Ingevolge van deze mildheid bleef C 0 L L 0 T, gedurende de onderhandelingen tusfchen Frankrijk en Engeland,
in den zomer van i8oi, en in de lente van i8oa, de bijzondere agent van j o z E a , en deelde met ziinen patroon, binnen de twaalf maanden, de zuivere winst van twee-en-dertig tnillioenen livres ."
,, Madame L E T t T I A , welker galanterij en en intriguen in
Korfika tot een fpreekwoord geworden zijn, is nu in haven
ouderdom, zoo als dat gewoonlijk gaat, een fchijnheilige gewordei~ Zij is door huichelaars en bedriegers omringd, die
haar, onder bet masker van vroomheid, bedriegen en uitplunderen. Hare antichambre is aanhoudend vol priesters, en
hare woon- en flaapkamers zijn geheel met reliquien opgepropt, welke zij op hare vorige reizen in Italie verzameld
heeft, Wanneer zij er lust toe had, kon zij een Katholijk
Mufeum aanleggen, en daarin eene in hare foort zoo zeldzame verzameling to voorfchijn brengen, als flechts een van
onze Mufeums bevat . Onder al de Ileiligen van ouzen Almanak is er niet een van eenige beteekenis, die haar geene bij .
drage, of van eenen vinger, of van eenen teen, of van een
ruder gedeelte, geleverd heeft ; zoo ook van lapjes van hemden, van halsdoeken, brokken van pantofl'els, enz. Zelfs bet
overfchot van een paar koufen van den heiligen MAT H UR t N (dien velen voor eenen fansculot houden) wordt bij zekere gelegenheden van haar vereerd . - Daar nog Been van
hare kinderen de hoogte in bet geloof, waarop zij zich bevindt, bereikt heeft, zoo zijn in haar testament al deze reliquien, benevens honderd negen-en-zeventig gebedenboeken,
en vierhonderd zes-en-zestig bijbels, zoo we] in handfchriften als verfcheidene uitgaven, aan den Pans vermaakt . Eerst
onlangs heeft zij eenen, paar hare meening, ongemeen
fchatbaren aankoop gedaan . Er kwam, namelijk, een priester refit toe uit bet Heilige land Jeruzalem, met aanbevelingen van zijne kloosterbroeders aldaar, onder welke hij ,
zoo als hij verhaalde, de jaren zijner jeugd had doorgebragt.
Nadat bij zich aan de voeten van den Paus geworpen had,
1ei•
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2eide hg ook een bezoek bij Madame LET I T I A af. Hij verlsaalde haar, dat hij de beroemde reliek, het fchouderblad
v:n j o A N N E S D E N D o o P E R, uit Syrie medegebragt , maar
dat hij, op zijne reis om geld verlegen geraakr zijnde, van
tenen Griekfchen Bisfchop in Montenegro tweehonderd Louis
d'or daarop geleend had . Deze four en nog daarenboven eenhonderd Louis d'or werden heap dadelijk ter hand gefleld ;
waarop dan, na drie maanden, en wel nadat er nog eene
aanzienlijke foal bij betaald was, doze kostbare relick in de
handen van Madame L E T I T I A kwam,
„ Hear eerfle kamermeisje, R O S I N A G A G L I N I, bezat
haar geheel vertroutven. Beroemd wegens hare groote vroomheid, was zij uit dien hoofde van Ajaccio uit Korfika overgekoinen ; en er verfpreidde zich zelfs een gerucht, dat zij
eene bijzondere lieveling van de H . Maagd was, door wier
toedoen en hulp zij ook to kennen gaf, dat zij eenige wonderen kon verrigren, zoo als bij voorbeeld geflolene goederen weder to bezorgen, weggeloopen vee en verlorene kinderen aan to w1jzen, goede getallen in de loterij op to geven, enz . R O S I NA was even zoo verzot op reliquien als
hare meesteres ; en daar zij geen ander middel wist om er
Zich eenige to verfchaffen, zoo befloot zij met deze to deelen, terwijl zij van de overblijFfelen der voornaamfte Heiligen, iiN de verzameling van Madame L E T I T I A, een flukje
arTneed . Deze kostbare fchatten leide zij in een kastje, op
hetwelk zij bij dag, gedurende hare gebeden, knielde, en
waarvan zij zich des nachts, tot boetedoening, als een hoofd1.usfen bediende . Op ieder van deze heilige lappen had zij ,
door middel van con briefje, den naam van dien Heilige opgeteekend, van wien het genomen was ; waardoor dan ook de7e ontdekking gefchiedde. - TQen Madame LET I T I A dezen
vromen diefflal gewaar werd, wilde zij de fchuldige, op ftaanden voet, ten flrengfe geflraft zien ; en offchoon de Prinfes
D E B 0 R G II E S E, als de onfchuldige oorzaak van R 0 S I N A'S
ongeluk, zich voor dezelve in de bres flelde, en voor zichzelve tie gelofte deed, dat zij simmer Heiligen wilde beflelen, zoo werd R o s I NA evenwel zonder medelijden weggezonden ; ja, zij kreeg niet ecns zoo veel geld, als zij noodig had om near Korfika terug to keeren ."
Intusfchen werden Madame L E T I T I A, op een' anderen tijd,
re'_iquien, in goud en diamanten gevat, ontvreemd, en was er
de
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do politie ijverig op uit, om de verdachte perfonen, die de
reliquien wegens de diamanten, en niet de diamanten om der
reliquien wille, konden genomen hebben, op to zoeken en
to achterhalen . Onder ooze nieuwe Heiligen van de mode bekleedt, zoo zonderling bet u ook fchijnen mag, Madame D E
G E N L I S eene bijzondere plaats . Ook zij is eene ongemeene
beminnares van reliquien, en, zoo veel dit hare middelen
veroorloven, eene verzamelaarfter . Bij hair vond men juist
de, door Madame LET I T I A , gemiste dingen . Toen men van
haar vorderde, om de namen der genera op to geven, van
wien zij dezelve gekocht had, noemde zij den Abt SALAD IN, den reeds gemelden priester van Jeruzalem . Men wendde zich derhalve tot dezen, en door zijne antwoorden maakte hij zich verdacht, dat hij zelf de dief was . Hij werd
uaar de gevangenis gefleept, en na een naauwkeurig onderzoek bleek bet, dat bij een avonturier en bedrieger was, die
Madame L E T I T I A misleid, bedrogen en beftolen had . Hij
bekende ook, dat bet fchouderblad van den H . J O A N N E S ,
waarvoor hij twaalfduizend Livres ontvangen had, niets meer
en nets minder dan een ftuk van bet kinnebakken van een'
walvisch was . Het kostte veel moeite en vele tranen aan Madame L E T I T I A, om dit kostbare ftuk, in gevolge deze bekentenis , vaarwel to zeggen . Voor bet overige geeft dit
voorval bet regt to vermoeden, dat er in hare verzameling
van Heiligen nog menig fink , tot hiertoe van haar als heilig
vereerd, gevonden worde, omtrent weiks echtheid bet wet
niet veel beter moge gefteld zijn, dan met bet fchouderblad
van den H. JoANNES! "
Het ongeluk van J O S E P II I N E ,
ning opgefloterr werd, omdat de
ftoet niet hadden willen uitmaken,
rige moge zich op de plaats zelve

die op den dag barer kroooude adelijken des Keizers
is to lang. De nieuwsgievervoegen!
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P L OT I NI Liber de Pulcritudine . Ad Codicum fidem emerldavit, Annotationem perpetuam , interjectis D A N I E L I a
W Y T T E N B A C H I I notis,
Epistolamque ad eundem, ac
Prxparationem, tum ad hunc librum, tum ad reliquos cet,
adjeCit F R I D E R I C U S CREUZER, Liter. Grxcc . et Latt,
in Academia Heidelbergenfi Prof. - Accedunt Anecdota
Grxca : P R O C L I Disputatio de Unitate et Pulcritudine ; N iCEPHORI NATHANACLIS Antitheticus adverfus PLOTINuM de Anima ; itemque Lectiones Platonicx, maximam
partem ex Codd . MSS . enotatm . Prostat Heidelbergx apud
. XLVIII, CXLII et 574Pagg . 10- :- -.
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Hot

door ons opgegeven werk van den beroemden C R E U~
hoewel bet geen voortbrengfel is van den NederlandIlchen !grond, verdien : echter, om verfcheiden redenen, bier
ter pinatfe, eene nadere en nicer omftandige beoordeeling.
De belangrijkheid van dit gefchrift, de voormalige, en, he .
laas ! to korte betrekking van den waardigen man op de Akademie van Leyden, en, wij durven er bijvoegen, zijne opregte hoogachting voor - en verdediging van onze Nederlandfche Geleerden, door hem in zijnen brief aan Prof. W YTT E N B A C H ontwikkeld, fchij nen ons die beoordeeling ten
pligt to waken . Doch van gemelden brief ftraks nader : wij
zullen in de eerile plaats tot de befchouwing van bet work
z .If overgaan .
Hot boek van P L 0 T I N U S Trap TO uaAo"v , of over bet
Schoone, waarvan ons bier eene nienwe uitgave wordt aange.
boden, was oorf ppronkelijk hot eerfte opftel van then Platonifchen Wijsgeer, die, omtrent hot midden der derde Eeuw onzee
Jaartelling, eene verzameling fchreef van vier-en-viiftig Boeken, meestal van eenen bovennatuurkundigen inhoud . Na
deszelfs dood nam zijn leerling P o R P H Y R I u s bet op zich ,
de verfpreide werken van zijnen meester, naar gelang des
onderwerps, bijeen to fchikken, en verdeelde dezelven in
zes Enneaden, of negentallen ; in well:en vorm zij dan ook.
tot onze tijden zijn afg daald . De Verhandeling over bet
Schoone is de zesde der eerfte Ennc,--de, die over bet geheel
van eenen zedekundigen aard is . Vergel . P O R P H Y R I U S, Yit.
Plot . C. IV en XXIV .
zER,

wit
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Dit werkje, hetgeen met her gehecle leerftelfel deg Wijsgeers in bet naauwst verband fiaat, en daarover een uitnemend licht verfpreidt , oordeelde de Heer cR E u z E R bet
meest gefehikt, om tot eene proeve to veritrekken eener
volledige nitgave van P r. 0 T I NU S ; een arbeid, waarvan men
Cot opheldering der Platonifche wijsgeerte zich veel nuts
beloven kan, en die, nit hoofde van de zinitorende druk .
feilen der Ilazelfche uitgaven van A . 158o en 16is, de eenige
Griekfche, die tot nog toe beftaen, ten uiterfte noodzakelijk
is . Tot verbetering van den tekst, heeft C REU z E R zich bediend van 14 Handfchriften, waaronder een der Leydfche
Bibliotheek gevonden word . . Ook is hem de Latijnfche vertaling van M A R S I L I U S F I C I N U S enz . bier en daar behulpiaam geweest, die hij dan ook, eenigzins verbeterd, tegenover den Griek!'chen tekst heeft doen herdrukken . Van dit
een en ander vindt men een uitgebreid berigt in eene uitmuntende Prep-aratio of Voorbereiding, die den Lezer niet alleen
nader bekend maakt met den inhoud en de flrekking van
PLO T I N U S leer en begrippen , maar teffens in her algemeen
peh geheel l ieuw licht geeft over fommige gedeelten der aloude wijsgeerte,
Deze Voorbereiding is in onderfcheidene Afdeelingen gefchift . In de eesfte geeft de Schrijver een kort maar bondig verflag van den oorfprong en voortgang van her vraagftuk : waarin bet echte en ware fchoon gelegen zij . Hij gist,
dat men de eerfte beginfelen daarvan bij P YTH A G O R A s en
zijne navolgers, of misfchien nog wel vroeger, to zoeken
hebbe, en toont vervolgens aan, hoe hetzelve om ftrijd door
de Sophisten behandeld, door S O K R ATE s en P L A T O nader
ontwikkeld, en door de Stoicijnen, die her goede en fchoone voor een en hetzelfde hielden, duidelijker omfchrevetj
Was ; en hoe eindelijk dezelfde vraag de nieuwere Platonis.
ten niet alleen, maar ook de Kerkvaders, en daaronder vooral IILEMENS ALEXANDRINUS en AUGUSTINUS, ijVer
rig had bezig gehouden. Ook maakt C R E U Z E it in her voorbijgaan gewag van de nieuwere Wiisgeeren, die dezelfde
floWe tot her onderwerp hunner befpiegelingen verkozen hebben, Waarbij de nanlen van eenen F I C I N U S, W I N C K E LMANN, JACOBI, HERDER, RANT en anderen niet verge .
ten worden .
De tweede Afdeeiing is itooral belangrijk . Daarin words on
der
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der andere de verhindtenis. en overeenfiemming aatigewezen,
die er tusfchen de geheimenisfen der ingewijden bij de Grieken en de leer van bet ware fchoon beflond . Jammer is bet,
dar zoo we] de acrd als de grenzen eenor recenfie ons verbieden, den Schrijver hier van naderbij to volgen . Wij zullen echter bet eon en ander aanflippen . Men leerde, dat de
zielen, door lust tot zinnelijk genot vervoerd, van hare oorfpronkelijke grootheid vervallen, en tot een aardsch verblijf
veroordeeld waren ; maar dat fommige, hot minst van hare
natuur ontaard, trapswijze konden terugkeeren tot hare vorie
ge volmaaktheid door behulp van den Genius der hemelfche
Liefdc, die, geheel onderfcheiden van den Zoon van Venus,
de oorzaak van de orde en overeenflemming des heelals, ell
bet eenige middel was, dat de zielen tot de befchouwing van
bet ware fchoon kon veredelen, Van hier de fabel van P s v,
c H E en K U P I D o, eene zinnebeeldige voorflelling van de
wederfpannigheid der ziel, die zich gefladig tegen de verma,
ningen der hemelfche Liefde poogt to verzetten . De Priesters, Wijsgeeren en Staatsmannen, die den geest der Grie,
ken, voor zinnelijke fchoonheid zoo gevoelig, tot bet edele
en goede trachtten op to voeren, vonden zich in hunne ge,
heimzinnige voordragt krachtdadig ondcrileund door de dubbele beteekenis van bet woord xxxos, dat zoo wel edel en
Uraaf, als fchoon beduidt .
Ook bet kleed der fabel was bun
dienstbaar. De gefchiedenis van H E R X U L E s en andere heldon was bet beeld der ziel, die, door naar bet ware fchoon
to ftreven, zich den weg des hemels openltelt : bet verdichtfel van NARCISSUS en c I R C E leerde, hoe de ziel, aan
aardsch genot verflaafd, zich in eenen afgrond van jammeren
flort . Al hetwelk in de twee laatfie voorbeelden door c R E Uz E R nader betoogd wordt .
In de de;-de plants gnat de Schrijver over tot eerie korte
fchets van hot geheele flelfel van P L O T I N U s , en hot bijzonder doel van dit gefchrift, dat daaruit is afgeleid . Op bet
voetfpoor van bet hoofd zijner fekte, had ook doze Wijsgeer de leer der drie beginfels aangenomen . De eerfle oorzaak, bet hoofdbegin van alles, noemt hij nu eens r'o apwrov
(bet eelfle) , ro 'ev (bet eenvoudige), dan weder r' ov (hetgeen is), ro uyuoov (het goede) Hot is zich zelf genoegzaam,
en de bron van alle dingen, die alleen in zoo verre good eq
fchoon zijn, 21s zij beflaan in en door- dat beginfel, hetwelk
al
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al bet andere goede en fehoone oneindig overtreft . - Het
tweede beginfel is bet verfland ( o vows) , pit bet hoogfte goed
v oortgevloeid . Niet onderfcheiden van de denkbeeldige wereld, omvat bet alle de volmaakte en eeuwige Ideen, of vooritellingen en beelden, der beftaande wezens ; welke Ideen, door
hunne vereeniging, bet oneindig Verltar.d darrfellen, Het is,
als bet ware, bet model der zinneliike wereld ; en, gelijk
deze een bezield wezen is, zoo moet ook de denkbeeldige
wereld, als haar voorbeeld, voor bezield gehoudenwarden .
Het derde beginfel is de Wereldgeest,, (y ,j,vx~ 'roil orzvro1
of NJ,vx~ 'r enwv), niet eeuwig, maar door bet Ver(land geYormd en minder dan hetzelve, gelijk dit onvolmaakter is
dan bet boogfte goed ; en zoo a's bet oneindig Verftand alle
ondergefchikte d kbeelden in zich bevat, zoo omvangt ook
de Wereidge ,?st alle de menfchelijke zielen ; terw; l hij teffens,
in de zinnel ke wereld, de nabootfing en bet afdrukfel vormt
der denkbeeldige vooritellingen, welke in bet oneindig Veriland liggen opgefloten . Hieruit volgt, dat zit, die zigh tot
de kennis van bet volmaakte fchoon trachten to verheffen,
uit de befchouwing der zinnelijke wereld, de fehoonheid der
denkbeeldige moeten leeren kennen, en van daar opklimmen
tot bet eerlle Wezen, waarin bet volmaakte beeld van al
bet goede en fchDone gelegen is . Dit edel oogmerk to be.
reiken, de zielen van hare aardfche gezindheden to zuiveren,
en dezelve daardoor tr-lpswijze tot de kennis van bet hoogite goed aan to fporen en op to voeren, is just bet doel
van bet werkje van P L OT I N U S , dat thans voor ons ligt .
Dit wordt door den He'r C R E U z E R breeder aangetoond in
bet Plot dezer Afdeelinge, waarin hij ook de overige be?rippen van P L O T I N U S omtrent dit leeriluk, zoo wel Hs die
der andere Platonifche Wijsgeeren, in een helder daglicht
plaatst .
Het vierde Hoofdffuk dezer Voorbereiding behelst, zno als
wii boven reeds met een woord aanmerkten ; zoo wel eene
opgave der hnlpm dd-len, waarvan C R E tT Z E R zich bediend
heeft, a s van dea vorm, volgens welken de ttitgave van
den geheelen PLOTINUS in twee deelen in 4°. zai ziifl In•
gerigt . Eene vitgebreide inleid,ng, met bijvoeging van bet
werk van P O R P H Y R I U S, ger Id zQ+ .puc l orpos rk vogrg, of
Aanleiding tot d' Minis -an het Denkbeeldige, ziiHeft , dezelve
voorafgran ; terwill de m ndere uitge'' reidheid der aanteekenin"
BOEKJEsCB. 1815 . No . 6.
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gen vergoed zal worden door een Lexicon Plot€nianum, dat
tot opheldering der moeijelijkheden beftemd zal zijn .
Wat Ou eindelijk bet gefehrift van onzen Wijsgeer zelven
sanbelangt, bet laat zich gevoegelijk in drie deelen onderfeheiden . De drie eerfte Hoofdftukken handelen meet bepaaldelijk over bet zinnelijk, de twee volgende over bet denkbeeldig fchoon ; terwijl in de drie laatfte de aard en natuur
van bet hooglte goed befebreven, deszelfs betrekking op de
verllandelijke wereld, en van daar op haar voortbrengfel,
den Wereldgeest, en de zinnelijke voorwerpenontwikkeld, en
de weg, die tot de befchouwing daarvan geleidt, aangewezen
wordt . De redeneertrant is kort en ineengedrongen, en daardoor eenigzins duister, maar geeft toch , eens wel begrepen,
On aangenaam voedfel aan den geest. De verheffing van ftijl,
op etlkele plaatfen, b. v . in bet zevende Hoofddeel, zigtbaar,
toont ons den man, die zijnen Lezer wil overtuigen, en geheel vervuld is van zijn onderwerp . De aanteekeningen van
den Heer CREUZER getuigen allerwegen van zijne fcherpzinnigheid, oordeelkunde en uitgeflrekte belezenheid . Zoo
dlkwerf hij. eene of andere belangrijke wijsgeerige (telling of
uirdrukking ontmoet, tracht bij haren oorfprong op to fporen,
haren voortgang en wijzigingen bij de navolgers van P L A1 O en A R I S T O T E L E S aan to toonen , en vergeet zelfs de
I(erkvaderg niet, die daarop eenige betrekking hebben . De
enge gren2en van ons beftek laten ons niet toe, hiervan voorbeelden aan to voeren. Intusfchen moeten wij de uitmuntende aanreekening, bl . 145-151, over de overeenflemming
der deelen, als de grondJlag der fehoonheid befchouwd, vooral
ter lezing aanbevelen ; waarbij wij die op bl . 171-176, over
de natuur en oorzaak der iswaaktheid, als ook bl . 2492:56 en 267-272 ., voegen kunnen. Voorts treft men bier ook
den korten inhoud aan, welken F I c I N u s tot nadere ophelc}ering boven ieder Hoofdituk geplaatst had ; terwijl een vrij
aenzieniijk getal bier en daar verfpreide Fragmenten uit on.
i gegevet3 Sebr?jvers, of de verbetering der gedrukten door
Iniddel der Handfchriften, aan dezen arbeid nog ineer waar&
bijzet . Bij alle de verdienften van dit werk, hadden wij echtsr wel gewenscht, dat CREUZER de plaatfen, die hij met
t L o T s w u s vergelij kt , wat duidelljker en omftandiger hail
aangehaald. Dikwerf zijn bet flechts halve zinfneden, die
zonden we-'baud of zntneahang en volftrekt onverffaanbaar zijx.
Wie
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Wle begrijpt b . v . deze woorden, uit dit werkje zeif door
Aanteek. bl . 203 . Ta i''v awp&cs xx)ci - kg

hem ontleend?

sixovsg xai Yx vn xa2 axcit OsGysty grpo ; >'xs7vo, ov Ta"vret
eif
eixovsg . In den tekst bi . 56. E . leest men : y8ovra yap W T . £.

G'- x. UnTt WpoaTpt'xsty, &AAa yvovraS, wg siaiv x . T i . Waarom deze weinige woorden er niet bijgevoegd? dan ware atles duidelijk. Wanneer nu dit zelfde plaats heeft in aanhalingen tilt PROCLUS, HERNIAS, JOANNES PHILOPOP1 U S, P S E L L U s

en anderen , die flechts weinige Geleerden
ter vergelijking bij de hand hebben, gevoelt ieder, hoe lastig en duister daardoor bet lezen dier aanteekeningen wordt .
De Heer C R E U Z E R houde ons deze aannierking ten goede.
!comers een fchoon geheel wordt door zulke geringe vlekjes
niet ontfierd, even min als dogr de herfelling van een pair
misflagen, welke wij den geleerden Uitgever bij dozen in bedenking geven . Bi . 30, In her begin van bet vijfde Hoofd: 79U 3~ xat xspi Ta Eh o$x aia n'Tes ipwrtx9v
fluk leest men
rivarvv9tivsa9at k7. zt 7rdTxsTS Wsp'c Tk iWPr$73sGptara xxA4 ; dat
Is, vol gens de verb eterde vertaling van 14I A R S I L I U S F I C Ix U s : Ceterum (etiam) circa amatorios affectus, qui fuper
fenfum asfurgunt, fciseitari licet, (oportet) (hunt in moduna :
4gite) quidnam patirnini circa (quo dicuntur), decora fiudia.
1Vaar ops inzien, vordert de taal en zamenhang deze overzetiing : Ccterum etiam ex ii ;, qui rerun fuper fenfum asfur
gentium amore tenentur, fciscitari oportet, quidnarn patimiii &c. In de aanteekeningen bl . 34.2 vindt men eene plaats
van PLOT I N U S , de dubiis animx, L . I . P . 387, alwaar hij de
vergelijking, door fommigen tusfchen de ziel en eenen fuurman gemaakt, afkeurt ; voor reden gevende, wS ptiv yap
sr)w-gyp . xcTa av;u(3s(3nx'og av sly sv a$r} o xv(3spv4r,4 s . cwg 3a
xvl3epv4Tr1S

aw"5 ; ov~i

yap ~v 7ruam, r,1 vrji , ibawp ;

4vxa

i'v

To

Dit komt ons onverflaanbaar voor. Wij gisfen, dat
men nit den Codex Darmfi. Iv avrw" voor ev avr ;, zal moeten
lezen ; terwiji o xv(3epv4rrls flechts eene verkeerde herhaling is
der volgende woorden, of misfchien bier wel is ingefchoven
uit bet vervolg, daar bet oorfpronkelijk achter ry vvji fond .
Men zal dus de geheele plaats in dezer voege moeten her
ftellen : kq pCrv Yap rA&T~p - uv ?ii Jv avrS (fcil . awpCart)"
tag
QwpcaTt .

yap sv

wda,1 T' vrji

o

xv(3spl Tn ;,

wsirsp i ~vx>1 lu

'Tip- 0-46paTs .

Dit zij genoeg van P L o T I N U S .
T 2

Het wordt tijd , dat wij
oak
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ook van den overigen arbeid van c R R U z P- tt een kort verflag doer . Een werkje van P R 0 C L u s (die, als een P lato .
nisch . wijsgeer .er vijfde eeuw onzer Jaartelling, genoeg bekend ftaat) bekleedt d> tweede plaats in deze verzameling,
en heeft tot opfchrift : vri pt Fv Cos xcec xdx,%ovS, over de eenheid en fchoonheid.
Ei rrenlijk is bet een uittrekfel nit eene
onnitgegeven verklaring vaa lien Wijsgeer over den 111cibiades prior van P L A T 0 . Hot is ontleend nit twee Handfchriften, waaronder eea der Leydfche Bibliotbeek . Hot begin
ontbrak echter in beide, doch is aan bet einde van dit Deel
uit een Handfc''r:fc van bet Vatikaan door c R E U z E R medegedeeld . Nog fchijnt in bet midden bl . 97 bet een en ander
uitgevallen to zijn . Voorts is dit werkje, zoo wel als dat
van N A T H A N A (: L, waarvan wij zoo aanflonds fpreken zullen, door den Uitgever niet vertaald ; hoewel er van bet eerfie eene vrije navolging van MAR C I L I U S F I C I N U S aanSlechts bier en daar vindt men eenige o pheldewezig is .
rin .p n . Het flak zelf is in twee deelen gefcheiden, die niets
met elkander gemeen hebben. In de zes eerfle Hoofdflukken
betoogt de Schrijver, hoe men, om tot de warekennis to gera.
ken, zich bepalen moet bij hetgeen eenvoudig, ondeelbaar,
onveranderlijk, onofelijk is ; en hoe men, to then einde, de
begrippen der menigte, de flem der driften, de getuigenis
der zinnen behoort to ontvlugten en to verwerpen, als zijnde dit alles alleen gefchikt, om onze neigingen en gedachten
veranderlijk, bedriegelijk en onzeker te. maken. In bet tweede uittrekfel wordt door vijf verfchillende bewijsredenen aangetoond, dat al bet regtvaardige tevens ook fchoon is ; en
vervolgens, dat er geen onderfcheid beflaat tusfchen bet fchoone en goede . -- Ook in dit gefebrift komt bet ons voor, dat
de tekst op verfcheiden plaatfen bedorven is . Op bl . 97 b .
v., zoekt P R o C L u s to bewijzen, dat de vermenging van bet
goede en kwade op deze wereld voor de kennis van bet
eerfle ten niterfle fchadelijk is, on befluit aldus : Ta7S ovv
Lei
u0') iauTWv
Tic sxasa rav aya6w"v PovXopcevoiS aCp'
ic~rasp€~ev9ac , a pos,xel Tic orpo; avTCG uWrpca . Dit beeft geen'
zin . Het is vrij duidelijk, dat men lezen moet : ro75 ov'v r &
9rpoo'$xao
favrw"v (2 aTh) , a~rogpF es lx
T . a. (3ovAopchVaiq FO
maakt
P
R
o
C
L
u
s
gewag
van
hot bij
Op
bl
.
I
IO
x. r. )
. de nieuwere Platonifche Wijsgeeren zoo geliefde flelfel der
Volgens hetzelve maakt hij een onT,°iaden, of Drieheden .
der-
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derfcheid tusfchen bet zijn, bet leven, en bet denken . Niet
alles, hetgeen beflaat, is met lezen en ver/ltnd, noch alles,
wat leeft, met denkvermnogen begaafd . Omgekeerd bezit alles, wat denkt, cok tegens bet zi n en bet lezen, en alles, wat leeft, is bet zijn declanLtig . Hierop bewijst de
Schrijver, dat zich deze drie beg :rfels in de ziel vereenigen,
enzegt : xcic 6paW; T=6Tn ; Cg ; Ell Taf;Gpa{ ; xvT4 31 TIV TP4AM"
Tc rnv L%z op?tv EN 7l1 4 vxit evvrjvxrx ; c Ax x~ xo,S . F I c i n v s
vertaalt bet : Cum vero talis fit in extremis, per trinitatem
ejusmodi diferentia in animtsm ccnfluunt ; waarom C R E U Z E U
.
lezen wil : xxTu 3~ T. T . T . a114opz E . T . 4/ . e . uAArAai ;.
Dit lost de zwarigheid niet op . In bide gcvallen weet men
geen' weg met den genit. abfol. bIj den ranvang van den zin.
Bet zij ons alzoo vergund, van den geeerden Uitgever in dezen to verfchiilen, en tins to lezen : xuc - ovens - xx,', ~~
Tyv T . T . a M$op"a ;, ev. r 4/ . a . u . Ctain vero tale fit discrimen in extremis , (foil . To orr xi Tw vw) fecundum illan; triadem, attamen (illa fcil . To 'By, it Y,wr , a you; ) in anima fibi
invicem conjunguntur.
Het tweede onuitgegeven ftukje, dat C R E U Z E R, uit hoofde ran deszelfs verband met P L O T I N U s, bier eene plaats
gegeven heeft, voert ten titel : Nsxm$6pov Xavpsvov To"v xii
NaBzvx~A

rov" Movuxov 'Awri66Tixo ; 7rpoS fAWT7vov 7rspl 4vx~; ;

dat is : NICEPHORUS CHUMINUS, anders gezegd NATHAN A e L de Kloosterling, wederlegging van P L o T I N u s' lielfel
over de ziel. Uit bet voorberigt blijkt, dat men dit werkje
nan twee Handfchriften, van de Weener en Vatikaner Bibliotheek, verfchuldigd is ; terwiji verder omflagtig bewezen
wordt, dat de Schrijver, die to voren onbekend was, met
waarfchijnlijkheid geen ander zijn kan dan gemelde N I c E P H oR US, die under de regering van den Gr :ekfchen Keizer A NDRoNICUS PALIEOLOGUS den Ouden (A° . 123 3 - 13 2 7 .)
zeer veel invloed bezat, en naderhand, volgens de gewoonte
van dien tijd, bet kloosterleven omhelsd hebbende, zijnen
naam met dien van N AT H A N A e L verwisfelde. Zijne wederlegging is niet minder tegen p L A T o , dan tegen P LOT IHij beflrijdt vooral de leer van bet voorbeN U S ingerigt .
ilaan en de verhuizing der zielen, en de daaruit voortvloeijende begrippen, dat de kennis niets anders dan herinnering
is, en dat de dieren met eene redelijke ziel begaafd zijn . Aan
den anderen karat verdedigt hij met kracht de wezenlijkheid
T 3
der
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tier opflanding, en der eeuwige ilraffen en belooningen, De
ilijl en voordragt van N I C E P H O R U S verheffen zich zeer
ver boven den geest zijner eeuwe . Zijne taal draagt geene
noemenswaarde kenteekenen van barbaarschheid. In plaits van
geftadige aanhalingen der H. Schrift, (die men bij eenen Schrij_
ver van deze foort natuurlijk zou verwachten) ontdekt men
met verwondering, dat hij zich tot her volvoeren van zijnen,
arbeid van bet licht der rede alleen heeft weten to bedir .len .
Op bl . 434, waar over de gevolgtrekkingen, uit de leer
der Zielsverhuizing of to leiden , gehandeld wordt , zegt N IC E P H O R US :

xxt sf i iav ovTws ovaapcw"S ijxusa

&c£OEpov

Ao'

t'

Hier zal men ongetwijfeld ouaupcws ;; 1;x ssu moeteut
lezen . In her vijfde Hoofddeel betoogt de Schrijver, dat
kennis geene herinnering is , en dat de ziel de eens aangenomene denkbeelden niet weder verliest, maar altoos blijft behouden . TS Aoi,roir yicp iaov (dus pat hij voort, bl . 438)
asTO ysy.v:w$Zc, TY ; sjwxys FWE I
ToVTO, asxrixov pciV F7rtsI5OT
iaAoyov .

xi; paeTaaoG7i1c , u,'MS a' utirs(3xAFo'$xi , as v a R a A s c $ a i TE a$$sq ,
xai xwpis a$TgS a'Ag par7vat, xa1 ToVTo ;roXAdxs ;* -- ivx ~ aia
Dat de zamenxxT' 9 ;ng•% pooiv xxl vo"vv ovai?v av Togo"urov orls$oe .
hang bier icvaAuf3Fa$ac voor scvaE3aA€a$ac vordert, zal, vertrou-

wen wij , de Heer C R E U Z E R ons gereedelijk toeflemmen .
Gaarne zouden wij ons nog met eenige andere plaatfen, die
ons zijn voorgekomen, een weinig nader bezig houden, indien wij niet vreesden her geduld onzer Lezers to zeer to
vermoeijen . Wij zullen dus aan ons verflag nopens den hoofdzakelijken inhoud dezes werks een einde maken, na alvorens
to hebben aangemerkt, dat de Heer C R E U Z E R ons eindelijk
een' rijken voorread nanbiedt van varianten over PLATO,
door hem uit verfcheiden Handfchriften verzameld, welke
vooral voor den Cratylus van dien Wijsgeer zeer belangrijk
zijn . Ook bier vindt men zeer lezenswaardige aanmerkingen,
fragmenten nit den Scholiast van A R I S T I DE S enz ., als ook
verbeteringetl en aanvullingen op dien van PLATO ; waarna
bet geheele werk door twee Registers, her eene van zaken
en woorden, her andere van verbeterde of nit Handfchriften
aangehaalde Schrijvers, befloten wordt .
Ziet daar, Lezers! cene omflandige beoordeeling van dezen waarlijk uitflekenden letterarbeid . Gevoegelijk zouden
wij hier de pen kunnen nederleggen, zoo Diet de Brief, waarhii C R E o Z it R deze uitgave van h L o T I 1 U s aan Prof. w Y TTEN-

PLOTINI J4BEA DE PUUC4t4TUDINE .
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. .NB++cu heeft opgedragen, eene naauwkeurige befcbouwing
7
yorderde . Daar bet bier de eer Vail W Y T T E N B A C H niet alIgen, maar van alle Hollandfche Letterkundigen geldt, kan
dit link der geleerde wereld niet onverfchillig zlln . Aan den
aaderen karat lnaakt de duurte en inhoud van dit boek zelf
bet bij weinigen gewild . Wij gelooven derhalve aan bet geeerd Publiek geen' ondienst to zullen doen, zoo wij de
geheele toedragt der zaak, en de aanleiding tot dezen Brief,
een weinig nader ontwikkelen.
(Men wachte znlks in het volgende

De

Herkaattwer.

der Hey . 1814.

No . I en II.
In gr. 8vo .

No .)

Te Amfferdam, bij J . van

Te zarnen 161 Bl. f 2 -4- :

V V ij 1lebben de eer, bet geacht publiek, bij dezen, to berigten, dat de NederJanrder, kortflondiger gedachtenisfe, niet
zonder eenigen opvolger is gebleven . Naar den vorm evenwel, zoo wet als naar de flof, bevindt zich eenig onderfebeid
tusfchen beiden . On1 met den eerilen to beginnen, (zoo als de
Herkaauwer, gelijk hij wet uitdrukkelijk beredeneert, met
No . I) deze nagalmen des verloopen tijdperks fchijuen elkander in eene olngekeerde orde to zullen opvolgen ; met de alleenheerfching beginnen, met de aristocratic vervolgen, en des twijfelen wij bijna niet -- met de volksflem eindigen,
als namelijk niemand bet meer oorbaar aeht, de politieke voorlichter der natie to zijn . Met andere woorden : de Herkaautver is bet zinnebeeld, bet fchild (en vignet) van een Collegie, uit een oudlle en een jonglle met due middeljarige leden bellaande, (den Secretaris danronder al of niet begrepen)
die ons in dit boekje de {lotfomhunnerbefchouwingenleveren .
Zoo, namelijk, vertelt men ons niet flechts, maar doet men
bet ook voorkomen ; en waarom zouden wij bet niet gelooven,
fchoon bet waft is, dat - zelfs in de flukken, die niet van
den Secretaris zijn - doorgaans dezelfde flijl fchijnt te beerfchen . Deze ftijl toch is nog al kenbaar ; de Lezer kan hem
misfchien al eenigzins opmaken nit de kleur, die hij aan ooze
beoordeeling mededeelt, (Genien flepen niet-Genien zoo
ligt mede) boertig namelijk . Dat wil nu juist niet zeggen, dat
zij met alles lagehen, of ook luide doen lagchen . IntegenT 4
deel,
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deel, zij noemen of vergelijken de dingen maar zoo wat raar
en grappig ; praten er al wonderlijk over, en laten intusfchen
niet na, zeer ernftige en gewigtige zaken to zeggen ; waarbij men
dan zeker wel eens glimiacht, en Gene zekere vrolijkheid om
bet hart gevoelt, maar evenwel doorgaans de ziel in eene zekere (panning, ja zelfs her gelaat in de plooi houdt . Wij
hebben tegen deze manier maar een bezwaar . Zal zij niet al
to foppig worden, (en dat is bier bet geval niet) dan laat zlj
voor menfchen, die niet heel fun zijn,. bier en daar donkere
plaatfen, duisterheden, ja looter duisternis over. De lantaarn
wordt een illumineergias, welks kleurmengeling cene bonte
prent, zonder zin, oplevert . Hoe zeer de Doge of Stadhouder van de kleine Reprbliek des Herkaanwers, naar ons oordee! inderdaad cen meester ii bet gekoz .?n vak, waarlijk een
man van Peest en vernuft is, hij klaart bet to dezen met,
alle zijne be unfligers gewis pier .
En nu de ftof. Zij be'1raat : No . I » ; t eene Korte Vooraf•
I raak aa .-n den Lezer . - Aan den T'.jd (i,oetisch proza .) - i,
waarin (onder andere) Bij uitftek kort Overzigr van onze negentienjarige Babylor:ifche Baliingfchap . Aanfpraak en Welkomstgroet aan de tot her algemeene Vaderland terugkeerende B^lgen . -2 . War heeft Enropa van bet herftel der Jefuieten
to hopen en to vreezen? 3 . War voor- of nadeel heeft men
van de vervolging der Vrijmetfelaars to wachten? 4 . De Inquifitie . Nog th n woord aan onze Lezers, bij onze verfchiining in de wereld der gefchriften . - No .11 . r . Vervolg van
bet kori Overzigt .
Zamenfpraak tnsfchen de twee Nederlandfche Zusters (Holland en Braband) gedurende her Weener
Cungres . 3 C A R N o T (ontledende beoordeeling zijner Men:(,, rie aan L o D E w tJ K XVIII .) 4. Iets over bet Public Spirit . 5 . Waarom wij , met voorbiigang van alle andere herkaauwende dieren, juist her rundbeest tot ons uithangbord
gekozen hebben .
Thans, Lezer, kent gij bet kleed (of de huid, met derzeiver kleur) en bet ligchaam . In hoe verve gij daaruit tot
den geest e .i bet leven meent to kunnen beflisfen, ftaat ons,
beoordeelaars ambtswege, den hemel zij dank! nier to beoordeelen . Zonder ons daarbij dan ook op to houden, zullen wij er zoo veel van zeggen als wij weten of durven bepalen, en n et maar liever voor ons houden . Deze Herkaauwer moge inderdaad een •eestig dier ziju, cn ha geestrijke
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moge doorgaans even fch-:!rp en prikkelende als vlug en be.
bagelijk zijn, bet is niet min een zachtmoedig beest . Godsdienftige en flaatkundige verdraagzaamheid, althans zucht om
de menfchen hoe langs zoo meer u )een to brengen, en in bet
slgemeen goede, wij zeggen goede meening, ftralen overat
ten duidelijkfte door .
De Schrijvers zijn even zoo min,
wat men voortijds Prinsgezinden , 21s wat men Patriotten noemde . Ondenzoekt alle dingen, en behoudt het goede,
had even zeer hunne fpreuk kunnen zijn, als de thans gekozene hunne goede verwachting van de nieuwe orde der zaken
doet kennen . Aldus aan ons oud Israel predikende, laten zij
tevens een' blijden en belangrijken blik op bet Brabandsch Sa
maria vallen ; en niemand za? zich beklagen, hen derwaarts
gevolgd to hebben : een' blijden blik, zeiden wij,want zij befchouwen de vereeniging als wenfchelijk ; een' belangrijken ,
want zij doen er ons de openlijk uitgefproken opinie aldaar,
benevens den geheelen geest, enz . ten minfte eenigzins ken.
nen . Aangaande eindelijk de Heidenen, of de Volken van bet
Zuiden, en de enkele punten des algemeenen heils, Jefuiten,
Vriimetfelaars , Inquifitie ; bet ftuk over C A R N o z is keurig,
de anderen lezens- en behartigens-waardig. -- Of dit alles,
wat wij tot hiertoe van de ftof zeiden, den naam van beoor .
deeling verdient? of we ten minfte niet het een of ander ftuk
eens behoorden onder handen to nemen? . . . . Ja, lieve Lezer,
wat zullen wij u zeggen? De menfchen redeneren wel . Zij
weten, over al de voorkomende zaken, regt aardige dingen
to zeggen . Alles even klaar is bet orls evenwel niet . 's Werelds loop is zulk een wonderlijk ding . De laatstverloopen
jaren hebben ons denzelven op zulke geheel ongehoorde en
onverwachte kronkelfporen vertoond, en doen bet nog al gedurig . De mensch, de masfa der menfchen, de zedelijke en
politieke wereld is zulk eene radde, onhoudbare, raadfelachtige en bedriegelijke ftof
Men vergeve bet ons, maar,
fchoon wij het nog wel eens mogen hooren, en kundige
lieden van ganfcher harce willen aanmoedigen, oin ons nu en
dan uit den fchat van hunne ondervinding en nadenken wat
mede to deelen, voor onszelven zijn wij zoo angftig geworden voor alien zweem van tinnegieterij , dat
Het is oin
deze reden dan ook, dat wij met genoegen zien, dat een
vrolijke, luchtige toon in onze nieuwe ftaackundige bljden
heerscht, en wenfchen daarvan coutinuatie ; want zagen wij
T 5
ftrak-
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tirakke gezigterr op bet tooneel verfchijnen, zoo kregen wtx
iigt van enkel fchrik de koorts, op bet herdenken aan de onde twisten, de politieke dolheid, bet terrorismzts ( flat, God
dank ! nog niet in bet Hollandsch heeft moeten vertaald worden) met den aankleve van dien, NAPOLEON, tiercering,
vonfcriptie, enz. enz. enz. Dus, goede Herkaauwer, wel bekome bet u! En wel bekome bet alien, die met u herkaauwen! Her gedfje u en hun tot een fmakeli}k en ligt verteerbaar voedfel der wijsheid . Zij is, helaas! zoo zunr ver
gaard, zoo moeijelijk verflikt, deze fpijze der ondervinding.
Zoo menigeen verftikte in den harden brok, of bloedde zich
flood aan de harte- en beurze-worden, door Franfche doorsen en distels veroorzaakt . Wel bekome bet ons alien, bet
rtij dan herkaauwende of niet! ja den onreinen als den reipen, then die dwaalde, en zelfs misdadig wend, als die altijd
bet goede kende en beminde!
in No. iI vindt men een uitflaand karrikatuurplnatje, verf
beeldende hoe de Herkaauwer tegen den oven gaapt, rijk ge.
jtoffeerd met allerlei figuurlijke figuren .

Mengeldichten van A . L o o S J E S, P z .
Loosjes, Pz .

In gr. 8vo .

138

Bl. f

Te Haarkm , bij A .
2-10- :

.filet dichtlievetid publiek is den Heere L o OS JE s dank fchu!ctig voor de verzameling en uitgave van' deze dichtftukken
van verfchillenden card, nitgebreidheid en vorm, welke de
onderfcheiding, om , in eenen bundel vereenigd, voor verfrooijing bewaard to worden, dubbel verdienen . Wij lazen
dezelve, over bet geheel genomen, met vermaak, en zij hebben dus bij ons bet oogmerk bereikt, waartoe zij door den
Schrijver, blijkens her voorberigt, beftemd waren . Het fpreekt
voorts van zelfs, dat de waarde dezer verzen onderfcheiden
is, en dat alle ons niet even zeer behaagd hebben. Dit is
met mengeldichten altijd bet geval, en bijzonder met die bundels, waarin ook andere dan uitgezoclzte ftukken voorkomen .
Alleen de zoodanige to leveren, was bet doel nier van den
Beer 1. 0 0 S J E S , wiens roem , als vaderlandsch Dichter, ook
to wel gevestigd is , dan dat dezelve door enkele losfe ftuk .
jes van weinig innerlijke waardij zoude verminderd worden .
under de best uitgevallene flukkcn'rekenen wij : De Jeugd,
dat
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alt

M9

cele fchoonheden van detail bezit ; Het Onweder, dat, in

t ljo oog, b jzonder uitmunt, en wij, ten ilorte, zullen mede.
deelen ; De ljergiftigfler, en : Gedachten bij bet lot, aan Plis
rngen wedervaren, den 15 Tanuarij 18o8, beide nit de -echte
bron ontftaan en gevoelig roerend ; verder : Bij bet Schilderfluk, voor flellende de 4thenienfers aan den Minotaurus toege-e
wijd, gefchilderd door den Heer M . VAN B R E E, Dichter en
Schilder beide vereerende. Het 4lotvers luidt dus :
Gij, Schilder, goddelijk verheven!
Gij fchenkt uw beelden fpraak en leven ;
Gij wekt de dooden nit het flof,
En, fchept, op 't marktveld van Athenen,
Uit fehimmen, op uw wenk verfchenen,
Demosthenesfen van uw lof.
Ook De Geest, eene hertelling, en De Weelde in tfmflerdam, bevielen ons ongemeen, van wege den losfen dichttrant
en regt luimigen geest , in deze ftukjes beerfchende. De
Schreijers Toren is eene Vaderlandfche Romance, naar ons inzien ver beneden enkele andere ftukken, ons in then trant
door anderen, en,nog onlangs door den Heer T O L LENS, geleverd . Evenwel voldoet bet als vertelling nog al, en is
het, gelijk mede het naastvolgende, tamelijk vioeijend gedicht . Het kwaln ons eenigzins hard voor, dat de Hopman
BRoEK zoo geheel alleen voor zijne eigene veiligheid zorgde, en zijne jonge zwangere vrouw, in zulk eenen wanhopigen toeftand, midden in den nacht, aan zichzelve overlies .
MARIA TESSELSCHADE VISSCHER heeft oils mede niet
zeer voldaan . Her onderwerp zelve zoude om der perfonen
wille, die er in voorkomen, belangrijk zijn, wanneer bet
waarheid behelsde ; doch ook alleen om der perfonen wille :
want , ftelt men voor de namen van H o o r T en T E S S E LS C H A D E andere onbekende in plants, dan heeft men een
vets, dat weinig treft, en hef veelal aan leven en gang
ontbreekt
Na de doorgaans frnaije befchrijving, welke de Heer L 0 0 sjEs in bet eerfte dichtftuk van de jcugd geeft, komt ons de
regel
lie zou zij wezen, dan de jeugd?
ecu weinig loud en flaauw, althans niet doeltreflend voor.
Wij

A . LoosJzs,
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Wij erkennen gaarne, dat de Dichter federt eenigen tijd z ij.
ne voortbrengfelen meer befchaaft, dan hij to voren gewoon
was . Desniettegenftaande treft men bier en daar nog al gebreken aan, welke de kunst van den Heer L o o s J E s ontfieren . In fommige regels komt iets overtolligs voor, dat er
alleen om bet rijm fchijnt bijgevoegd . B . v .
Zoo ftijgt een aadlaar, breed van vlerken,
Deze aanmerking treft nog meer den volgenden regel , waar
de Dichter van den wijn zegt :
Die wonklend opbruist naar den hoogen .
Elders trof ons nog
Neen 't groen, het fchittrend veldtapeet,
Hetgeen (hetwelk) ontrold ligt veer onze oogen,
Dar wellust ademt, soil gedoogen,
't Eischt, dat men juichend nader treedr.
Hoe zwak en lam is bier niet dat soil gedoogen! In dgn laatiten regel is de klemtoon mede verkeerdelijk geplaatst . Dit
is eene zonde , die meest alle onze vaderlandfche Dichters ,
in meerdere of mindere mate, aankleeft ; en de Recenfent erkent gaarne, dat deze feil, zonder opoffering van iets dat
meer wezenlijk is, in onze taal dikwijls niet to vermijden is.
De Heer z o o s J E s behoort echter, in dit opzigt, niet onder de meest keurigen, en men treft in 's mans beste ftukken wel eens harde en ftroeve regels aan, welke bet kiefche
oor gevoelig kwetfen . Hoe weinig vloeijend ziju (b, v,)
niet de volgende regels :
Korts ijzerhard, thans malsch, ontfpruiten,
Door 't nieuwe, elk' voet/lap, opgetogen,
Waarom niet liever
Door 't nieuwe telkens opgetogen?
Of, Schotlands rotsJlrand afgezwommen,
Rotspunten! kwetst vrij hand en voet
Plotsling aan 't licht der wereldzonne outtogen,
Drie.
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Driewerf gelukkig nu zij , die, door flaap geketend,
Aan hem, die de hem van

't

hart niet verdrukt . enz .

Dat de kunst van de Jufvrouw S N of x op Amtels Schouwtooneel vaak duizenden fchreijen deed, is mogelijk ; maar
dat bij de uitvaart van deze beroemde .4ctrice meer dan
duizenden gefchreid hebben, fchijnt bijna ongeloofelijk. In
zulke verzen, waarin de hartelijke toon alleen roeren moet,
behoorde men niet to overdrijven. Wij onthouden ons van
verdere aanmerkingen, om onze Lezers het volgeude fchoone
ftuk in zijn geheel mede to deelen .
HET ONWEDER .

1\Tatuur, de groote dochter Gods,
Die menfchenmagt, die volkren trots
Verftrooit, vernielt als waterbellen,
Doet wolken tot gebergten zwellen :
't Opeengeftapeld rotsgevaart
Dreigt met z'jn vat ea mensch en acrd .
De blikfems kronklen zich als flangen ;
Zij fchuiflen voor des menfchen voet
Door donderflag op flag vervangen,
Die 't hart des aardrijks fiddren doet.
Plasregens ftorten golvend neer,
Vernieling heerscht op veld en meer ;
Verdelging boven ; doodsvrees onder :
En onder 't kraken van den donder
Vermengt zich ijs met blikfemgloed . -.
Waar zijn nu krachten, waar is moed?
Vereenigt u , o ftervelingen !
Neen! vruchtloos poogdet gij dit uur
Een' enklen blikfemftraal to ontwringen
Aan de ceuwige Almagt der Natuur.
Gij beeft, gij zwijgt . De leemen hut,
't Paleis, Gods tempel, de Aarde fchudt .
Langs honderdjarige eikenflammen
Ruischt nu een flroom van biikfemvlammen :
Waarheen ! o flerveling ! waarheen!
pe bloode en held zijn lotgemeen.
Wie
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Wie is nu moedig, wie vermetel,
Wat groot, wat klein? Gods Almagt zit
In 't onweer zigtbaar thans ten zetel .
De beedlaar en de koning bids .
At 't levend beidt zijn jongflen fnik. -De flilte van een oogenblik
Doet nieuwe feller woede vreezen ;
Of zou die kalmte een voorbo6 wezen
Des vredes, then Natuur ons biedt?
Deez' blikfem gloeit zoo vurig niet ;
De donder mart hem op to volgen :
Geen ijs, geen bagel klettert meet ;
De donder ratelt min verbolgen,
De regen ftort min plotsling veer.
let hoofd weer opwaarts, fterveling!
Het oog ten hemel, juich en zing.
De zwarte wolk drijft of naar 't noorden ;
DO blikfem fpeelt flechts langs haar boorden ;
De donder rommelt flechts van ver ;
Heeds flikkert bier en daar een fler .
Verwisfel vreezen nu met hopen ;
't Tooneel van ijslijkheid verdween.
Stoot deuren en (toot venfters open :
Maar open oog en hart suet den
.
Natuur lacht met den glans der maan
U uit gebroken wolken aan .
ZiJ roept : „ o Sterveling! treed nader .
Aanbid de goedheid van niljn' Vader.
„ Gij ademt zijne menfchenmin
„ Bij flroomen uit den dampkring in.
„ Laat niets uw' boezem kommer baren,
,, Hoe gruwzaam u de toekomst fchijn';
Of zou uit mindere gevaren
„ Uw redding Gode onmooglijk zijn?"

Aan.
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Door B . K L IJ N, B. z .
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Te Amf erdazn, kit

A . A. Koning. f :-4- :
Krijgsdans.
Opwekking aan mijne Landgenooten ; door r- F . W I E I D S M A#
Te Groningen, bij W. van Bockeren. f :-s- :
1n ons vorig No. gaven wij eenige dichtftukken en -ftukies, ter gelegenheid van de noodlottige gebeurtenisfen in Franksijk, onlangs vervaardigd . Wij bieden bier wederom een drietal aan, die elk zijne ware verdienfte bezitten .
Het eerfte van den Heer K L IJ N heeft dit onderfeheidende
en waarlijk loffelijke, dat eene zekere bedaartlheid met al
deszelfs warmte en kracht gepaard gaat ; dat eene zekere
nuchterheid en wijsheid, en licht en orde in hetzelve. doorftra
Ten, welke dit voordeel aanbrengeti, dat ook de kouder ess
enverfchilliger geftellen ten minfle de overtuiging niet geheel
weren, en de kwaadwilligen en rampzaligen, die gewoon zijm
ook met bet heiligfte den fpot to drijven, geene gereede ftof
en aanleiding tot tentoonftelling kunnen vinden . - Alles flaar.
lcrbaasd . Bekomt van den fchrik, en £teat u to weet! Fran
fchen, wischt de vlek af ; of verwacht, dat gij met den fchul .
4igen vergaat! Volken, die reeds eenmaal bet fchrikdier ver.+
floegt ; Nederlanders, welken alles in ftaat is to be£chermen,
itaat pall Yronwen en meisies, beinoedigt de uwen! Wie gii
Dijn moogt, waakt segen bet verraad en de list, die overat
rondwaren! Vertrouweu op God, die eenmaal hielp, die we]
geene wrack wil, inner toch itrijd voor bet lieve vaderland,+
Deze zijn al zoo de hoofddenkbeeldea van bet gedicht,
dat, overigens in den trant van des Schrijvers Va1 van Bu9naparte, zeer net en vloeijend is geverfifieerd . Wij prijzelz
het to liever aan, daar bet ten beste van een regt vaderlandsc!t
fends uitgegeven is, en van eene hand komt, die, geheel onafhankelijk, nimmer verdacht kan worden, iets bet minfle v
buiten bet algemeene wefzijn, to bedoelen .
No .
wordt den Heere B I L D E R D IJ K toegefchreven, en
is dezes Verskunitenaars weardig . In optogt, flrijd en overwiinaing verdceld, bevat het een klein aantal van gepaste,
eenvoudige, veelbeduidende denkbeelden ; in zoodanige, doorgaans
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gains korte en op eene enkele plaats trippelende, mast ingekleed, als geheel met den card der zake overeenkomt . Het
laat zich waarlijk regt goad denken, dat zoo ie :s al danfende
wierd uitgevoerd . Wanneer zich bet talent van zanger en danfer in genoegzame fujetten des Amlierdamfchen Schouwbtirgs
vereenigde, zouden wij wel wenfchen, hetzelve, b . v . in heel
and Bataafsch kostuum, in plaats van een weelderig balled,
to zien uitgevoerd ; ja, men darst terwjl men leest, en heeft
de oude helden bijna dadeli;ik voor oogen .
No . 3 . is van een' jongen, pas optredenden Dichter, die
veel lof verdient ; fchoon wij pier en daar, op inhoud en
omkleedfel, onze kleine aanmerkingen hebben . Het is tocla
eigenlijk niet waar, dat bet Franfche yolk NAPOLEON wederom heeft ten troon verheven . In dit geval zou hij, naar
veler meening, waarlijk wettig Vorst zijn ; en zou bet zeer to
bezien flaan, of de andere Mogendheden wel waarlijk regt
hadden, zich met de inwendige zaken van Frankrijk to be.
moeijen ; wij zeggen, regt, maar meenen dit echter zoo fireng
niet, of de vrees voor eigen gevaar zou bet ons doen billijken, dat men den welbekenden wolf in de fchaapsvacht voorkwam . Over bet geheel, echter, is ons bet flukje wat veel
in dezen toon ; daar wij w^derom ontkennen, dat bet Franfebe yolk Ooit is „ Regter en B ul van d'allerbesten Vorst"
geweest. Dat yolk is Iigtzinnig, ongodsdienflig, tot alles
kwaads ligt to brengen ; maar hetzelve is hierdoor, meer dan
eenige andere- natie, de fpeelbal, de prooi, de martelaar van
eenige aterlingen geweest, wier opperfle en laatfle zelfs niet
op Franfchen grond geboren is . In eene hooge, dichterlijke
vlugt, bij eene zekere manier, zouden deze aanmerkingen niet
to pas komen . Maar, wij gelooven den Heere W I E A D S M A
to mogen in bedenking geven, of zijne loffelijke poging, om
flaauwhartige landgenooten op to wekken, niet beter gelukken zal, zoo men bij hem geene oude, hatelijke herinneringen en bedekte fporen van part ;jzucht opmerkt . Niet ilechts
op den regten tijd, maar op de regce wijze to zijn gegeven,
maakt de kleine gave groot .

J3oEKBESCFIOUWING .
Tlerklaring der Bergrede van _7ezus . Uitgegeven d,or
de Maatfchappij : Tot Nut van 't Algemeen . Te
.dmfterdam, bij C . de Vr ies , H . van Munfier en
Zoon, en J . van der Hey . 1814 . In kh 8vo . 15z Bl.
f :-8- :
1) e Maatfchappij Tot Nut van 't 2ilgemeen gaf wel zejden eene priisitof op , waarvan de keuze meer algemeenen bijval vinden moest, en wel nimmer kon bet antwoord in ieder opzigt in betere handen zijn, dan in
die van den Utrechtfchen Hoogleeraq H E R I N G A ; en
de uitmuntende talenten van dezen bekwamen man, in
her bijzonder ook als Volksleeraar, en de bekende toon.
en her bekende doel der loffelijke Maatfchappij, fchijnen iedere andere melding van dit werkje, behaive deze , dat hetzelve her lieht ziet , geheel onnoo lig to
maken. Dit kunnen wij echter van ons niet verkrijgen ;
daar juist her denkbeeld : „ bet komt van die Maatfchappij , en is een boekje voor den mingeoefenden en
minvermogenden ,. " wel reden geven kon, dat bet niet
van de zoodanigen gelezen wierd, wieri her vooral niet
minder , dan die foort van publiek, voor jietwelk dies
Maatfchappij bijzonder werkt, van bet grootfte belang
moet gerekend worden . Hoezeer wii ook bier de eenvoudigheid en duideliikheid van den kundigen Schrij=
ver allezins regt doen, zoo zou bet de Hnige aanmerking zijn, die wij konden maken, (indien wij er volftrekt eene maken moesten) dat bet bier en daar nog
wel iets to lioog is voor dat publick, voor 't welk bet
wet minder uitvoerig, miner volledig w(zen ?-:.on . 1)anj
als deze Il oogle ; raar 7 , +' k een ~-onl-reffeliik (tuk, ter be-A
arbeiding v :)or zicb neer't, is bet vooraf reeds z-1- er ;
dat hij nie*.s zal over het ' oofd zien, en dat hij oo1
W41
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wel nu of dan jets moet aantlippen, waartoe meerdere voorbereidende kundigheden vereischt worden,
dan men bij den gemeenen man vooronderflelt, hetwelk
wel zeer duidelijk voorgedragen, maar evenwel van
dien aard wordt, dat de minkundige meer dan gewoon zijne aandacht moet infpannen . Het zijn dan
vooral ook de burger-huisgezinnen van alle flanden,
zelfs de aanzienlijkfte en meest befchaafde, aan welke
w1j dit werkje tot een huis- en leesboek aanprijzen,
waarin men bet, benevens andere godvruchtige werken, tot den huisgodsdienst gebruiken kan, en ook bij
het herhaalde gebruik op den duur er altijd leerzaani
onderrigt en wezenlijke ftichting uit op zal doen . Daarenboven moeten wij bet den Predikanten ook bijzonder
tot hun eigen gebruik aanraden : hoe klein het ook van
omvang wezen moge, het geeft aan ieder deel der Bergleerrede een helder licht, en is doorgaans overtuigend ;
too dat de Leeraar bet naauwelijks noodig zal rekenen ,
bij de bearbeiding van deze of gene ftof, nog andere
Commentarien in to zien, immers indien hlj in Nat en
gewoon is zelf to denken, en zijne leerredenen niet
maar uit velerlei boeken zamenllelt ; hij vindt bier doorgaans hetgeen hem den zin van den tekst volkomen
doet verftaan , en., waar bier iets aan hapert, zal hij
denkclijk in andere grootere werken ook moeijelijk voldoening vinden ; daarbij heeft hij telkens de trelfendfle
wenken, hoe hij den tekst aanwenden, en alzoo regt
nuttig prediken kan . Recenfent fpreekt bier bij eigene
ondervinding : juist toen hij dit boekje voor 't eerst
doorbladerde, trok zekere tekst zijne aandacht, en hij
legde dadelijk zijn opflel over een antler onderwerp
vooreerst ter zijde, dacht over bet weinige, dat hij
bier las , na , en meent , dat hij zijne toehoorders dien
avond eene hun zeer leerzame en juist voor hen berekende leerrede gaf.
Eenige weinige bladzijden worden vooraf befteed tot
zes voorloopige aanmerkingen, die tot regt verftand en
nuttige aanwending der geheel uitmuntende Rede dienen
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fiefs moeteri . Nu neemt de Schriiver flak voor flak
den inhoud der Bergrede op , terwijl overal bet verband
en ook het fchoone volkomen in bet oog valt ; de ZaIigfprekingen worden eerst to zamen, dan ieder afzon=
derlijk behandeld ; zoo gaat geheel het werkje voort ,
in kleine afdeelingen van meer- of mindere uitgebreida
heid, en ieder van deze heeft vele, en regt gekozene,t
regt Voor iederen lezer berekende, praktifche aanwending.
Wij zijn verlegen, wat wij tot eene proeve willen
geven ; en dit moeten wij toch vooral doen, opdat
con Prediker zie, of en hoe hem dit werkje bruikbaar
is . Er is veel, dat ons bijzonder uitlokt. Welaan,
nemen wij den nog al moeiieFken tekst, Matth . V :
-tI-a6, waarop de Amfterdamfche Leeraar B B
.o Es
ons onlangs weicrom oplettend maakte ; terwiil zijn
t riend, Prof. B 0 a o n [ . , met hem in de verklaring in(temde, die hij van zijnen waardigen overledenen Broeder , en deze Uit A L B B R T I had ; gelijk voor ettelijke
jaren de Hoogl . K R o M daarovtr ook reeds eene opzet-a
telijke verhandeling gaf ; begrijpende alle deze manners ;
dat de tekst, zonder de herhaalde invulling : „ wede-onf
fs u geleerd, " en : „ maar ik zeg u," bezwaarlijk to
verkiaren is . H B R I N G A zegtn
in zijn eenvoudig volksi
bookie er dit van
„ Gij hebt gehoord, flat van de Ouden gezegd is
;, gij zult uwen medemensch niet dooden ; maar zoo
, ; wie iemand doodt, die zal fkrafbaar zijn door het
„ gerigt , van den t jdelijken Regter ."
Dit was dan van de Ouden gezegd. De Makers van
de Statenoverzetting hebben bet vertaald, tot de ouj
den ; dock beter hebbcn zij hetzelve vs . 27 en 33 vettaald, van de ouden : zoo moet het, dunkt mii, ook
bier zijn . De oude Leeraars hadden dat ook zeer wet
dus gezegd . In de tiers geboden flond toch reeds
;, Gij zzrlt nie dood/laan," En in de burgerlijke wets
ten waren biizonc'ere verordeningen gemaakt, volgens
welke ten moedwillig doodflager door bet „ efigt gea
V *
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ftraft moest worden met den dood . Verg . 2de Boek
van M o z E s , IIoofdfl . XXI : 12 . 3de Boek, XXIV :
17, 21 . 4de Boek, XXXV: 16 .
Doch hierbij lieten het de Schriftgeleerden van den
tijd van j E z u s blijven : even alsof het genoeg ware, zoo men maar zijnen naasten niet doodde of kwetfte . Verg . vs . 38 . Zij bepaalden dus maar alleen de
ftrafwaardigheid naar de fchade, welke men aan het leven of de gezondheid had toegebragt . Naar dat grondbeginfel handelden zij dan ook . Doch J E z u s toont,
dat de geregtigheid zijner Leerliugen beter moest zijn .
Hij vervolgt dus
„ Doch ik zegge u : zoo wie t' onregtopzijnenbroe„ der (dat is , zijn medeonderdaan in mijn rijk) tour„ nig is , die zal itraf baar zijn voor het gerigt ; en wie
• tot zijnen broe_ler zegt : raka ! die zal ftrafbaar zijn
• door den grooten raad ; maar wie zegt : gij dwaas 1
• die zal ftrafbaar zijn door het helfche vuur . "
De Zaligmaker fpreekt hier van hetgene in Gods rijk,
onder zijn beftuur, zou plaits hebben, bij gelijkenis,
en met voorbeelden, ontleend van hetgene in zijnen
tijd plaats had . Hij deed dat, om zoo veel to beter verftaan to worden . - Hij fpreekt dan van driederlei misdaden, de eene zwaarder dan de andere, en vvea driederlei firalfen, in evenredigheid met die misdaden de
eene ook zwaarder dan de andere .
De eerfte misdaad is : to onregt toornig to zijn op zijnen broeder, zoo dat men hem , zonder reden , miskent,
in zijn hart veracht en kwalijk gezind is. Hoe ligt gcbeurt dat ! Hoe gemeen was dit onder de Joden ! De
Leeraars van then tijd beftraften dat niet . Maar in c 0 D S
rijk zoude zulk een Jlrafbrrar zijn voor het gerigt ; dat
is, voor zulk eene foort van plaatfelijk gerigt, als toen
ter tijd zelfs de magt had, om doodvonnis to vellen .
Zulk een gerigt kon dan zekere boete opleggen .
De tweede misdaad is : tegen zijnen broeder to zeggen: R AK A ! Die dat deed, was niet alleen to onregt toornig op zijnen broeder, maar gaf hem ook een teeken van zijne very
ach-
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S-chting, met een woord, welks klank reeds aanduidt,
dat men hem waardig achtte, befpogen to worden, gelijk
de Joden dat, in then tijd, zoo wel als n u,ligtdcden .
Die misdaad flelt j E z u s gelijk met dezulke , welke ,
in zijnen tijd, niet door de plaatfelijke regtbanken kenden beoordeeld worden , maar over wel ;;e de Booge Raad
to Yeruzalem vonnisfen mocst .
De derde misdaad is : tot zijnen broeder to zeggen :
G IJ D W A A S 1 Men moet dit fcheldwoord, in die n tijd
als bet bitterfle gehouden hebben, waarme-e de eene
Schriftgeleerde den anderen konde verbittercn. Als
een Farizeesch Schriftgeleerde eenen Sa1duceefchen
uitfchold voor eenen dwaas, dan ontnam hij zijnen
broeder al de eer en achting, welke hem toekwam, en
verklaarde hem voor nog erger dan een onregtzinnige
want wijshcid en geleerdheid was bij deze lieden de
hoofdzaak . -- Zulke foort van fchelden en lasteren,
waarmede de eene Christen den anderen zijne achting
en eere ontnemen kan, verklaart dan j E z u s voor eene
misdaad, zoo zwaar, dat de zwaarile flraf er op paste, met welke de Joden gewoon waren to dreigen ; dat
is, het vuur der helle, of de verbranding in de Gehenna, het dal van Hinnon .

Wat wordt nu, door deze vergelijkende gezegden, to
kennen gegeven? Mij dunkt, bet is vooral dit : In de
Maatfchappij, welke J E z u s geflicht heeft , komt bet
er op aan, dat men zich niet flechts van daden onthoude, die bet leven en de gezondheid onzer medemenfchen beleedigen, maar ook van hetgene hunne eer
aantast ; ja ook^van alles, waardoor wij toonen hen to
verachten ; ja wat meer is, van alle miskenning en gebrek aan welwillendheid, al is bet ook dat wij dezelve
nog met geene woorden of daden toonen . Als wij ons
aan dat kwaad fchuldig maken, zonder daarvan affland
to doen , zullen wij geene gelukkige leden van die Maatfchapplj kunnen zijn, maar hebben, naar mate van de
zwaarte onzes misdrijfs , de bli3ken`van G o n s geducht
ongenoegen to verwachten .
V g
Doch
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Doch wie is er zoo meester over zijne hartstogten,
wie kan zich zoo voor misvatting hoeden, dat hij niet
eens zich tegen zijnen broeder vergrijpe? Is dat ge,
beurd, blijft er dan geene hope op Goddelijke gunfko
over ? ja gewis ! zoo onmeedoogend is de wet des konir,gri ks van J E z u s niet . - Maar, wat dan to doen ?
Mogelijk zoude iemand van 's Heilands toehoorders,
op di,c vrage, hebben geantwoord : „ Dat dan de zondaar GOD bidde otn vergeving ! dat hij een bedevaart
• daar
• naar 7erazalem doe! dat hij eene gave brenge op deft
„ altaar . " Maar laat ons, hooren, wat er J E z u s
van zegt !
,, Zoo gij dan utime gave op den altaar .cult oferen,
„ en aldaar gedachtig words, dat uw broeder iets te,
• gen u heeft, dat is, dat hij zich over uwen toorn,
• of verachting en fcheldwoorden, of wat dan ook,to
~, beklagen heeft, laat daar uwe gave voor den altaar ;
• waag bet niet , GOD E die op to dragen ; zij zal niet
• worden aangenomen ; neem ze ook niet weder mede ;
„ maar laat ze daar, ten blijke voor alien, dat gij nog
„ iets van bet uiterf}e gewigt verzuimd hebt, hetwell;
„ tot bet betamende offeren behoort, en ga henen, e a
• verzoen u eerst met uwen broeder ; en kom dan terug,
„ en of fer awe gave! Dan, en niet eerder, zal zg welt
• horn zijn . " (vs . 23, 24 .)
Gevoelt gij niet, Lezer ! hoe levendig en treffendo
cieze voorflelling is , om de noodzakelijkheid aan to
toonen .'er bevrediging en verzoening met onzeii medez
broeder . indien wij bij G 0 D welkom zijn zullen , met
onze gebeden, lofzangen, avondmaalsviering, en at
wat bij ons cen werk van Godsdienst is? want zulke
ve rigtingen hebben , na de vestiging der Christelijke
IVlaatfchapp .ij, de plaats moeten vervangen van deofferan en. (0fferen mogt bij de Joden, - kerkgaan, avond,
maa11!oaden, moge bij Christenen befchouwd worden
als een werk, hetwelk G o D E boven alles behaagt, en
Hem dan oak maar alleen welgevallig is, wanneer do
pff raar, ce kerkganger, de avondniaalhouder, hierin
be-
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boig is met een cerbiedig, opregt, welgezind en vredelievend gemoed en gezindheden ; maar is hij, bij die
verrigtingen, een verachter, verfmader, of zelfs een
hater en vervolger van zijne medemen chen, hij noch
zijn Godsdienstwerk I= Gode behagen ; j E z u s verklaart het tegendeel . Laat ons dan gedurig bedenken,
of er ook iemand door ons beleedig is! Zoo ja ! dat
wij ons haasten, hem fchuld to belijden, hem vergiffenis to vragen , hem fchavergoeding to doen . De
Godsdienst dringt ons , G 0 n E dagelijks bet offer onzer
dankzegging en gebeden to brengen ; maar het zal den
Alwetenden niet welgevallig z1jn, indien Hij in ons Bart
boosaardigheid tegen eenen van onze medegenooten zie .
,, JVeest dan haastelijk ," dus vervolgt j E z U s,
• welgezind, genegen tot verzoening, omtrent uwe ve„ derpartij , welke door a beleedigd is , terwij i gij nog
„ met hem op den weg, ter bedevaart naar den Tempel,
„ of wel op weg naar den Regter, zijt ; opdat de we,; derpartij , door uwe hoofdigheid genoodzaakt, niet
• misfchien u den Regter overlevere, en de Regter a den
• dienaar overlevcre, en gij , op last van den Regter,
„ door den dienaar, in de gevangenis geworpen zvordt.
„ Voorwvaar, ik zeg u, gij zult naar geenszins uitko• men, tot dot gij tot den laatflen penning toe, dien
„ gij fchuldig zijt, zult betaald, en dus aan den door
• u beleedigden volkomen vergoeding gegeven zult heb„ ben ." vs . 25, 26 .
De Heiland fpreekt wederom bij vergelijking R met hetgene, in de burgerlijke zamenleving van dien ti d, plaats
had . Als iemand zijnen fchuldeifcher weigerde to betalen, kon hij daartoe genoodzaakt worden door gevangenis, op aanklagt en bewijs van den fchuldeifcher,
door vonnis van den Regter . Het was dan den fchuldenaar geraden, to betalen, of een vergelijk met zijnen
fchuldeifcher to treffen, eer hij met hem voor den Regter kwam : want, liet hij bet op het uiterfte aankomen,
en was eens bet vonnis tegen hem geveld, dan was er
geeite toegeeflijkheid meer to wachten .
V 4
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Zoo, verzekert nu j E z u s , is ook onze toeftand,
wanneer wij, in Onze beleediging of verachting van on .
ze broederen , voortgaan .
Wij zijn , als bet ware , gedurende dit leven, nog met malkanderen op weg, en
in de gelegenheid om ons met hen to verzoenen, wien
wij vergoeding fchuldig zijn . Maar laten wij deze gelegenheid voorbii gaan , en wachten wij G 0 D S vonnis
hardnekkig af, Hij zal dan ook een iegelijk vergelden
naar zijne werken .
Wij fchreven zeker buitengewoon veel af ; maar bet
fluk was een to fchoon geheel, dan dat wij bet wilden
verminken ; en onder dit affchrijven bleek bet ons , in
alles gefchikt to zijn, om, al wat wij vooraf gezegd
hebben, to bevestigen ; en, bet zij de Lezer van bet
ware der exegete, bii den aanvang, al dan niet overtuigd is, hij zal ons, vertrouwen wij, na deze proeve in haar geheel, gaarne toeftemmen, dat de Bergleer,
ride, zoo als die door den Profesfor behandeld wordt,
yoor Christelijke huisgezinnen een liber vere aureus is,

Over het licht, in hetwelk de onderneming van N A P 0LEON B U O N A PAR T E meet befchouwd worden, en
dt pligten, welke daaruit voor elken Nederlander
voortvloeijen. Naar aanleiding van Exod. XVII;
16 . Door J . L. W O L T E R B E E K, Predikant bij de
h'ervormde Gemeente to Amierdam . Aldaar, bij
$chalekamp en van de Grampel, en J . van der Hey .
1815 . In gr . 8vo . 31 131, f : - 8 fl ;ze

Leerrede van den Eerw . 1V O L T E R B E E K,
uitgc .geven ten voordeele van bet Amfterdamfche Fonds
voor dcn gewapenden Dienst, is ten uiterfle behartigenswaardig .

Hij begint met de telling, dat de groote

gebeurtenisfen, onlangs in Frankrijk voorgevallen, -r41 naar wijzelven ons daarondergedragen,-ten zegel;;,
zoo
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Soo wel als ten vloek , kunnen worden . En hierop grondt
hij het hooge belang, dat wij gezegde gebeurtenisfen,
en derzelver gevolgen voor ons, in bet regte licht befchouwen . Dit licht beflaat daarin, om de onderneming
van N A P O L E O N to houden voor eene onderneming
tegen God en menfchen . En zulks doet de bekwame
man zien, op eene wijze, die inzonderheid van den
kanfel de fchoonfte klem moest bezitten - niet flechts
voor ieder, die wat to verliezen heeft, aan vooruitzigten , bezittingen , kinderen enz . , maar voor elken vriend
van den Godsdienst, elken voorflander van licht en
waarheid, elken liefhebber van ftille huisfelijke genoegens, elken hoogachter van goede zeden, elk, in edn
woord, die wenscht een gerust en flil leven to leiden
in alle godzaligheid en eerbaarheid . Te dezen einde doet
hij zien, welk een fchoone morgen zich bier weer voor
nlenschheid en Christendom aan de kim opdced, waar
doelmatig onderwijs aan de befchaving werkte, koophaidel, die groote bron van befchaving en nutte werkzaamheid , die al meer en meer ftond to volmaken , en
goede wet ten en eene vaderlijke regering die verder tot
de beste en gelukkigfle einden befluurden ; waar de dag
-des Heeren weer ftiptelijk gevierd, de -inflandhouding
van den eerdienst als van ouds bewaakt en bezorgd
werd, en de vaart naar Ooster- en Wester-iireken ons
zou in flaat ftellen, tot de uitbreiding van bet zalig
Evangelie weer onmiddellijk en krachtig mede to werken . Doch deze morgen words door nieuwen nacht bedreigd . De Franfchen brengen in alien opzigte bet tegendeel . Hun openbaar onderwijs is naar bet militaire
despotismus gewijzigd ; den Godsdienst verwaarloozen
en verachten, den handel ftuiten en verlammen zij ;
hun wetboek vooronderflelt ulechte menfchen, en ftelt
voor losbandigheid, vooral in bet flak van huwelijkstrouwe, de deur open ; eindelijk, hoe kan daar flil geluk en zaligheid wonen, waar noch overvloed, noch
rust, noch deugd, noch Godsdienst woont ? Wij kennen dit alles bij ondervinding ; en de Moorman veran.
V 5
dert
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Bert zijne huid niet, noch de luipaard zijne vlekken.
Op dan 1 dit kwaad geweerd ! Maar hoe ? Het is moeijelijk, hieromtrent naauwkeurige voorfchriften to ge.
yen . Doch, in het algemeen, zoo als Mozes : op God
zien, tot God de handen opheffen ; maar tevens op
zichzelven zien, de handen uit de mouw fteken . Elk
kan niet uittrekken ; Mozes en Aaron deden dit ook
niet ; maar zij-bleven daarom niet ledig : ieder moet op
z1jnen post en in zijne betrekking medewerken . Doch
vooral ook, het moeten geene voorwendfels zijn, die
ens van het dadelijk en naaste aandeel terughouden .
Hierop dringt de Prediker met ernst en kracht aan . En
hij vooral mag dit, die wet eigen voorbeeld voorgaat,
en zijne Zonen voor het Vaderland veil heeft. Eere
hebben 's mans geest en hart, die de zaken zoo befchouwt, gevoeit en voorftelt!
Inderdaad, wij hebben dit voorflel met uitftekend genoegen gelezen . Het fnijdt alle uitvlugt af. De oorlog
tegen N A P 0 L E o N is een oorlog tegen bet rijk der
duisternis , tegen de hel ; bet is een oorlog tegen de
eeuwigdurendheid der oorlogen, tegen den man, die
nog heeds gereed is, het geluk, ja het beftaan des
menschdoms aan zijne doizinnige eerzucht op to offeren . Ongelukkig hij, die dit niet ziet en gevoelt, niet
zien en gevoelen wil! Ongelukkig de baatzuchtige,
die, omdat het toeval hem verfchoonde van de uitgedeelde geefelflagen, hem zelfs op de eene of andere,
fchuldige of onfchuldige wijze deed in den bloedprijs
deelen , thans over gewaande of onvermijdelijke berwaren morrende, niet flechts zelf ftilzit, maar ook
anderen tegenhoudt en doet verflaauwen ! Wij herhalen
het : Hel en Henael zijn hier in ftrijd : men kan geen
onverfchil(ig aanfchouwer, geen fchandelijk bediller en
t egenftander zijn, of men verraadt een hart, dat geen
hrijs op waarheid en deugd, of menfchengeluk en men .
fchenwaarde ftelt. Godd beware ons , dat er vele zoo
iaaghartigen zouden zijn ! Wij zouden dan gezamenlijk
in het verderf moeten terugftorten ; wij met hen, en
001;
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cok zij met ons . De laatfte dwaling zou oneindig er.
ger , fchuldiger beide en rampzaliger, dan de eerlle
zijn, die ons in handen van Frankrijk leverde . Ja,
hij , die ons met roeden trof, zou ons nu met fchorpioenen geefelen.
Met w o t. T E R B E E K bidde dan elk- :-,, Ach t dat
niemand twijfele, of Gij (o God!) wel zoudt voltooi4.
jen , dat Gij begonnen hebt , opdat hij U niet onteere ;
dat niemand influimere ten dage des gevaars, opdat
geen haastig verderf hem overkome ; dat niemand onverfchillig zij omtrent bet Neil, dat Gij gaaft, opdat
shij U niet noodzake het hem to ontnemen en door het
gemis deszelfs waarde to doen kennen ; dat niemand
goed en leven zoeke to behouden, opdat hij niet meet
dan goed en leven verlieze . -- Vervul Gij, o God en,
Vader t T-- in den naam van uwen Zoon fmeeken wit
er om
vervul Gij aller harten met bet levendigst ge-,
voel van de grootheid der zoo geheel onverdiende verlosfing, en van de onoverzienbare ellende, wanneer
wij in den verigen nacht terugzonken . Vervul Gij alter harten met bet diepst befef uwer gaarne vergevende
liefde, uwer onbegrensde magt, uwer onwankelbare
trouw . Dan zullen alien met de edelfte geestdrift vervuld worden ; dan zullen alien, door dankbaarheid ge,
noopt, alles, alles over hebben om to bewaren, daft
Gij gaaft . " . -- -,.
?roeve cener theorie van de werking der Contagia acuta op het menfchelijk l gchaam en de algemeene behandcling der daaruit *ortv%ocijende ziekten. Door
A . At O L L ,

Med. Doct; enz . en praktizerend Stads,
to 1Wijmegen, Aldaar, by C . J .

Geneesheer enz .

van Goor en Zoon . 1815 . In gr . Svo. XVI en
.BI. f i-8- ;
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e leer der Smetftoifen is voorzeker een der duister1
Lie zoo wel als gewiv tigfte gedeelten der Ziektekunde,

en
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en uit then hoofde moet elke bijdrage tot dezelve belangrijk geacht worden, vooral indien zij zoo veel
goeds vereenigt, als bet werkje, dat wij voor ons hebben . If etzelve bevat wel niet veel meer dan eene fchets,
wier verdere uitbreiding de Schrijver zich voorbehoudt ; doch niettemin vele wetenswaardige zaken,
rooral voor zulken, die buiten ftaat zijn, de in Duitschland, in deze laatfte jaren, uitgekomene fchriften to
lezen . - De Schrijver zegt in de Voorrede, dat bet
nut der ruime aderlatingen in den Dollen-hondsbeet-,
en van de ontftekingwerende behandeling der Oorlogspest, in Duitschland, in z8r2-i3, hem op het denkbeeld gebragt hebben, hetwelk deze theorie ten grondflag legt . Hetzelve komt, namelijk, hierop near, dat
de fmetftof als een prikkel, en wel min of meer hevig
werkende prikkel, op bet menfchelijk ligchaam werkt,
deszelfs levenswerkzaamheid dus verhoogt , en derhalve ook, bet overige gelijk ftaande en zonder bijkomende omitandigheden, door middelen moet beftreden worden, welke bet leven lager ftemmen . Er kunnen ondertusfchen hier omftandigheden plaats hebben, welke
aanmerkelijke veranderingen maken . Ten aanzien van
de fmetftof, brengt de Schrijver dezelve tot twee ; namelijk de mindere of meerdere vreemdaardigheid (heterogene2teit) der ftof, en hare eigendommelijke natuur
(fpecifzciteit.) In bet eerfte opzigt zijn de fmetf'offen
zachtaardig, wanneer zij niet zeer vreemd aan bet geflel zijn, en dus gewoonlijk niet zeer hevig op hetzelve werken ; zoo als bet mazel--, bet fcharlaken- en bet
pok - fmet : kwaadaardig, daarentegen, wanneer aij,
door hare zeer fcherpe natuur, bet geftel doorgaans allerhevigst aantasten ; zoo als de finetftof des roodenloops, der oorlogspest, (typhus) , der pest, der watervrees . - De eigendommelijke natuur eener fmetflof
maakt, dat dezelve bet eene deel meer dan bet andere
aandoet ; de mazelen werken vooral op de ilijmvliezen
van den neus en op de borst, de fcharlakenkoorts op
de keel en omliggende klieren, enz . --Ten aanzien van
het
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her orgrsnismus, zijn de omitandigheden wederom twee
derlei, daar dezelve in een' gezonden en ook in een'
ongezonden toeftand verkeeren . Deze laatfte heeft echter wederom verfcheidene wijzigingen, daar er zoo wel
eene vermeerderde als verminderde levenswerkzaamheid
beftaan kan, en er, ten derde, ook eene onevenredigheid in de werking der verfchillenie ligchaamsdeelen,
en daarbij eene verandering in derzelver nienging en gedaante, kan plaats hebben . Dit alles moet op de werking der fmetftoffen, zoo wel zachtaardige als kwaadaardige, invloed uitoefenen . De beide eerfte afdeelingen
bevatten de fchetswijze voordragt dezer punten . In de
derde fpreekt M o L t, over de, op zijne theorie gegronde, geneeswijze dezer ziekte, welke hij :beweert, dat
in den aanvang, behalve zeer enkele uitzonderingen,
altijd min of nicer ontftekingwerend zijn moet, en alleen in de bijzondere omffiandigheden, welke hij in de
vorige afdeeling deed kennen, in 't vervoig, .prikkelend
en veriterkend worden kan ; hij ftaaft dit met het gezag
der grootfte meesters in de kunst, zoo wel van ouderen als lateren tijd .
Achter de verhandeling zijn eenige aanmerkingen gevoegd, waarin deze en gene itelling, in de eertte voorkomende , nader words antw~kkeld en geftaafd . De uitvoerigfte is die over de finetftof der watervrees , waarin
de Schrijver vooral het nut der mime aderlatingen in
deze vreesfelijke ziektc, dat zich onlangs wederom op
nieuw bevestigd heeft, tot wetenfchappelijke gronden
poogt terug to brengen ; zich hier vooral beroepende
op de buitengemeene hevigheid van het gift, en op de
naauwe verbindtenis tusfchen het vaat- en bet zenuwgeftel . - Na de laatfte aanmerking over de fmetftof
van den typhus, geeft de Schrijver een kort verhaal
eener door hem waargenomene ziekte van then aard-te
Nijmegen, welke hij, over het algemeen, door de prikkelende geneeswijze had beftreden, en dit met een zeer
gelukkig gevolg . De ziekte fchijnt, echter, van de in
Duit_schiand geheerscht hebbende oorlogspest aanmerke-
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kelijk verfchild to hebben, en de epideml rche cbnflitritia
niet ontftekingachtig geweest to zijn ; waarop de Schrijs
ver oolc opmerkzaam maakt.
Ziet daar den korten inhoud van dit werkje, welks
lezing wij onzen kunstgenooten aanprijzen . Voor zul=
ken, die weinig bekend zijn met de Duitfche fehriften in ons vak, zal bet een en ander behelzen, dat hun
nieuw zal voorkomen ; de anderen zullen zich gewis
bij de lezing herinneren i dat men de grondtrekken
dezer leer tegenwoordig bij de meeste Duitfche Geneeskundigen aantreft . --- Het is to hopen, dat men,
bet eene uiterfte verlatende, niet tot het andere zalvervallen, en nu overal even zoo gereed overfpanning,
verhooging des levees zien, als to voren zwakte . H uF E L A N D heeft mede voor deze overdrijving gewaarfchuwd, Het verwondert ons, dat de Schrijver daaraan niet gedachtig fchijnt geweest , toen hij bet verhaal
zijner waarnemingen van den typhus to Nijmegen fchreef.
Hij zoude dan de woorden van den beroemden K E MPER, waarmede zijn Voorberigt eindigt, niet hebben
noodig gehad , om zich to verontfchuldigen tegen bet
verwijt , alsof hij zijne leer niet beleefde , en , tegen
zijne betere overtuiging ; die ziekte verkeerd behandeld
had . De ondervinding heeft bet tegendeel geleerd ; en
niets komt ons ook natuurlijker voor. De gefteldbeid
der zieken was toen blijkbaar asthenisch . - Ook kunnen wij niet ontveinzen, dat de befchouwing der fmetfloffen, enkel als prikkels , ons zeer eenzijdig voorkomt ; wij gelooven, dat zij tevens wel degelijk op bet
ftoffelijke van bet ligchaam werken, en de menging, zoo
wel in de fappen als in de vaste deelen 6 fterk aandoen .
Dit ligt, dunkt ons, in bet denkbeeld, dat zij een product der dierlijke huishouding zijn , en dat zij in bet
geftel, hetwelk zij aandoen, wederom een haat gelijkend product vormen, opgefloten . Wij gelooven daarom ook, dat men, in de behandeling dier ziekten,vooral op de algemeene en bijzondere gefHdheid der menfchen, op het heerfchend en perfoonlijk ziekte-karaltteh $
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acht moet geven . Dit is ook bet geneesplan, bet.
welk de beroemdfle Geneeskundigen van alle tijden aanpriizen en gevolgd zijn .
Ilet jammert ons , dat ook dit gefchrift zoo zeer
door onnoodige bastaardwoorden ontfierd wordt . Dikwijls, dit weten wii, is bet onmogelijk, dezelve to
vermijden, zonder lastige en langdradige omfchrijvingen ; dikwijls, echter, kon men ook in goed Nederduitsch hetzelfde even duidelijk en even kort hebben
uitgedrukt .

Keizer van Rusland, in Holland en to Zaandam, in 1697 en 1717, door Mr. I .
S C H E L T E M A , Lid van feet Inflituut , en" . I1da
Deel. Met Platen . Te dmflerdarn, bij H . Gartman.
In gr . 8vo . XXXI, 328 Bl- f 4 - : - .

PETER D E G P. DOTE ,

N
land in 1697

a in bet eerfte Deel (*) de reis van P E T E R naar h of
en de volgende gebeurtenisfen betrekkeliik
ons Vaderland tot 1717 vermeld to hebben, begint de
I-leer S C H E L T E M A dit Deel met de aanleiding tot de
tweede reis op to fporen, die hij echter erkent, dat
nog grootendeels in bet duistere ligt .
Waarfchijnlijkst
echter zou ongenoegen tegen Engeland, hetwelk Deenemarken tegen de plans van r E T E R en den Zweedfchen Minister V o N G O R T Z gewaarfchuwd had, cit
waartegen P E T E R nn uit weerwraak de pogingen van
den Pretendent wilde onderfteunen, de hoofdreden van
zijne rcis naar Frankrijk , en tevens naar Holland, toenmaals bet middelpunt der Europefche onderhandelingen,
geweest zijn ; waarbij men echter de voortdurende belangfIelling in Holland niet moet uitfluiten . Keizerin c AT H A R 1 N A verzelde hem op deze reis ; zij beviel onder
weg to Wezel van een' Prins , die echter op den tweeden
dag overleed . P E T E R bezocht nu weder de Belief.
koosde plaatfen, waar hij zijn onderwijs genoten had,
Zaandam en ,Ymfterdam., en toonde zich overal, hoezeer

(*) Zie Letteroeff. voor 1814 . No. XII. bl . gxo.
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zeer niet dadelijk onder de klasfe der arbeiders ge .
mengd, no- even afkeerig van pligtplegingen en hoof»
f,:hen pronk en taal . Op deze reis bezocht hij ook Leyden, Rotterdam, Dordrecht en Zeeland, en deed een'
uitftap naar Frankrijk, terwiji hij zijne Echtgenoote
bier to lande liet . Een kleine trek, die op deze reis
voorviel, en des Czaars ruwheid, of verachning der
befchaafde manieren, aanduidde, moest groot opzien
aan bet verfijnde, weelderige hof van den Regent (Hertog van Orleans) baren . „ Op den dag dat hij Mada„ one (Moeder) bezocht, vond hij aldaar den Prins Re• gent, die hem geleidde naar de Opera : Zij namen
• plaats in de groote loge met hun beide op de voor=
„ fte zittingen . In bet midden der vertooning vroeg
„ de Czaar een glas bier . De Regent liet het brengen
• en bood een' beker aan op een fchenkblad, vervol• gens een fervet . De Czaar dronk zittende, liet bet
„ fchenkblad en den doek in handen van den Prins,
• die itond, en bedankte dezen met eenen glimlach en
„ knik . " Hij bezigtigde voorts meer de voorwerpen
van nut, dan die van pracht . Het fchijnt , dat zijne
faatkundige bedoelingen in Frankrijk bij bet beftuur
aldaar geen' ingang vonden . Bij zijne terugkomst hield
PETER zich nicest bezig met de befchouwing van
kunstwerken en natuurkundige verzamelingen . De overneming van bet beroemde Kabinet van R U Y S C I3 words
vermeld ; doch niet , (hetgeen wij meenen ergens gelezen to hebben) dat hetzelve op de overvaart naar
Petersburg is verongelukt . Hoezeer de tegenwoordig
beid van den Czaar den Nederlandfchen handel fcheen
to zullen bevoordeelen , was zulks bet geval niet,
zoo min als de naauwere toehaling der ftaatkundige be
trel kingen .
Hij bezocht vervolgens Hoorn, Texel,
bet Loo, en voor bet laatst Zaandana, waar hij van
zijn' vriend C A L F, liefdeprediker bij de Doopsgezinde
Gemeente , volftrekt eene vermaning hooren wilde.
„ C A L F zeide : dat hij dan de fl otfom van alle ver„ maningen zou voordragen . Hij trad ten kanfel, en
,, fprak
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• fprak met waardigheid : denk % , el, fpreek wel, doe
• 1vel.
Amen.reek
De Vorst zeide : nooit korter, nooit
gehoord to hebben, en voegde zij„ zaakrijker
toe
:
zoo moest gij ook doen, maar gij
nen
priester
•
„ hebt to veel biifpcl . " Zeer trof hem het verlies van
Burgemeester W I T S E N, bij wiens einde hij tegenWoordig was . Den Iften van Herfstmaand 1717 vertrok
hij uit deze landen, en vond terftond weder in Rusland
de handen vol werks . Het is opmerkelijk, dat, gelijk
zijne terugkomst na de eerfte reis gekenmerkt was door
de bloedige teregtflelling der Strelitzen, dus de tweede
onmiddellijk gevolgd werd door den dood van zijnen
Zoon ALEXIS, op 's Vaders beftel.
„ Noch het
„ een, noch het ander , " zegt s c H E L T E nS A to regt,
• had P E T E R in Holland geleerd . "
De voortzetting des Oorlogs met Zweden,-de daardoor veroorzaakte noodzakelijkheid, om de fcheepsmagt
op een' goeden voet te houden en teverbeteren,-verwijderingen in 't ftaatkundige met deze landen, die
men van 's mans voorkeur voor, en goed onthaal in
Holland niet verwacht zou hebben, - het eindelijke
fluiten van den Vrede in het Noorden te .NijJlad, de fcheepsfeesten , door PETER ter viering van de
door hem gefchapene, thans voltooide en zegevierende
zeemagt gegeven ; zijne verdere belangftelling in den
koophandel, waartoe men van het in Holland geleerde
en geziene vlijtig gebruik maakte ; zijne voortdurende
gehechtheid aan Hollandfche zeden , gebruiken en taal , ziedaar de hoofdzaken, die nu verder verhandeld worden, en ons tot het befluit des werks brengen,'twelk
den wijzen middelweg gaat tusfchen eene overdrevene
opvijzeling en dwaze bezwalking der verdienften van
dezen zonderlingen, en, in weerwil zijner zware en
veelvuldige gebreken, nogtans grooten man .
Hierop volgen nu eene reeks bijlagen en bewijzen,
waarvan de titels alleen genoegzaam de belangrijkheid
zouden kunnen aantoonen ; dan, ons beftek verbiedt
ons, zelfs dit geraamte to leveren . Wij moeten echter
B OEKBESCH . 18I5. N O . 7 .
on
X
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onze Lezers (die zich dit belangri;ke werk gewis zttb.
len aanfchaffen , indien zij bet niet reeds bezitten,
waartoe run een tweede druk waarfchiinlijk eerstdaags
gelegenheid zal geven) vooral opmerkzaamn maken op
No. i , voor de zeden- en handelgefchiedenis zoo belangrijk ; op No. 13, waaruit wij de betrekkingen van
onzen W ITS E N tot een' f4ziatifchen Prins, den ilamvader der tegenwoordige B A G R A T 1 0 N 's , zich noe .
mende uit den hui.e D A V I D s en S A L 0 M 0 N S, leeren kennen ; op No-. 14, eerie treffende fchets van den
toenmaligen bloei van Zaandam ; op No. 16, 't welk
den goedhaxtigen voormaligen Koning van Holland in
het gunhige licht van bevorderaar des vaderlandfchen
roems doet zien .; op No-, 20, fchoon ook van elders
bekend ; op de krachtige omtrekken van P E T E R ,
in het regte licht geplaatst in No. 23 ; op bet onvol-tooide heldendicht in No.- 34, waaromtrent wij, ten
aanzien der treffende fehijnbare voorzegging wegens
Keizer ALEXANDER Cn NAPOLEON, moeten aanmerken, dat dezelve, in verband befchouwd, zich ook.
wel van den Vrede to Tilflt in 1807 laat verklaren . Het
inmperii extendet fines ziet dan op de Perzen of Turken .
Eindelijk verdienen de uittrekfels uit P E T E R'S Zeereglenaent van 1720 gelezen to worden , als welke vooral over de reize des Czaars naar Engeland veel licht
verfpreiden . De Heer S C H E-L T E M A heeft daaromtrent den vaderlandfchen roem treffelijk verdedigd .
Het verheugde ons zeer, in de Narede to zien, dat
aan eene overzetting van dit reeds uitverkochte werk,
„ in de Engelfche, Hoogduitfche en Franfche, mis„ fchien ook in de Rusfifche talen, gedacht, zoo at
„ niet gewerkt wordt ." Eene eer, die gewisfelijk zeer
weini-gen onzer Schrijveren to beurt valt.
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SStaatkundige Gefchriften, betrefende eenige gevigtige
Gebeurtenisfen in de Vereenigde Nederlanden, gedurende de jaren 1786, 1787, en vervolgens ; door Mr .
11 E R M .

T 0 L L I U S . Ifle Deel.

In 's Gravenhage,

bij J. Allart. 1814 . In gr . 8vo . XIV en 265 B7.1
Met Tabellen . f 2 - 8 e :

D

e flukken, welke de Hooggel . T O L LIU S ons
bier aanbiedt, dagteekenen zich niet van heden of
gisteren . Het zijn letterlijke afdrukken van gefchriften,
door hem in het blaken der burgerberoerten van de op
den titel vermelde jaren vervaardigd, en thans ter nadere kennisfe dtr toen veelal verduisterde waarheid, ---•
ter waarfchuwing voor de gevolgen der tweedragt, en
ter waardering van ons tegenwoordig geluk, op nieuw
in bet licht gegeven, met eene opdragt aan H. K. H,
de Prinfesfe Dourtiriere, die zelve in de rampen dier tijden Zoo rijkelijk gedeeld heeft . Wij twijfelen echter
niet, of deze flukken zullen voor verre de meeste onzer Lezeren geheel nieuw zijn ; in welke onderflelling
wij van dezelve dan ook verflag zullen geven .
De hitte der toenmalige tijden, in welke deze gefchriften zijn opgefleld ; de hooge post, die den Schrijver door dankbaarheid en genegenheid aan bet Stadbouderlijk Huis moest verbinden, - daar hem een ge.
wigtig deel van bet onderwijs der Vorftelijke kinderen
(onzen thans regerenden Vorst en wijlen Prins F RR1) E It I K) was opgedragen, -- zou hem bij den eerflen
opilag in de verdenking van eenzijdigheid to dezen kunnen brengen , tot dat bij nadere inzage bliikt , dat hij
echte Staatsflukken mededeelt , en die flechts met zoodanige aanmerkingen doet verztld gaan , alg bijna alien
onmiddelliik uit het oMerwerp voortvloeijen, en !em
fchikt zijn, om zulks in bet ware licht to plaatfen .
Het txhandeide in dit Deel loopt over de zeer bektfide
X a
en
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en toch veelal zoo miskende - gebeurtenisfen vats
Jiattem en Elburg . I-let behelst de Advijzen van den
I-love van Gelderland, over de teekening der Regeiesten in en vuur 1785, ilrekkende tot flaatkundige veranderingen en affchaffing van het Regeringsreglement
van 175o, - den daarop gevolgden brief van het Hof
aan de Staten, middelen ter voorziening daartegen aan
de hand gevende, welke tot eene Publicatic van Hun
Ed . Mogenden aanleiding gaf, (die bier niet afgedrukt
is , hetwelk echter ten behoeve van het geheele
overzigt der gebeurtenisfen, onzes inziens, noodzakelijk was, daar bijna al bet overige op die Publicatie
rust) --- de weigering der Stad Elburg, om die Publicatic to doen afkondigen, (alleen door oproeping en
inedeflemming van zes leden der gezworene Gemeente,
met protest van vier, en afwezigheid van twee der acht
Raadsleden) -- de verdere Happen deswege van de
zijde des Hofs en der Staten,-de gefchillen met Hattern ; bet daarop gevallene befluit, om zoo wel naar deze Stad als Elburg krijgsvolk ter bezetting to zenden' ;
bet verzoek deswege aan zijne Hoogheid, als KapiteinGeneraal, en de verdere handelingen, tot op debezetting zelve der beide Steden, die to .Elburg vreedzaam
gefchiedde, doordien de hoofden der tegenpartij, benevens de hulptroepen uit andere Gewesten , vandaar op de
nadering van het krijgsvolk de wijk namen, doch to
Hattem na eenigen tegenfland, die, door een fchot uit
de Stad zelve begonnen, en door -bet vuren eener batterij van over den Iysfel (dus op Overijsfelsch grondgebied) voortgezet den aantogt der benden 'ten gevolge
had, die wel met eenige wanorde en plundering verzeld
ging, echter alleen in ledig/laande huizen der uitgewekenen, en na eene inneming met geweld ; hetwelk nogtans de vergntwaardiging des Prinfen Erfftadhouders
opwekte, die terflond last gaf, bet geplunderde to doen
lerug geven, en hetgeen men niet kon opfporen door
de troepen zelve to doen betalen , en voorts de fchuldi,gen, althans de beJhauiels, tit to voxfchen en to doen
f1raf-
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firaffen ; eindelijk, een Manifest der Staten wegens bet
gebeurde, en eene, op voorflag des Prinfen, vergunde
.flmnestie van . al bet voorg4nde , met eenige weinige
uitzonderingen .
Behalve deze echte flukken, vindt men hien, zoo als
wij boven reeds zagen, bij de meeste itul ken aanmerkingen van den Schrijver . Dezelve zijn meest alle bondig beredeneerd, en op de echte gronden van bet
Staats- en Volkenregt rustende, waarvan de voornaamfte Schrijvers ten betooge aangehaald worden . Somtijds
is nogtans de toon wel wat fcherp , hetgeen , in de
toenmalige omflandigheden des Schrijvers , niet wel anders mogeliik was, en hetwelk dus niemand verwonderen kan, die weet, dat de fukken, zonder eenige de
minfte verandering, thans zijn afgedrukt, gelijkzij toen
verfchenen waren . Dan, zou bet, ter liefde van de
herflelde eendragt, niet nuttig geweest zijn, dat niet de zaken zelve, maar de uitdrukkingen bier en daar
yerzacht geworden waren ? De Schrijver heeft deze bedenkini; zelf gevoeld, maar begrepen, dat zijne individualiteit,
en de toefland dier tijden in bet algemeen , die men wilde doen kennen, medebragt, ook in den vorm van zijne toenmalige gefchriften niets to veranderen, daar hij
zich niet bedaarder noch billijker wilde voordoen, dan
hij toen was . Hoezeer aan de kiefche denkwijze des

Schrijvers hulde bewijzende, komt deze grond ons min
fievig voor . Men moot toch ook de zwakken ontzien ;
en zijn er niet velen van dezulken, die, toen ter goeder trouwe gedwaald hebbende , ligtelijk door een' harden toon konden worden verontrust?
VVij meenen hiermede echter geenszins , dat de Schrijver een haarbreed van de verdediging der echte beginfelen had behooren of to wijken. In zijne krachtige Naredc, die bet werk befluit , vindt men, vooreerst een betoog, dat de Stadhouder in der tijd bet befluit der Staten van Gelderland wegens .Hattern en Elburg niet heeft kunnen beletten, en ten andere, dat
hiy bet niet had behooren to docn . De redenering op
X 3
bet
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bet eerfte punt voldeed ons minder ; dear de contitu l.

tiondle invloed van den Stadhouder op de Staten, ir;
een geval zoo als bet onderhavige, onzes inziens ,
grooter was, dan bier wordt voorgefteld, zonder dat
daarrnn aan hem bet befluit eigenlijk behoeft geweten
to worden, even min als de befluiten der Staten van
Holland aan OLDENBARNEVELD, DE GROOT of
BO G E R BEE T s , (de Schrijver had er kunnen bijvoegen, aan j 0 H A N D E W I T T .) Maar klemmend, nadrukkelyk en bondig wordt bet tweede punt aangedrongen , dat de Prins bet befluit der Staten , al konde hij , niet beheorde to beletten , maar veeleer to bevorderen . Het onzalige ftelfel van Souvereiniteit des Yolks,
op onze EuropeJche Maatfchappijen toegepast, 't welk
in een vierde eener Eeuw ons Werelddeel op zoo veel
bittere tranen, zoo diepen rouw en ko tbaar bloed is
to ftaan gekomen, hetwelk gedreigd heeft, den Europeer in een' Wilde, den Christen in een' Kannibaal to
herfcheppen, - dit ftelfel moest van onzen grond geweerd, moest in de beginfelen geftuit worden ; to meer,
daar bet ook met onze aloude Staatsregeling ftreed . En
hoe wettig, hoe gematigd waren de middelen, daartoe
gebezigd ! Bezetting der Steden door krijgslieden tot
bewaring der rust, ten einde een wettig Geregtshof
aldaar tot een behoorlijk onderzoek van bet gebeurde
kunne overgaan . Geene gewelddadige afzetting van Regenten door gewapende Schutters -- geene lijf- of halsitraffen ; want, zelfs na de misdaad van openlijken tegenitand tegen den Souverein, wordt eene d-mnestie afgekondigd . Of beweert men misfchien, dat de Grondwettige Herflelling, die men voorhad, op andere gronden rustte, dan b . v . de Franfehe Omwenteling? Men
leze uit bet alhier aangehaalde Ontwerp der Grondwetti,g?e Herfelling den volgenden grondregel : „ De Majebij bet Volk . De Re, fteit is niet bij de Staten, maar
„ genten zijn flechts deszelfs Reprefentanten . Wat bet
„ Volk met ernst begeert, moet der Overheid eene wet
~ R zijn.
Waar men anders denkt , vergadere zich her
„ Vokk
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„ VV1k op zijne opene markten, en geve nadruk aan
„ zijne vertoogen, door bet vertoon van zijne talrijk„ heid en wapenen . " Is dit niet met andere woorden
bet Franfche : l'infurreetion est le plus faint des devoirs ?
Het gevolg moest dan ook wezen, zoo als bet is uitgevallen ; en de weinige bedaarden, die aan de toenmalige geestvervoering ontlnapten , en nuchter blevein to
midden der algemeene bedwelming, voorzagen de uitkomst onzer dagen . Hoe merkwaardig is niet, hetgeen
de Heer T o L L i u s , in 1787, van eene mpgelijke Staatsverandering in Frankrijk fchrijft ! (hl . 231, 232 .) Hij
fchetst daarin bijna den geheelen loop der toenemende
eifchen dens yolks , --- doch hij vergiste zich in an punt .
Hij befchouwde L 0 D E W Ij X XVI alts een gewoon Monarch, die met kracht op zijne regten zon finan ; hij rekende niet op 's inans hemelfche goedheid en onbepaalde
volksliefde, die to veel toegaf, en vooral niet op bet
loon,, hetwelk de monfers hem daarvcmr bereidden ! Op bl, 257 voorziet hij, uit de toenmalige woelingen,
eene aanmerkelijke verhooging der magt van bet Huis
van ©ranje, ten koste der toenmalige Gemeenebestregering. De volgende plaats, die v66r 1813 zoo treffend
bewaarheid is , kunnen wij ons niet onthouden of to
fchrijven : „ De kikvorfchen hadden eenen fillen en
„ magteloozen Koning, wiens gezag moest werken zonder vermogen ; en deze werd weldra bet onderwerp
„ van lage jokkernij en openlijke befpotting . Strakg,
„ evenwel, werd er eene uitgeflrektere magt vereischt,
„ om rust van binnen en veiligheid to houden van bui„ ten ; en, door de verwerping van hunnen onfchade„ lijken Vorst, verwierven zij zich geen ander voordeel, dare dat, van onder eene fang to moeten but„ gen,die ze alle, een vooreen,vernielde ."-Ziehiet,
hoe onze Schrijver de wijsheid der ondervinding teggen©ver de droggronden der befpiegeling doet gelden : (bl .
236.) „ Lsat bet Volk in Nederland zijne eigene Re„ genten kiezen ; het klinkt grootsch en fchoon : maar
~, verwacht evenwel, dat eerlang de rijkfle Huizen in
P,elX4
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elke Stad, de rijkfte Steden in elkeProvincie, derijk„ fte Provincie in de minvermogende , en misfchien
„ zelfs eene rijkere Mogendheid in de geheele Repu„ bliek , de ftemmen der Kiezers, de aanftelling der
„ Magiftraten, en dus het geheele bewind , zullen mees„ ter worden . De fterkfte holwerken uwer vrijheid,
uwe Burgers Gecommitteerden, uwe Gezivorene Ge„ meenten, uwe Keurhcerera, zullen even verwinbaar
„ zijn door geld, als de Demagogen to 4thene door het
,, goudvan PHILIPPUS ."
Wij zien met genoegen, dat de Heer T o L L I U s de
bier beftredene demagogifche grondbeginfelen nimmer
met die der nude partij van O L D L N B A R N E V E L D,
D E G R O O T en D E W I T T verwart, voor welke hij
blijkbaar athting toont to hebben . *'s Mans krachtige
irijl, reeds van elders bekend, zal ook uit de aangehaalde proeven kunnen blijken . Wij verlangen zeer
naar het tweede Deel, hetwelk gewis ophelderingen
omtrent het zoo merkwaardige als noodlottige jaar 1787'
zal bevatten .
P L o T r N I Liber de Pulcritudine. &c . &c .
(Vervolg en fof

van

bl. 275 .)

Igen brieven
bet jaar
van

I8i2 gaf Prof. TITTMANN, van Leipzig, eeni
RUHNKENIUS, VALCKENA$R en anderezz
ERNESTI in 't licht, met bijvoeging van fommige nog

aan
ongedrukte aanteekeningen der twee eerstgenoemde Geleerderr.
Hij droeg deze verzameling op aan den beroernden H E Y N E,
in eenen brief, waarvan bet hoofddoel was, E R N E S T I'S
kunde van de befchuldigingen to zuiveren, welke men, zoo
als T I T T M A N N meende, haar verkeerdelijk had to laste gelegd . Die befchuldiging is tweeledig. Vooreerst, dat E RNE S T I bij zijne uitgaven der Griekfche Schrijvers flechts eenen
geringen voorraad van Aanteekeningen gevoegd, en niet veel
tot derzelver opheldering bijgedragen had . Hierom, zegt T IT TBI A N N, hebben fommigen gedacht, en zulks aan anderen
trachten diets to maken , dat E R N E S T I niet ulcer geven kon ,
daar

it . C R E U Z E R,
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,,daar hij van fijne kennis van bet Grieksch ontbloot was, en
rich niet op bet houden van Advelfaria had toegelegd ; doe.lende hiermede op eenige gezegden van W Y T T E N B A C H in
de Vita RZths1kenii, dien hij ook op bet oog heeft, wanneer
hij er bijvoegt, dat zulks ook wel aan de Godgeleerde fludien van E R N E S T I was toegefchreven, welke hem van Letterkundige oefeningen terugriepen . Dit allcs wordt met vrij
veel bitsheid tegengefproken ; waarna T I T T 1II A N N overgaat
tot de wederlegging der tweede befchuldiging, dat, namelijk,
E R N E S T I , am zijne eigen armoede to bedekken, zich van
de aamnerkingen van geleerde Mannen niet heeft willen bedienen, hoezeer dezelve hem werden aaugeboden . Hier heeft
de Schrijver bet zeer op w Y T T E N B A C H geladen, en vaart
heftig teRen hem uit, omdat deze in de Vita Ruhnkenii p . 8o
fqq. verklaard heeft , dat de Noten van E R N E S T I in de Editie van R A L L I M A C H U S niet veel to beduiden hebben ; dat
de uitbreiding daarvan hem vvrgeefs door U E M S T E R H U I S
en R u a N K E N I u s was aangeraden ; dat hij van de hulp van
V A L C K E N A E R geen gebruik gemaakt had, no)i quod hic nollet
dare, fed quod E R N E S T U S nollet rogare, intelligens flies
copiolas in tantis auxiliis obrutum iri &c . Dit alles words,

volgens T I T T M A N N, genoegzaam tegengefproken door de
brieven van v A L C K E N A E R en R U II N K E N I U S, die zelve in
deze verzameling voorkomen . Op dien grand trekt hij ook
in twij fel , hetgeen W Y T T E N B A C H op eene plaats der Vita
Ruhnkenii, p . 155 , wegens de Memorabilia van X E N O P H O N,
door E R N E S T I uitgegeven, had aangemerkt : dat, namelijk,
V A L C KEN A E R ill zijne aanteekeningen op gemelden Schrijver,
door R U H N KEN I U S aan den Uitgever toegezonden , cenige
misflagen van E R N E S T I verbeterd had ; en dat deze , hierover
misnoegd, den geheelen arbeid van V A L C KEN A E Lt zou verworpen hebben, indien niet RUHN KEN I U s door zijne bemiddeling bewerkt had, dat bet aan E R NE S T I vergund werd,
dat gedeelte der aanmerkingen, waarin hij zeif gehekeld was,
achterwege to laten . T I T T M A N N betuigt, hiervan niets to
zullen gelooven, voor dat w Y T T E N B A c II bet nit de brieven zelve bewezen heeft, en verwijt hem, dat hij in dit alles de fprekendfle blijken van nijd, laagheid, trotschheid en
valschheid gegeven, en daarenboven E R N E S TI gevleid heeft,
om hem na zijnen dnod des to racer to lasteren, en op deszclfs vernederin~ den roem van zijne eigen vrienden to vesX 5
ti-
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tigen . De oorzaak eener zoo kwaadaardige handelwijze get
joo£t de Heer T I T T M A N N gevonden to hebben in de afgunst, welke onze landgenooten tegen de geleerdheid der
Duitfchers hebben opgevat . In de laatstverloopen Eeuw (dus
pat hij voort) hadden de Nederlanders zich den eerflen rang in
her Rijk der oude Letterkunde verworven ; terwijl , dearentegen,
Duitschland zeer weinig bekwame mannen in dat Yak opleverde. Nu is her geheel anders . De leerlingen van E It N E ST i hebben bun Vaderland tot den zetel en bet middelpunt
der geleerdheid gevormd, en de Nederlanders zien met nijdige oogen den voorouderlijken roem, waarvan zij zich nog de
erfgenamen wanen, in andere handen overgaan . Het moet dan,
iaar deze getuigenis to oordeelen, met kunde en bekwaamheid
pier to lande al zeer ellendig .gefteld zijn, Ostendant (zegt
de Sehrijver, p . 27) nobis Batavi Philologos, a quibus populares nostri fuperentur, non veteres illos, quorum veluti heriditaria gloria fuperbiunt, fed recentiores, qui verse philologi4
laudem nobis pr&eripiant. Een gezegde, dat, zoo als wij vertrouwen, genoegzaam toont, door welk cenen laatduakenden
geest de man bezicld is .
Toevallig is bet, dat wij juist aan dat zelfde bij ons zoa
gehate Duitschland de verdediging onzer Natie, en die van
den Heere W Y T T E Nn A C H, to danken hebben, De Heer
c it E u z E R heeft die task op zich genomen en volvoerd in
zijnen Brief, (wiens beoordeeling ons nog overbleef) en dat
wel op eene wijze, die zijn hart niet minder dan zijne uitnemende voordragt eer aandoet. De Schrijver begint met zich
to verontfchuldigen, dat hij, een Duitfcher, zijn boek durft
opdragen aan eenen Nederlandel •, of ten minfte aan iemand,
die door verblijf en gewoonte zulks geworden is ; daar toch
de beide Natien door den onverzoenlijkften haat van elkander verwijderd zijn. Scilicet, zegt hij, est odoratus nuper
admodum, homo nafutus et fagax J O H A N N E S A U G U S T U S
HEN R I C U S T I T T M A N N U S, isque, ne quid detriments Capiant res Cermanorum, nos cavere jubet a vobis, maximeque a
to ipfo . Hierop geeft hij, in denzelfden luimigen fmaak, eene
fchildering van W Y TT E N B A C H in den geest van zijne te,
genpartij, die wij tot eene proeve bier gedeeltelijk zullen
overnemen
En adfpice tabulam, et vide quomodo pingat artifex. Nimirum pingit afiquem folitarium in extremis Batavis feden-
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ad magnum et fine terminis mare, asperum adf ectu
moribusque, &.rpbaazov, u7rporsfyopfv,
--- hominum vestigia vitantem
et ubi quis paulo humanior accedat, astuofum, at fe dare for
lent Neptuni filii, atque at quisquo aptimus fit clarisfimusque,
in eum maxime ferocem. HHnc dicit esfe w Y T T E N B Adentem,

cIIIUm . -- Zeer gepast vraagt cREuz1R aan TITTMANN,

of het hem voegt, zulk eenen geest van verdeeldheid to zaai:
jen, die zelf aan w Y T T E rv u A C H en de Nederlanders had voorgeworpen : Literarum incrementa non genti cuidam propria,
fed toti generi humano esfe cammunia . Een ftelregel, diem
W Y T T E N B A C H in ziju levensgedrag altijd gevolgd, en, ja'
ren geleden, in de rita Ruhnkenii, p . 98 , zoo duidelijk geleerd had, alwaar hij zich dus uitdrukt : In erudita civitam

hullos esfe Batavos, hullos Germanos, nullos unius alicujus populi elves, omnes esfe mundanos . Velen onder de Duitfchers zelven (dus gaat c a E u z E R voort) waxen verontwaardigd geweest over hec onheusch gedrag van T I T T M ANN , maar had'dea
W Y T T E N B A C H niet verdedigd , daar zij hem door zijnen eigeil
naam en verdienften genoeg befchermd rekenden. Ook cREUz E R zou dit voorbeeld gevolgd hebben, zoo niet hoogachting en dankbaarheid hem tot bet tegendeel hadden aange..
fpoord . In deze verdediging bepaalt hij zich tot twee hoofd-punten . Vooreerst, Of W Y T TEN B A C H E R N E S T I bij zijn leven gevleid, ten tweede, of hij hem na zijnen dood gelasterd
lleeft. De befchuldiging van vleijerij heeft harem oorfpronn
uit eenen brief van WYTTENBACH aan E R N E s T I , No . 31 ,
p . 83, Ed . Tittm ., waarin dezelve hem twee Geleerden,
WARNER en B A N G I u s, bij hunne Iandgenooten miskend,
tianbeveelt, om hunne bevordering to befpoedigen, en bij deze gelegenheid aan hem zoo wel als aan zijne twee vrienden den verdienden lof toezwaait . Met reden vraagt cREUzER, of men het dan voor vleijerij moet houden, wanneer
men iemand, als de zaak zulks vordert, bij zijne verdienfleia
en deugden bepaait, en daaraan herinuert? Verder betoogt hij,
hoe weinig T I T T $I A N N Met W Y T T E N B A C H bekend is,
daar hij hem ook van trotsehheid befchuldigt, hoewel deze iii
gemelden brief nederig betuigt, een groot gedeelte zijner kundigheden aan a A N G I U S vei pligt to zijn . De blaam van vleijerij
,past even min op hem, die de opregtheid van zijnen landaard in
alle zijne handeliiugen doet doorflralen, en die, zonder dat,

voor-
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voorzeker nooir eenige aanbeveling zou gevonden hebben bij
eenen openhartigen R U II N K E N I U S, noch bij eenen BAN(; Iu s, die zelf Been vleijen verflond, en daarom nook voorcleelig geplaatst werd . Iiet was deze guile en vrije levenswijze, die w Y T T E NB A C II aan Holland verbond ; en hij , die
hem eens in zijnen dagelijkfchen omgang heeft leeren kennen, zal hem van deze aantijging voorzeker vrijpleiten : eene
aantijging, waartegen hij nog nicer beveiligd wordt door den
vrijmoedigen toon, dien hij to middeu der dwingelandij nog
heeft durven nannemen, blijkens zijnen Epilogus ad Phadonem
en zijn Protrepticum . Philom . T. II . p. 174 fqq . Naar onze gedachten, heeft de Heer CREUZER bier ecne zeer gewigtige drangreden over bet hoofd gezien . Immers, eenige
weinige voorbeelden uitgezonderd van lieden, die uit hunnen
card tot vleijen beflemd fchijnen, gefchiedt zulks zelden of
nooir, tenzij men daarvan eenig bijzonder voordeel verwachte ; en kan men dit bier in W Y T TE N B A C H vooronderflellen,
die, toen hij zijnen brief in 1776 aan E R N E S T I fchreef,
reeds vijf jaren lang bet Hoogleeraarambt in de Letteren en
Wijsgeerte bij de Remonilranten to Amilerdam beldeed had ;
die zich verder door de vriendfchap van R u H N K E N I u s in
Holland de beste vooruitzigten beloven kon, en dus hoegenaamd geene reden had, om E R N E S T I naar de oogen to
zien?
Her tweede gefchilpunt, waarbij CREUZER, ZOO als Wij
boven zeiden, zich bepaalt, is, Of WYTTENBACH ERNESTI na zijnen dood gelasterd heeft . De grond dier befchuldiging is, volgens CREUZER, tweeledig . Vooreerst : dat de
Nederlanders met een' fellen wrok tegen de Duitfchers verbuld zijn . Ten tweede : dat E R N E S T I een Godgeleerde geweest, en als zoodanig door WYTTENBACH veracht is .
War her eerfle betreft, C R E U Z ER ontkent niet, dat er
bier en daar misfchien in Holland iemand gevonden wordt,
die met de Duitfchers niet veel op heeft ; maar beweert, dat
zulks niet algemeen is, noch uit naijver over her afnemen
van onzen letterkundigen roem kan voortvloeijen . Immers
hebben to alien tijde geleerde Duitfchers zich in Nederland,
Nederlanders zich in Duitschland met der woon gevestigd,
en leerfloelen bekleed . En war den tegenwoordigen toeftand
der Letteren in ons Vaderland aangaat, ook daarover behoeft
men zich waarlijk niet to beklagen . De uitdrukkingen van
den
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den Schrffver hieromtrent zijn zoo eervol voor onze Natie,
d a t wij ons verpligt rekenen, dezelve hier mede to deelen.
,Equidem, zegt hij , quoad istic et ledis et academiis lautisfime
provideri videro, et literarum cultoribus, fua prxmia, fuos hovores conflare, quoad to tuosque vel aquales vel Juppares difcipulosque vivos fpirantesque videro , hoc eSt, T O L L I U M, L E N
NEPIUM,
DIUM,

WASSENBERGRIUM,

MAHNIUM,

NODELLIUM,

LlNDENUM,

BARIUMI,

HEUS-
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R U M alias, et novam eruditorum familiam ex
itidem aliorumque disciplina profectam : tamdiu dixero vestra in
patria esfe integra in literis falvaque et beata omnia .
Dat verder de befchuldiging van onverdraagzaamheid op
W Y T T E N B A C H in bet bij zonder even min toepasfelijk is ,
blijkt genoegzaam uit zijne vriendfchap voor B R u N C K,
M A T T H I A en andere beroemde Duitfchers . Zijn geheele gedrag, zijne betrekkingen op JONES, BURGERS, M O R E L L ,
VILL0ISON, SAINT ECROIX, BO IS SONNADE, enz.
bewijzen, buiten dat, ontegenzeggelijk, dat hij verdienften in
alle Nation even zeer eerbiedigt . -- Doch T I T T M A N N geeft
voor, dat de oneenigheid tusfchen de beide Volken eerst onWigs ontttaan is . Ook dit verklaart c RE u z E R volgens eigen ondervinding to kunnen tegenfpreken, en roemt bet
heusch en minzaam onthaal, dat hij onder andere bij D E
s o s cH genoten heeft, die met de hoogile geestdrift over
eenen HEY N E en J A C o B s met hem gefproken had, en met
ware hoogachting voor hen bezield was .
Het tweede punt, aan WYTTENBACH to laste gelegd,
zijne verachting namelijk voor E RN E S T I als Godgeleerde,
en bet daaruit voortvloeijend verkleinen van deszelfs bekwaamheden, wordt door C R E U Z E R in dezer voege beantwoord .
Dat W Y T T E N B A C II , in bet vak der Griekfche letterkunde,
een' minderen grand van naauwkeurige kennis aan E R N E S T I,
dan aan IIEMSTERHUIS, VALCKENAER en RUHNKENr
us heeft toegefchreven, daarin femt zijn oordeel met dat van
alle bevoegde kunstregters overeen ; en bet was geenszins van
hem to vorderen, dat hij zich danromtrent niet zou verklaren,
alleen uit ontzag voor fommige lieden, wien dit bij geval mishagen kon . Doch dat hij dit nit haat tegen E R N E S T I , als
Godgeleerde, zou gedaan hebben, is van alien grond ontbloot.
Hij deed zulks nit liefde tot de waarheid, en zonder aanziett
des pcrfoons . Hoe zou hij adders aan B A N G I U s , zelf eetl
God-
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Codgeleerde, en geen milder bewonderaar vats E R iq E s'hf
din vriend van W Y T TEN B A C H, bet navolgende gefchreven
.1bEbben : de negligentia et temeritate E R N E S T I in conflituendo Cicerone , legendus tibi e8t H E U S I N G E R U S in Praefdtione
ird Ofaeia, qua tam accurate docteque facto est Editio, at
ca to quidem carere nequeas . Indien T I T T M A N N hierop
mogt aanmerken, dat dit gezegde weinig overeenflemt met de
verklaring ; waarbij W Y T T E N B A C H E R N E S T I op den eer.
lien rang onder de kenners der Latijnfche taal geplaatst heeft,
zoo wete hij , dat iemand zeer s el eenen hoogen graad van
kunde in bet Grieksch of Latijn kan bereikt hebben, zonder
daarom in de uitgave van eenen of anderen Schrijver met genoegzame naauwkeurigheid to werlt to gaan. drat eindelijk de
2anmerking van TITTMANN aanbelangt, dat, volgens de beIlisfing van W Y T T E NBA C H, Godgeleerdheid en Letteren
zich Diet dan met cen ongelukkig gevoig laten vereenigen,
ook hieromtrent heeft WYTTENBACH zich Dimmer aldus
uitgelaten . Hij gelooft alleen, dat bet tell uiterfle moeijelijk
is, in beiden evenzeer nit to munten ; maar juist daarom heeft
hij den hopgflen eerbied voor E R N E S T I, A L B E R T I, J A8 L O N S K I enz ., wien dit ee .^.igermate gelukt is . Ook kan
zijne vriendfchap voor VAN V O O R S T en T E WATER hiervan ten voorbeeld firekken . En hoe WYTTENBACH over
E R N E s T.t zelven denke, blijkc verder genoegzaam nit zijne
brieven gan BANG I U s , waarin hij de beroemdfle Godgeleerden met den naam van Grotiani en Ernestini beflempelt ;
terwijl hij ook, op onderfcheidene plaatfen der vita Ruhnkenii , hem, om zijn oordeel, fmaak, geleerdheid en welfprekendheid, den grootflen lof waardig keurt. Dit laatfte
fchijnt ons althans niet minder gepast tot wederlegging der
blaam van vleijerij , WYTTENBACH aangewreven. Immers
de Vita Ruhnkenii is jaren lang na den dood van E R N E S T I
opgefleld, en echter heeft WYTTENBACH hem daarin Diet
minder geprezen, dan in meergemelden brief, waaruit TITTl1 A N N zijne befchuldiging ontleent . Voor bet overige zijn wij
bet in alien opzigte met den Heer C R E U Z H. R eens . Alleen
.kunnen wij onze verwondering Diet ontveinzen, dat een der
voornaamfle gefchilpunten volftrekt onbeantwoord gebleven
is ; de vraag namelii k, of E R N E S T I , bij de uitgave van K A LLIMAC1tUS, zich waarlijk zdb heeft gedragen, als zulks in
de Yita Ruhnkenii word& opgegeven : iets, hetgeen T I T-t]YIArNN
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* A N NI ontkent, en bij welks bevestiging de goede naam van
W Y T T E N B A C H meer dan bij al het overige belang heeft.

Wisfchien was het uit eerbied voor de nagedachtenis van E g
N E S T I, dat de Heer C R E u z E R befloot in geen vender on
derzoek to treden omtrent eene zaak, waarin de zwakheid van
then grooten Man maar al to duidelijk zigtbaar was . Hoe het
Zij, wij oordeelen ons verpligt, eenvoudig der waarheid huide to doen, en, opdat er wegens de ongegrondheid der aantijgingen van TITTMANN hoegenaamd geen twijfel meer
overblijve, in weinig woorden to onderzoeken,
Vooreerst, of het genoegzaam bewezen kan worden, dat fret
oordeel van R U H N K E N I U S over de aanmerkingen van E RN E S T i op K A L L I M A C H U S met de gezegden van w t TT E N B A C H overeenkomflig is
Ten tweede , Of E R N E S T I zwarigheid geniaakt heeft , zich
van de aanteekeningen van V A L C K E N A E R op de Fragmenten van K ALL I M A C H U S to bedienen, dan of de fchuld bij
dezen to zoeken is, die onwilli ., was zijnen arbeid aan ER
N E S T I mode to deelen ; en eindelijk,
Ten derde, of E R N E S T I de kritifche bekwaamheid van
VALCKENAER en RUHNKENIUS, in het verbeteren der
Fragmenten van K A L L I M A C H U S, in een onvoordeelig daglicht geplaatst heeft, om daardoor zone minderield in daz
vak re verbergen.
Bij het cerfie punt beroept zich TI T T M ANN VP de tbrieven van R U II N K E N I U S, waarin overal de flerkfk_e goedllevring over de noten van E R N E S T I zigtbaar is . Wij kunnes
niet ontkennen, dat R U H N KEN I U S zich daaromtrent allerwegen op de verpligtendfte wijze heeft uitgedrukt. Geen
wonder! Men kon toch van zijne befchaafdheid en wereldker ..
nis geenszins verwachten, dat hij een' der verdienftelijkt'e
Mannen van Europa, die hem in jaren en aanzien overtrof„
eat hij eenen Wend, wien hij zelf de uitgave van KALLIM A C H U s had aangeraden, op eene ruwe wijze voor het hoofd
zou flooten . Gebeel anders kon hij zich hierover uitlaten ineen bijzonder gefprek met W Y T T E N B A C H . Ja, wat meer
is, dat de getuigenis van dezen op geene losfe gronden fteunt,
kunnen de volgende aanhalingen uit de brieven zelven bewijzen. Ep . VII . P . 27 . Note tux in Callimachum, noli dubltare, quin, quo erupt longiores uberioresque, eo future fut
gratiores. Ep . VIII . p . 28 . Indulge ingenii tui ubertaati, fic
at
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set non plum de Callimacho, fed de omnibus Greche veteris
Scriptoribus preeclare mereare . - Scribant breves notulas, quiBus curia domi fupellex est. &c. Ep . X . P . 32 . Utinam omnes Callimaclsi locos, qui aliqua difcultate laborent, tam fuse
illustrares ! Nam ut longas aliorum notas plerumque respuo ,
fic tuarum Notarum longisfimam quamque optimam judico . Ep .
XII . p . 37 fq . Itaque aavripcss d)povrfaas, quibus priores obfervationes vel augeas vel emendes, a to avide ea:fpecto. Yellem Ji per alto negotia tua lieeret, unum alterumve Exc4lsfum adderes . - Nam ubi to rem aliquam latius tractare
inflituis, mihi quidquid est eruditorum hominunt fiaperare videris . - Interea dam to in/igne animadverfionum tuarunt
fupplesnentum paras, nos - pergemus. Naar ons inzien, toont
dit Ales overvloedig, dat R U H N K E N I U s eene al to groote
kortheid en armoede in de Noten van zijnen Vriend, op eene
beleefde wijze, heeft willen berispen. Dat de verdere toedragt der zaak nit de brieven niet genoegzaam kan worden
opgemaakt, is misfchien daaraan toe to fchrijven, dat eenigen
derzelven zijn verloren gegaan . Zoo wijst ons hot begin van
den 13den brief op, den laatstvoorgaanden, die zeer lang moot
geweest zijn, en in de verzameling van TITTMANN niet gevonden wordt . Dit punt houden wij dus voor genoegzaam
voldongen. Gaan wij over tot hot tweede .
Wij zullen onze Lezers met de lengwijlige declainatie van
den Heer T I T T M ANN niet lastig vallen . en ons flechts vergenoegen, met zijne bewijsredenen op to geven, en ze kortelijk to wederleggen. E R N E S T I wist, volgens zijn zeggen,
Ult RUHNKENIUS zelven, dat VALCICENAER wel meer
konde, maar niet wilde geven . Wie heeft T I T T M A N N biervan onderrigt? Immers in de gedrukte brieven vindt men van
die zaak geen enkel woord ; en heeft T I T T M A N N or anderen, waarom heeft hij ze dan niet uitgegeven? Maar V A L CK E N A E R (dus vervolgt de Schrijver) heeft het zelf met
duidelijke woorden geweigerd ; en moest dan E R N E S T I, die
hem, na herhaalde vragen, naauwelijks eene enkele proeve
zijner aanmerkingen had kunnen afdwingen, die zelfs geene
hoop op verdere bijdragen van V A L C K E N A E R ontving,
hem op nieuw lastig vallen, en daarom zijne uitgave van
K ALL I M A C H U S uitftellen , op welker voltooijing R U H N K E .
N I U S Zoo ijverig aandrong? Hot is dus veeleer V A L CK ENAER, die hier van onwellevendheid is to befchuldigen, omdat
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zljnen vaorraad , die gereed lag, niet aan E R N E S T I
lleeft willen mededeelen . Dit alles verdient wel eenig bepaald
onderzoek . Uit den brief van j . R . E R N S T aan E R N z s T I,
No . XV, blijkt dan vooreerst, dat de ware oorzaak der zwar
righeden, door V A L C KEN A E K opgeworpell, niet in zijnen
onwil gelegen was, maar in de moeijelijkheid, om zijne sari
teekeningen, die overal verfpreid, en alleen voor zijn elgen
gebruik beflemd waren, to verzamelen en in orde to fchikken,
Het is nit dit oogpunt, dat men den eerften brief van v A LC.
R E N A E R aan E R N E S T I befchouwen moet .
Men ontdekt
Zeker, dat hij liever van die moeite ware ontfagen geweest ;
maar hij toont zich echter nlet ongenegen om E R N E $ T I van
dienst to zijn . Mee, zegt hij , fi tibi non penitus displicuerint,
ejusdem generis plura perfcripfisfe minime pigebit . Dat verder
VALCKENAER Lang gedraald zou hebben, alvorens hij aan
de herhaalde vrigen van E R N E S T I voldeed, is een louter
verzinfel van T I T T M A N N . De brief van E R N S T, waarvan
bet eerfte aanzoek van ERNESTI aan VALCKENAER bet
gevoig was, is gedagteekend uit Groningen, 4len 8 Juiij 1752,
Het antwoord van v A L C K E N A E R aan E R N E S T I is van den
z October, Men zal hem dus niet ligtelijk van traagheid be .
fchuldigen , maar zich veeleer verwonderen over her gedrag
van E R N E S T 1, die , zoo als nit den tweeden brief van V A L C,
A E N A E R duidelijk blijkt, van dit aanbod volftrekt geen ge.
bruik gemaakt, en federt van zijnen K A L L I M AC H U S bij
V A L C K E N A E R geen enkel woord gerept heeft . T I T T M ANN,
wel is waar, tracht dit door den gefladigen aandrang van
R U H N E E N I U S tot bet voortzetten en voltooijen der Editie
op to losfen . Maer ook hierin heeft hij zich geweldig Inisrekend, Reeds in 1748 had E R N E S T I de bewerking van
K A L L I M A C H U s ondernomen, die eerst dertien jaren daarna, in 1761 , en dus negen jaren na bet voorgevallene met
V A L C K E N A ER, in bet licht verfcheen. Het komt ons voor,

dat zulk een ruim tijdbeftek hem de meest mogelijke vrijheid
liet, om zij n werk met den voorraad van V A L C KEN A E R
.
en andere geleerde Mannen to verrijken . En beefs hij dit
diet gedaan, kan men bet er dan niet billijk voor houden,
dat hij zulks naliet, uit vrees dot de overvloed van YALC,
KEN A E R zijne eigene aanmerkingen to veel verduisteren zou ?
Wij hebben dus alle reden om aan de opregtheid zijner verkiaring to twijfelen, wanneer b;j zich in de YoorrPde Pp
J OE1BESCI3, I$I5, NP . 7
Weer.
y
,
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meergemelden Schrijver dos uitdrukt : tltque utinam mild ottt
tantum fuisfet, at snagis uti in hac parse potuisfem confrlio
Celeb. V A L C K E N A R I I, cujus ille mihi copiam aliquando humanisfsmis literis fecit &c. Men zou bij bet gezegde
ter nadere bevestiging nag voegen kunnen, dat de bereidwilligheid van V A L C K E N A E R in bet bijftaan van E R N E S T I
bovendien onwederfprekelijk bewezen wordt, zoo wel uit de
woorden van zijnen tweeden brief : Libenter mea quoque mifisfem, ft deftderasfes, in Callimachum obfervata, als uit zijne nanteekeningen op de Memorabilia van X E N O P H 0 N, die
hij, in weerwil van bet gebeurde, eenige jaren later, gulhartig aan E R N EST I toezond .
Na al bet bier boven aangevoerde, zal bet, in de derde
plaats, naar onze gedachten, niemand meer verwonderen, dat
W Y T T E N B A C H in de volgende bewoordingen van E R N E STI'S voorrede eene zijdelingfche poging heeft gezien tot verkleining der verdienften van V A L C K E N A E R en R U H N K EN I U S in bet verbeteren der Fragmenten van K A L L I M A C H U S
In fr •agmentis Ciallimachiis erunt forte qui copio/ores notas datas
velint ; quibus me non contenrtu excufare cupio ; quod posfim forte, favente majore doctorwn honzinuzn parse, facere . - Atque
ipfe non dubito fateri , me femper maluisfe libris heterum Scriptorum integris legendis inge ;aiuna ad copiam rerunz ac s erborum
alere, et ad elegantiam cogitandi et dicendi acuere et polire,
qua ;n in veteruna et rariorunz verbortam, at lfugustus vocabat,
foetoribus eruendis et tractandis, cum Grammaticis veteribus,
iugeniaun et tempos nzeum, quod fic fatis exercitum habeo, vexare. Wij, voor ons, vinden her gevoelen van den HeerwYTT E N B A C I3 zoo volmaakt overeenkomftig met de geheele handelwijze, door ERNESTI in dit opzigt aan den dag gelegd,
dat wij hem ook hierin onzen bijval niet weigeren kunnen .
Wij oordeelden bet volflrekt noodzakelijk, deze aanmerkingen, ter volkomene verdediging van den Heere W Y T T E NBACH, bij de redenen to voegen, welke door CREUZER ziju
bijgebragt . Het overige gedeelte van zijnen brief behelst eene
herinnering aan de vroegere levensjaren van den Schrijver .
Hij verhaalt ons daarin, hoe hij nan zijnen omgang met B A NGIU S zijnen ijver voor de Letteren en Wijsgeerce verfchuldigd
was . Verder geeft hij den welverdienden lof aan W YTT E NB A CH voor de hulp en goede dienften, die deze hem, gedurende zijn verblijf to Leiden, en in bet vervaardigen vane zijnen
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fiery tegenwoordigen arbeid, bewezen heeft . Eindelijk geef`e
hij de redenen op, waarom hij P L O T I N U S , boven andera
Schrijvers, tot eene uitgave verkozeti heeft, Dit alles is,
hoe lezenswaardig, echter voor geen uittrekfel vatbaar. Wij
zullen dus hiermede onze Recenfie befluiten, na alvorens den
Heere c R E U Z E R nogtnaals onzen opregten dank betuigd to
hebben voor den ijver, waarmede hij de eet onzer Vaderlandfche Geleerden heeft verdedigd ; terwijl wij hem tevens
hartelijk de noodige krachten toewenfchen, om de uitgave
Van P L O T I N U s,, der InJlitutiones Theologica van P R o C L U s
en andere meesterftukken, door hem bij deze gelegenheid aan,
gekondigd, zoo fpoedig mogelijk to volvoeren,

Poezij van

L. R I E T B E R G , A . L. M. Phil. & J. U. Dr .

Hadrlem, bij F . Bohu . 1814 .

D eze

7`d

In gr. 8 YO- f 3 - : - 1

poezij is, voor ecn groot deel, Karen oorfprong aan
onze verdrukking en verlosfrng verfchuldigd. De vrijheid
der drukpers is zeker geene der minst gewigtige zegeningen,
ons door den val der dwingelandij aangebragt . Hoe vele uitmuntende voortbrengfelen van den menfehelijken geest zijn
nu reeds door hare bevrijding in bet lieht verfchenen i De
Nederlandfche zangberg vooral, vruchtbaar nit zijnen acrd,
doch door den kouden, verflijvenden adem der heerschzucht
reeds beginnende to verdorren, heeft bet treffendst bewijs opgeleverd van de vermogende, alles bezielende, kracht der
jeugdige vrijheidszon . Hare ftralen hebben reeds alles opgeluisterd . Uit eene kwiinende natuur is ]even en bloel Voortgekomen . Het beeld des doods is verdwenen ; de ftikdonkere nacht is gevlugt . Ben heerlijk licht is ontftoken ; eea
nieuwe dag is over on; opgegaan . De woescenij is in eera
lagchend Iandfchap herfchapen . De winter heeft plants gemaakt voor eene bloeijende lente, die met den zomer fcheert
lneengefmolten, en bet t'idperk van ontluiking en bloei wa#
tevens dat van den vruchtaarften oogst . Met dankbaarheidr
genieten wij die mildheid, en Wizen lleehts bier en daat ti11
cenige onriipe vruchten, we I,e, to vroeg geplukt 3 of door d#
Roving eener hoogere zon niet genoeg gekoesterd, sent elgene wrangheid bezitten.
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Den oagst van den Heer iz I E T a t< R G hebben wij mede
met dankbaarheid ontvangen . De meesten zijner vruchten
hebben ons verkwikt . Allen zijn op eenen goeden bodent
gegroeid ; doch fommigen hebben bij de inzameling iets geleden . Het zijn, in ons oog, (om in bet beeld to blijven)
geurige appelen, waarvan eenige met behoedzaarnheid geplukt
zijn, doch andere, to onvoorzigtig gefchud , bier en daar gekneusd zijn geworden.
Wij treffen bier voereerst aan Oden en eenige gedichten,
welke v66r onze verlosfing vervaardigd zijn, en waarin de
Dichter zijn gevoel over de rampen van zijn vaderland aan
de Her toevertrouwt . Hierop
volgen eenige flukken, na
onze bevrijding vervaardigd . Vervolgens treffen wij twee,
meet uitgebreide, gedichten aan, De Eerzucht en Set HHisfelijk Geluk ; eindelijk eene navolging van ovlnius, en eene
ultboezeming op den dood van HE L M E R S .
Ons oordeel over de dichterlijke waarde van dezen bondel
2oude, in bet algemeen, hierop nederkomen, dat de Heer
ICIETBERG voor bet lierdicht minder berekend fchijnt dan
moor bet leerdicht ; dat vuur, kracht en verhefling hem flier
zoo zeer kenmerken als wel een zacht gevoel voor bet
fchoone, en dat bet minder zijne zaak is, zijnen boezem
in floute flroomen uit to florten, dan wel de zachtere gewaarwordingen van bet hart en de fchoonheden der natuur
to befchrijven. De beste tlultken in dezen bondel zijn, naar
ons gevoelen, zonder eenige bedenking, De Eerzucht en Her
Huisfelijk Geluk. Dan, wij zullen de onderfcheidene flukken
eenigzins nader doen kennen.
Een zestal Oden flaat op den voorgrond . Men treft in deze
ilukken wel zeer goede denkbeelden aan, tamelijk vloeijend
voorgedragen ; maar iets uitflekends hebben wij bier nergens
gevonden, en vooral niet den eigenen, flouten gang van de
Ode . Ons kwam bij de lezing dezer Oden de aamnerking van
den poetifcken Spectator to binnen, dat bet, namelijk , zeer
gemeen fchijnt to worden, om bet woord Ode als een opfchrift to gebruiken ; doch dat bet weini~ kosten en moeiten
vereischt, om voor eerie kleine bierkroeg een groot uithang
bord to plaatfen, met de woorden : Het groote, nieuwe Heeren-Logement, enz . Zonder deze vergelijking bier toe to pasfen, moeten wij toch betuigen, dat deze dichtflukken in geeLen deele beantwoorden aan de vereischtea der Ode, waarover
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wij ons nog onlangs breeder hebben uitgelaten (*) . Wat de
details aangaat, hier is veel goed to keuren, maar ook veel
to lakcn. Men treft bier regels aan, die, verre van in den
toon der Ode to zijn, zich niet boven bet proza verheffen .
Daaronder behooren
Die, zonder eerzucht, in 't verborgen,
Voor 't waar geluk der menschheid zorgen.
En :
Zijn trotsheid (trotschheid) kan a niet verfagen ;
Daar gij den fterv'ling moet beklagen,
Die d'aardbol overftroomt met wee.
Fraai is het tweede couplet op bladz . 8 : innar bier 19
eene feil ingeflopen . Zaden is meervoud ; en 't verbrandt,
dat daarop flaan moet, levert geen' zin op . De drie laatfte
coupletten van de eerfle Ode verdienen onderfchefding . Bladz.
13 laat de Dichter eene fter eerst in bet eindeloo*Ce niet verdwijnen, en dan wegfchuilen in bet donker . De derde Ode
is ons voorgekomen eene van de besten to zijn . Die aan den
L.Isfel heeft fraaije partijen . Men oordeele :
Verlaat, verlaat uw' wreev'len zin,
Gij , broed'ren van 66n huisgezin!
Gij , kroost van Unen vader !
Reikt gal? elkaar de broederhand l
Zoo wordt de vrede-olijf geplant ;
Zoo treedt ge ftaig, als mensch, tot uw beftemming trader.
Natuur toch noopt tot zoete rust
Geen flormen doen de rocs ontluiken ;
Maar, door des zephyrs afm gekust,
$loeit- zij aan dorenflruiken.
0 ! rolde ook zoo ons leven voort ,
Als wen ge, 0 IJ S S E L ! ongefloord,
Voorbijruischt door de dalen ;
Daar u geene ijsfchots zwellen doer ,
Maar gij uw golven zeewaarts fpoedt,
In 't fchitt'rend licht gehuld van gouden zonneflralen ;
Tot
(*) Letteroef. Poor Januarij i8ts.
Y3

Boekbefch, bladz . 24 en volgg.
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Tot ge u allengskens meer verwijdt,
En dan, bij K A M P E N s toren - tinnen,
In de op u wachteude armen glijdt
Van F L E v o 's meer - godinnen.
Men zegt niet : lets jiuk doen kraken, bladz . 23, 5de ceaplet . Ook is de zin bier niet goed . „ Min vreesfelijk woedt,
0 IJsfel! 't donderend flroomgeweld, dan"-,sYe? of wat P De
Dichter had bier moeten zeggen :
.Dan de oorlog, die met ijz'ren vuist enz, of ieta anders.
In den regel (bladz . 30.) Ilij doet hun wet, ook die hem hi
is bet woordje opk overtollig, of althans verjteerd geplaatst,
Hierop volgen gedichten. Porjlenles . Dit ftukje heeft eene
goede houding. Uitfpraken (fententien) als de volgende zij*
altijd treffeid :

ten,

De flaaf blijft altijd flaaf, ook In een gouden keten,
En die zijn vrijheid derft, derft dra ook zijn geweten,
Verademing . Een zeer lief , met gevoel gefchreven, vers,
dan de Nederlanders . Een goed fluk, met vuur gedicht.Fraai
is de vergelijking :
Zoo fpringt de fialen veer, die fleeds met weerzin bukt,
Hem vreeslijk tegen 't hoofd, die haar to flevig drukt,
Zwak is de regel ;
Nog

is de Dwingeland niet op zljn' troon gerust .

Dc uitdrukking ; bij 's aardrijks Jlukken-kraken, verwerpen wlj
zonder eenigen twijfel . Het flukje : Op de Piramide enz . is,
inderdaad, to weinig. Hetzelfde geldt omtrent bet volgende,
ifoskou is een tamelijk goede lierzang . Er is vuur en leveil
in, Wij geven bet volgende tot eene proeve :
Mar hoe! wat vuur, wat fchrikb're flraleu
Verlichten 't Noorden met een' gloed,
pie fchier de fneeuw der Kamfchadalen
En 't eeuWig ijs verdainpen doet?
$puwt
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Spuwt bier, door losgebargen fcheuren,
Een Vuurberg vlammen naar omhoog?
Of heeft de Hot haar donk're deuren
Ontfloten voor des fterv'lings oog?
Hoort reeds de Dwina -God de zweep der Eumeniden
Verfchrikk'lijk kiateren langs 't heuv'li , oeverftrand?
En wit hij, opgefchrikt? door 't loeijen van dea brand,
Een wis verderf in 't Meer, in 'r Baltisch Weer ontvlieden?
Neen! 'r is geen Etna, die bier blaakt!
Geen He], die fulfet-vlammen braakt!
Geen blikfem, door de hand des Eeuwig .vn gefchoten .
Hot is N A P 0 LE O N ! 't is 's aardrijks Dw-ingeland ,
D e, door der Nooren moed, zich voelt voor't hoofd geftooten,
En, razende van fpijt, fchier half Furoop verbrandt .
Dat opgefchrikt -- de herhaling van bet Meer in den twaalfden regel, en bet platte in de uitdrukking : zich voelt voor 't
hoofd gefooten, uitgezonderd, mag dit Route poezij heeten.
De vinding, om bet verbranden van de hoofdftad door de
fchim van PETER DEN G K O O T E N to doen aanraden, kwam
ons gelukkig voor. Zwak zijn de regels : „ En 'k insgelijks
bet merk der ijz'ren kluisters noel?" „ Geen Duivel, die, in
's afgronds kolken , geworden is nit duivelsch blood." Verder
zegt men niet wel, dat do teal bet volksgelvk doer ijzen . Plat
is do regel : Hetgeen de Tijd Wet ken , heeft Dwing'landij
gedaa;2 .

Na den flag bij Leipzich . To weinig, om zulk eene groote gebeurtenis ex profesfo to bezingen. Maar dit is des Dichters oogmerk ook geenszins geweest. Men moot bet befchouwen als eon los ftukje, den Dichter nit de pen gevloeid ; en
dan is bet, near ons inzien, zeer wel . Er is poezij in . Misfchien Nat de kunst zich to veel zien ; misfchien is de Loon
niet roerend genoeg .
Bij bet rukken der Kozakken over den LTsfel. Voor een
gelegenheidsftukje voldoende . De kleuren komen ons wet hard
voor, Den Verlosfmgszang lazen wij met veel genoegen.
Neerlands herfelde Vrijheid. Dit fink heeft, in ons oog,
wejnig waarde . De Dichter heeft bijsrer veel op met den
Hollandfchen Leeuw . Hij komt in onderfcheidene ftukken
voor . Nu -- wij willen dat juist niet wraken ; doch omne
visnium nocet, en als men dit verbruikte beeld wit gebruiken,
Y 4
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dan behoort men bet op cone nieuwe en waardige wijze to
doen . Hier treffen wij de volgende regels aan, waarover wij
den Lezer willen laten oordeelen :
Of, -on een grijze Leeuw, tot itervens afgepijnd,
Dien 't naad'ren vgn den dood uit brekende oogen fchijnr,
En naauw den ftrammen klaauw , reeds lang verminkt, kan roeren,
en ongelijken ftrijd met eenen aad'lnar voeren,
Die, midden in zijn jeugd, op roof en buit verhit,
Hem met zijn nagels in de grijze manen zit,
En, dorftende naar bloed, met ijsflijk vlammende oogen,
Hem bijna al zijn vleesch heeft van 't gebeent getogen ;
Terwijl hij zich verheugt in zijn gevreesde kracht
En 't kermen van den Leeuw met aad'laars-trots belacht?
Nieuw moge dit beeld zijn, waardig ishet zeker niet. Keen j
doze grijze Leeuw, die ligt to zieltogen, en in den ftrijd tegen den jeugdigen Adelaar den itrammen klaauw niet roeren
kan, heeft ons geergerd, Zoo moor men den Nederlandfchen
Leeuw niet fchetfen . Hij blijft altijd jong en in her bezit
zijner krachten . Her geweld, tallooze Adelaren mogen hem,
voor een' tijd, overmeesteren, hij komr fchrikkelijk weder
ten voorfchijn. Deze teekening verwekt geene verontwaardiging, maar maakt (tegen 's Dichters oogmerk) den ouden,
ftrammen, verminkten Leeuw verachtelijk, ja zelfs belageheilijk, en doer, daarentegert, den jeugdigen Adelaar in het
fchoonfle licht voorkomen. En war is er dan, eindelijk, van
dezeu Leeuw van R I E T E E R G geworden ? Is hij geftorven
yonder twijfell want toen deze ftrijd voorviel, waren her arine dier de oogen reeds gebroken, en vervolgens heeft de
Adelaar hem nog bijna al her vleesch van her gebeente geto-.
gen In dit fluk treffen wij hem ook niet weder nan. Maar
elders en ook bij andere Poeten doer de Hollandfche Leeuw
Loch weder wonderen . Is die, misfchien, ook een zoon van
dozen ouden fukkel ? Doch neen ! dan mocst or immers ook
eene teeuwin zijn, en dan zouden wij oak wel lets van zijo
rte geboorte vernomen hebben,
Ire Nimf van het h7. Bij de komst van Z. Il. 11 . de,s
Prins van Oranfe-Nasfau in de Nederlanden . Dit ftuk be ,
viol ons geenszins ; niet omdat wij den Dichter de vrijheid
cotideq willen betwisten, om van de Heidenfche Mytholegie gebruik
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bruik to niaken, (verre van ons,, dat wij der poezije een vast
tare fchoonfle fieraden zouden willen ontrooven) maar omdat bier de Tritons en D'olfijnen en Najaden e nz . enz . t o
wanilaltig op elkander gepakt zijn, en omdat in dit vers her
gevoel van den Dichter had moeten fpreken . Dit vertoont
zich nergens : maar men floor overal op de koude kunst, die
op eene to kunflige wijze uitkomt .
Dankof r aan Neerlands Vrauwen . Een allerlicfst en vloeijend versje .
Bij het inrukken der Bondgenooten to Parijs . Naar ons oordeel, eon van de beste flukken, welke bier voorkoznen . Ook
bet volgende Puntdicbt beviel ons .
Nu voigen De Eerzucht en Het Huisfclijk Geluk . Doze
flukken behaagden ons, over bet geheel genomen, meer dan
de Oden en gedichten . leder Dichter heeft
eigenen

zijd

aani'eg . Her fchijnt, dat her lierzangerige hot va0van den
Heer R r E T B E R a niet is , maar dat hij voor de befchrijvende
poezij meer berekend is, en dat ook de Alexandrijufche versmaat hem bet best van de hand gaat .
Op her dichtfluk, De Eerzucht , dat in drie zangen verdeeld
is, meenen wij to moeten nanmerken, i .) dat de ritel niet
aan bet onderwerp beantwoordt . Hier toch wordt geenszins
de Eerzucht, die bron van zoo veel edels en groots, maar to
gelijk van zoo veel langs en fchandelijks, maar alleen eene
van hare verfoeijelijke dochters, de furie Heerschzttcht, bezongen ; en z .) dat de epifode van x z R x E s , hoe fraai ook opzichzelve ; veel to uitgebreid voor her fink is . De Dichter
treedt bier to zeer in bijzonderheden,'waardoor bet enfemble
merkelijk verzwakt wordt . Intusfchen heeft dit gedicht uitflekende fchoonheden van detail. Wij zouden gaarne eenige
fraaije fchilderingen mededeelen ; doch wij hebben ons reeds
to lang bij deze poezij opgehouden.
Dit weinige nemen
wij nog over :
Zoo zien we, in purpergloed, aan de Tyrrheenfche kimmen,
De zon van nit den fchoot der kalme golven klimmen ;
Terwiji zij Napels wal en marm'ren Toren-trans
In 't water fpieg'len duet met fchitterenden glans .
Maar eensklaps words haar lieht door neveldamp ointogen,
Veroorzaakt >? door den rook, ten vuurberg uitgevlogen ;
Ilaar kleur, onlangs zoo fchoon, words aak'lig rood als bloeds
DC dampkring is vol walm, die d'aam benaauwen doer ;
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Een dompig near gehuil gonst hoc en dof van onder,
En rommelt als van ver bet klaat'ren van den donder
.Doorf duin en bosch weergalmt . Het aardrijk fplijt vaneen,
Met fchrikkelijk gekraak en barend angstgefteen ;
Smijt bergen van zijn' rug in 't hol van 's 4gronds kolken,
Die, fchuimend door lien fmak, zich mengen met de wolken,
De geronnen ester, bladz . io6, zoude een kiefche fmaak
afkeuren. Eenige zwakke en harde regels ontfieren bet fluk,
Gedrongen komt ons voor :
Of dat mijn zangeres voldaanheid van zichzelven,
In dollen euvelmoed, een eeuwig graf will' deluen,
lict volgende is niet meer dan proza :
Dien onverzaadb'ren trek, om flechts alleen in fchijn
Meer groot, meer fchitt'rend, dan zijn evenmensch, to zijn,
Offchoon geen nut gevolg daar ooit van zij to wachten ;
Daar we, om 't bereik daarvan, en deugd en wet verkrachten,
En dan, door lage list, geweld, en mood verraad,
Bet al verdelgen, wat die poging tegenftaat .
Verder lazen wij van een' glimp, die 't klaagwee fmoort,
hetwelk, naar onze meening, niet kan verdedigd worden . De
uitdrukking : bet yolk to vangen, behaagde ons, in dezen zin,
to minder, otndat zij op dezelfde bladzijde bij herhaling
voorkomt .
De volgende regels vloeijen niet gemakkelijk :
Dan 't fcheen, als had Natuur met 't menschdom medelij,
Enzocht in hem, wiens wil bet volken-regt verkracbtte, enz .
Helaas ! wat fchitt'rend beer thans deez' mijn' troon omring', enz .
Ook hier zegt de Dichter weder : iets flub flaan, voor aan
Jiukken flaan .
Het Huisfelijk Geluk . Dit onderwerp is door den Dichter
eon amore behandeld .
Mogt hij zich in deze zachte poezij
verder volmaken! Hij fchijnt ons daartoe met de edelfte ga .
ven toegerust . Alles is hier met gevoel gefchilderd. Jammer is bet, dat de Dichter uit zijne fchilderij een der teederfte tooneelen vergeten heeft - bet oogenblik, namelijk,
dag
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dat de vrouw moeder words, en de eerf a vrucht der liefde
den verrukten vader aanbiedt. Doch misfchien is de Heer
R I E T B E R G zelf niet gehuwd, of Wet met kinderen gezegend, en durfde zijne verbeelding zich aan zulk een keurig
zaferegl niet wagen . Eenige uitdrukkingen, als blijde kusfen
flroonsen, teerheid-admend oog enz . bevielen ons niet. De
uitvaringen tegen bet dansvermaak kwamen 6bs ook tcWverdreven vour. Dan, ubi plura nitent cet.
Cefalus en Procris is, in ons oog, uitmuntend . De Dichter beeft bier den regten toon getroffen . Wij lazen bet met
een uititekend genoegen.
Op den dood van J . F . H E L M E R S . Voor een los ftukje,
zeer bevredigend . Het ademt overal gevoel. De uitdrukking en
de ftijl beantwoorden aan bet onderwerp . Wij deelen bet,
ten flotte, in zijn geheel mede, in vertrouwen, dat alles,
wat tot onzen voortreffelijken, to vroeg helaas! gefl`orvenen,
Puikdichter betrekking heeft, onzen Lezer belang inboezemt .
'Vat droeve treurgalm flijgt nit Febus tempelkoren?
Wet zie ik Neerlands maagd in diepen rouw gehuld?
Wet onheil Inoest op nieuw haar teeder hart doorboren,
Dat ze Amltels grijzen wal met klaaggefchrei vervult?
Wanhopend fchijnt ze mij een' grafkuil aan to wijzen ;
En 'k blik vol huivering in de open groeve nedr . . . .
1k zie . . . Is't Inooglijk! Ach ! wet fchouwfpel doet mij ijzen!
Sta, Henlel ! fla mij bij ! God! H E L M E R s is niet meer !
Ja treur, treur, Holland s maagd ! door hem zoo fchoon bezongen !
Zoo gij nog tranen hebt, ftort ze alien op zijn graf! . . .
De reauwe 1lreet der fmart, ten gorgel uitgewrongen,
Toon', hoe ge een' Bard betreurt, die u zijn' lauwer gaf! . . .
Was de oogst, died ge onlangs nog can Dwina's dorreflranden,
0 onverbidb're Dood! zon wreed hebt weggemnaid,
Niet rijk genoeg, dat gij in Febus lustwaranden
Zoo onbefuisd en woest uw' fchrk'ren fikkel zwaait?
Heleas ! moet Nederland den al zijn glorie misfen?
En, flaat de ftorm van 't lot de kunflen zelfs ter nedr? -Dan dwalen we eerlang om in doodfche wildernisfen ;
Dan bloeit in Hoilands tuin weldra Been roosjt meer.
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Maar gij, verheven fchim1 die, boven flarrebogen,
Thans in den reinen flroom der zuiverfle Ether zwee£t,
En, aan dit tranendal, met bloed bemorst, onttogen,
BU 't ongefchapen licht, volmaking nader flreeft ;
Meng, meng uw' fchoonen zang met then der Eng'lenreijen,
Waar V o N D E L u begroet met zuiver harp -akkoord !
En„Moon ge, 6 Nederland! uw' dichter moogt befchreijen,
De Hemel is de plaats, die H E L 1VI E R S toebehoort .
Kort Betoog, dat de Yerbondewae Mogendkeden geregtigd en verpligt zijn, 0111 NAPOLEON jiUONAPARTE van den Frank
fcheln Troon

wet ge4feid van wapenen to verdrijven . Door
bij J . van der

Mr. . J A N TEN BRINK . Te llinJlerdam,
Hey . 18I$ . fn gr . Svo . 18 Bl. f :-5-8

.A.lles , wat flrekking heeft, om de Franfchen tegen to gaan ;
alles, wat hunne fchoonfchijnende redenen, door welke zij
nicer Dog dan door hunne wapenen eenmaal de halve wereld
overwonnen, ontzenuwt en in haar regte licht piaatst, verdient volkomen lof. Men weet, dat bet woord van B u oN A P A R T E en de zijnen thans is, dat niemand bet regt heeft,
zich met hunne zaken, met hunne huishouding to bemoeijen :
€ene nieuwe leer voorzeker onder hen, die voorhven overal
Franfche vrijheid, Franfche wetten, taal, befchaving, enz .
enz . enz . bij alle hunne naburen en niet-naburen poogden in
to voeren ! De Heer TEN B R I N K zal waarfchijnlijk van oordeel zijn geweest, dat dit voorgeven eenigen fchijn had,
eenige verbijstering, en eindelijk ;verflaauwing van den ijver
GM NAPOLEON to bevechten, kon ten gevolge hebben ;
en hierom fchrijft hij daartegen eene opzettelijke flaats-regts .
geleerde verhandeling.
Vat nu betreft zijne eangevoerde gronden van regt, ja
van pligt, - bet verbreken des gemaakten verbonds - bet
blijkbaar bedreigen der veiligheid van Europa - de zekerheid, dat goed en bloed der onderdanen, bij even zoo groote toegevendheid jegehs B U O N A P ART E en Frankrijk als
reeds eenmaal is gebruikt , gewisfelijk to vergeefs zijn verfpild, -- wij zijn er verre van daan, die of to keuren of onvoldoende to achten . Doch , wij kunnen ze even min voor
de eenigen houden, of dat alles tpeflaan, wat hij meent Diet
to k.unnen betwisten. Waar geene regering beftond, waar to
ge-
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p1p genoegzame bedaardheid en algemeene belangeloosheici
plaats greep om zoo iets waarlijk mogelijk to achten , in eene
kleine, zich pas vormende maatfchappij , zou zeker geen gepaster
weg openflaan, om aan eene regering to gerak-en, dan de volkskeuze . Doch, waar deze om$andigheden geene plaats hebben, waar in bet bijzonder een dadelijk bewind aanwezig is,
daar is de terugtred tot bet yolk altijd de gevaarlijkile, en
meestal de onopregtfle, maatregel derzulken, die gaarne den
blinden hoop tot bet middel hunner eigen grootheid waken .
De mensch is uit eigen aard voor de maatfchappij beflemd ;
hij voert de wet met zich in bet binnentle rond ; waar twee-,drieduizend menfchen zamenwonen, daar ontftaat meestal van
zelve eene zekere oppermagt . Dezelve kan beperking, wijziging en zoo voorts noodig hebben ; waar wee hem, die ze
omverfcoot! Daarom moet het eenhoofdige bewind erfelijk
zijn ; en deze erfelijkheid lean niet dan door bet noodlot, door
verjaring , door de erkentenis van bet verbond der volken worden opgeheven . Schoon her oordeel hierover verfchillend zijn
kan, in ons oog was B U O N A P A R T E fteeds een troonverweldiger ; hoewel zijne nakomelingfchap, door jaren en betrekkingen en weldaden, wettige troonbezitfter kon worden. En de
gekroonde hoofden behouden alt :`d een zeker regt en pligt, op
bun belang, dat hunnes huizes en buns rijks gebouwd, om alle
onbevoegde inkruipers in den rang der Vorften met kracht to
beftrijden . Ja, geheel Europa bidt, dunkt ons, den Hemel,
dat de Franfche omwenteling toch geen enkel voorbeeld overlate, om ooit ten fpoor der bandelooze eerzucht to kunneu
verftrekken .
Ziehier ons oordeel, waarvan dat van den wijzen K ANT,
reeds voor vele jaren, niet grootelijks verfchilde .

dan mijne Landgenooten , bij de Landing van r4A P 0 L 1 0 N .
In 's Hage, bij J . Allart. In
8vo. I9 Bl. f :-d- :
Nederlanders ! geen geloof aan N A P O L E O N! geen vrede met
de Franfchen! to waken! -- cooed! Te AmJlerdam, bij J .
van der Hey . In gr. 8vo. 5o Bl. f : - 12 - :
1Wijne Droona over de gevolgen van de algemeefne Folkswapening
in deere dagen . Tot opwekking van zijne Landgenooten in
het licht gegever. dote Mr . j . R . M 0 D D E a I A N , gewezen
Com-
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Commisfaris van het Kwartier T'nfchoten . re Croningen, 61
B . van der Kamp . In gr. 8Y0. 15 B1. f : - 2 - :

Drie Auks opwekkingen om zich to verzetten tegen deft
ftroom, in Frankrijk op nieuw ontboeid . Zij verfchillen , echter,
in flof en vorm beide , zees aanmerkelijk . Her eerfte iluk, van
den Heere D A s S E V A E L, is meer redenering ; her tweede golijkt meer naar eene Philippica, en is ten minfie in den vurig oratortfchen toon ; her derde is - een droom - eene
verdichting, dus eenigermate poetisch of profctisch, in dien
lateren toefland der Jocdfche dichtkunst, toen zij, op vreenlden bodem, hare oorfpronkelijke hooge vlugt had verloren.
Elk dezer vormen heeft zijne gunfliger en ongunlliger zijdc;.
De eerfte voert met zich eene zekere bedaardheid, eene zekere vastheid, die ook hen eenigzins beweegt, welke, herzij om war reden, niet eigenlijk ontvlambaar zijn . Daarentcgen zal dezelve ook den vurigften misfchien niet zeer verhitten, veel min in lichtelaaijen brand zetten, wie weet zelfs niet
ne6rflaan en verkoelen . De groote vraag is maar, of de aangenomen manier wel words volgehoudcn, of bet ftuk inderdnad zoodanig is, dat de kondfte beoordeelaar er eigenlijk
geen vat op heeft . Her is ons voorgekomen, dat dit niet
ronduit mag gezegd worden . Hoe veel de Schrijver fomtijds
toegeefc ten opzigte van her onvolmaakte, dat onzen herbo,
Ten toeftand nog aankleeft, en ook v66r B U 0 N A P ART E'S
terugreize aankleefde, elders fchijnt hij dit eenigzins to vergeten, en roemt dan al to onbepaald de voordeelen, door
ieder huisgezin genoten . Wil men, derhalve, bedaardehjk
over de zaak redeneren ; wil men alle mogelijke tegenfpraak
en uitvlugr affnijden ; wil men duidelijk doen zien, dat,gecne enkele volksklasfe een ander belang heeft, dan dat met
de tegenwoordige orde van zaken en derzelver duurzaamheid
in verband ftaat, dan moor men en meer to zamen vatten en
dieper graven. Doch, gelijk dit .van een gelegenheidsftukje,
welks verdienfte veelal in eene fpoedige verfchijning beftaat,
niet is to vergen, zoo meenen wij ook, dat de coon van den
Heere D A S S E V A E L, hoe vcrdienftel :ik her ftuk waarlijk zij ,
tot bet bedoelde erode niet de geliikkigfce is .
Her volgende bocksken is ontzaggelijk warm, onczaggelijk
krachtig en medeflepend gefehreven . Som :ni yen zal bet misfchien al to geweldig zijn . Doch in ons oog is dit geweld
xatuurlijk, de gepaste vrucht eerier gepaste verontwaardiging.
IM
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be Schrijver blijft hetzelve oak genoeg meester, om altijd
me t gezond verftand en met klem to fpreken . Hot moge al ondoenlijk fchijnen, zoo to beginnen, en in den loop van een
zoo uitvoerig ftuk niet to bezwijkeil, niet zigtbaar to dalen, hiJ
bondt dit boven verwachting vol -- fchoon misfchien menig lezer zijne veel gemakkelijker tank niet zat volhouden, waardoor
dan inderdaad hot Joel der aangewende welCprekendheid words
gemist . Doch, onze voorname namnerking geldt - de ftof,
die welligt vereischt word om zulk eene vlam vol to houden
de waarheid der daadzaken, waaromtrent men het al dikwijls
bij Poeten en Orateurs van doze warmte niet zoo naauw fchijnt
to mogen nemen . Althans, vergelijken wij zijne befchouwing
van de laatfte Franfche omwenteling met die van den doorgaans flier min oratorifchen - C H ATE A U B R i A N o, heden
morgen in de Amfterdamfche Courant door ons gelezen, dan -is het naauwelijks to begrijpen, dat men hetzelfde ding ziet,
en ilechts een' verfchillenden bril, een' Hollandfchen en een'
Franfchen, een' vergrootenden en een' verkleiuenden, gebruikt .
Onze wensch is hier op de hand des Franfcben . `Vij hopen
bartelijk, dot NAP met zijne ftellieten door de natie verworpen, en de B o u R a o N s opregteiij k terug gewenscht
worden ; dat wij ze this niet tot in eenwigheid to beoorlogen, als do Canaanieten altemaal dood to flaan, noch in den
finaak des gefingeerden j u s T U S G R U N E R onderling to verdeelen hebben . Doch bij provifie, zoo long men niet toont
eerlijke lieden to zijn, zijn wij or van ganfcher harte voor,
noar hunne eigen wet met hen to work to gaan . In zoo verre, geen geloof ! maar mood ! Geen vrede - met N A P O L EON! Geen ftilftand, tot men tamelijk zeker is, dat de poorten der belle ons niet zullen overmeesteren!
In bet laatfte flukje hebben wij nog al fmaak gevonden.
Hot is waar, een zoo lange droom words wel wat droomerig ; moor er zijn oolk eigenlijk twee ; zoo omtrent als met de
vette en etagere koeijen van P H AR A o ; en dit is gewis flier
onnatuurlijk . Doch, hoe treffend is toch inderdaad de godachte : ik zic mij in de toekomst overgebragt, en de jammerlijke gevolgen van tegenwoordig wangedrag flaan mij duidelijk voor den geest ; en wederoin zie ik de toekomst, zoo
als eep regtfchopen gedrag die zal doer ontluiken. Houdt
men hot louter voor een' droom, dan zeker beduidt bet niet
veel . Maar, wie kan dic doer? vie moec niet vreezen de
tvaar-
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waarheid in bet eene to zien en to hooren ; of kan twijfe.
len, dat bet wezenlijk van ons afhangt, hot lagchend ver.
fchiet to doen dagen? De Schrijver is een Groninger ; en vele
zijner redeneringen zijn hierdoor to verflaanbaarder, to ge.
paster. Die provincie beeft weinig fleden ; zij bellaat groot.
ilendeels van den landbouw. Geene uitputtende ftaatsomwen .
telingen of tiercdringen hebben kunnen beletten, dat er de
welvaart gedurig is roegenomen . Bij alien flilfland van han .
del, en door denzelven, fchoon meestal ten gevolge van den
oorlog, die •a ltijd veel verflindt en veel verwaarloost, bleveu
de granen hoog in prijs. En zelfs onze inlijving in Frank.
rijk, waardoor de Franfche belastingen , naar een' fchraler
grond berekend, eenvoudig werden toegepast op bet platte
land, terwijl men door qo pCt ., Octrooijen e nz . enz . d e fle.
den en den handelfland uitperfte ; zelfs deze inlijving bragt
eerstgenoetnden geen ander groot bezwaar dan de Confcriptie,
die zij -- om eenige gelijkheid van vorm
in de Landmilitie
herboren zien,
War wonder, dat de kortzigtige baatzucht
bier voor her minsr flaauwhartig maakt? Maar hoe dwaas tocla
inderdaad , de goedkoopheid der granen aan her Rewind to
wijten! of hoe goddeloos, naar eeuwigen oorlog to wenfchen,
ten einde zich met her blood van anderen set to mesten t
hoe dom, nict in to zien, dat de beurt, zoodra de koopmau
was uitgeput, hado moeten aan den landman komen ; ja dat
deze, waar Amflerdam, waar her vaderland ging en verzonk,
noodzakelijk mede m .oest verzinken, of aithans alien voorregt
vejliezen! hoe geheel verdwaasd, eindelijk, oin den gedwongen krijgsdienst, eenigzins naar Frankrijk to neigen ; daar bet
Frankrijk alleen is, die ons en alle andere Mogendheden tot
ioodanige maatregelen dwingt, en de terugkomst van 'B u oN A P A R T E bet eigenlijk bezwaar van dezen dienst, den
oorlog, alleen aanbrengt! Ja, oak deze oorlog is her, die de
zware belastingen moet doen voortduren . Laten wij den
vrede bevechten, en de fchatkist wordt verligt, en de handel front fchatten in denzelven, en de landman behoeft weinig meer to betalen, ep eene gematigde, maar beftendige
welvaart grijpt overal plaats .
Dank hebbe ieder der Brie Schrijvers! Hun does is edel .
En maakten wij eenige aanmerkingen, dat ze enkel ftrekken,
om op de vruchtbaarfte wijze to werken op de gemoederen
der menfchen!

I3OEKBESCHOUW ING,
Herinnering bij mijnen Vijf- en - tlvintig-j arigen Predikdienst, met nog twee andere Leerredenen bij bijzondere gelegenheden ; door 3. H . K R 0 Di, Predikant
se Gouda . Te 4mJlerdam, bij C, Timmer . 1815.
In gr. 8vo . 8z Bl. f :-x8- ;
]Jezelfde freest en toon, als in vroeger uitgegeven
ilukken van den Eerw . K R o m, heerfchen in deze drie
Leerredenen . Het eenige onderfcheid is inisfchien, dat
dezen, als gelegenheidsftukken , als nog meer opgekomen nit een bewogen hart, oak nog meer karakteristiek zi3n . Dit karakteristieke ligt zoo wel in de denkbeelden en gevoelens, als • in de bewoordingen en den.
Jtijl. De Heer x R o m praat, om zoo to fpreken, met
zj-ne toehoordera ; maar hij praat druk, en geenszins
zonder vuur en diepen ernst . Doorgaans loopt bet
gefprek dadelijk over den tekst, then hij fomtijds bijua
ten einde toe, als een leiddraad - neen, als bet eigenlijke en eenige onderwerp , vasthoudt . Zoo vindt hij
dan, van zelve, aanleidiiig tot aanmerkingen en waarfchuwingen en opwekkingen, die doorgaans van algemeenen aard zijn, de gefchiedenis en gefteldheid van
bet menfchelijk hart, deszelfs gevaren en behoeften betreffen . In dezelven heerscht, men kan bet niet ontkennen, eene zekere fomberheid, althans geftrengheid
en diepe ernst, die dan ook tot bet kenmerkende van
eene leer der genade, der bekeering, des berouws, als
cenigen weg om den toekomitigen toorn to ontvlieden,
gereedelijk voert, en den Heer K R o m doet vasthouden
aan die voorname leerftukken der gereputeerde. regtzinm
nigheid,, van welken de wijsgeerige befpiegeling, zoo
bet fchijnt, hem anders wel eens dreigde to doers of
dwalen . Het een en ander getuigt van eenen denkenden
;DOA&IIASCH . 1815 . N0 . 8 .
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geest,, vart ean ggvoelig hart en een opgewekt geese .
ten In zoo verre het zieh meestal tot algemeenheden
bepaalt, moge het wel mede van de gewoonte getuigen
van zijne leerredenen niet to fchrijven. Doch, wel
verre dat wij deze aanmerking als eene berisping zouden willen befchouwd hebben, is het misfchien deze
volgehouden toon van boete en bekeering, deze herhaalde overtuiging van .aondc en geregtigheid en aordeel,
waarin eene gepaste, en . geenszins oppervlakkige, tekstbehandeling echter toereikende afwisfeling brengt, die
voor de menigte der Christenen, en Goudenaren, het
best berekend is . Deze menigte voegt dan misfchien
oak eene ftrenge en - al is het ook - fombere zedekunde ; fchoon de ondervinding ons geleerd heeft, dat
zU niet overal welkom is , zelfs -- voor zoo verre wij
oordeelen konden - bij de beste menfchen . Ja, het
fcheen, dat zij, jitist omdat ze beste menfchen waren,
zich niet konden vinden in dit zwarte beeld -des barte --i der toekomst -- der Godheid . Inderdaad, het is
ten uiterfte moeijelijk, over de waarde of verwerpelijkheid der menfchelijke deugd een beflisfend vonni$ to
vellen . En, wat men ook op een aantal uitdrukkingen,
ten voor- of ten nadeele, moge botivven ; oak bet
Christendom is voor een blijgeestiger en zwaarmoedi_
ger befchouwing vatbaar . Er is in alle Gods werken
en wegen lets onpeilbaars, lets fchemerends als door
een beneveld glas, lets dat ons toeroept : waakt en
bidt ! zorgt en werkt ! maar oordeelt niet ! noch vertwijfelt niet !
Doch, men weiiseht lets naders en meer bijzonders
van elke dezer Leerredenen to weten. De aanleiding van
de eerfte ftaat op den titel uitgedrukt . De tekst is i
Joan . I: 5-IO . Deze ftrekt den Prediker tot bemoediging ; want, hoe en hoe dikwijls hij ook mag gedwaald
hebben federt zijne jeugdige aanvaarding van bet moejelijk leeraarambt, dit heeft hij altijd verkondigd, dat
God een licht is, en vie in de dzdsternis vandelt, niet
in Hem is . Wax hem dit ook immer voor verdenking,
be-
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bejhuldiging, vervreerimding of verachtering mogt heb.
ben aangebragt ; reinheid, zedelijkheid, deugd, bleef
feeds de grondilag en de ziel van zijn geloof en ziine
prediking. Zoo bleef tevens de overtuiging, dat wlj
on rein zijn ; overtuiging, die hem fleeds eenen flrengen
toon deed voeren, en almede menigen onvriend triaaktes
De tweede Leerrede wetd door zijn Eetw . gedaan na
de herftelling Yan eene zware en langdurige krankheid s
over Pfalm LI : it . De overflup van het leven in den
dood is allerontzaggelijkst . Het is mitt ligt, aan den
rand des grafs het ontwaakt geweten to ftillen . Hecht
niet to veel aan aandoeitiltgeli en werkzaamheden op
het ziekbed . Met de tiitbreiding deter gedachten words
begonnen . Daarop wordt Davids bede I Davids tnis.
drijf, zijn vergiffenis, enz, gepastelijk toegelicht . taxi
heet het : zoo wij niet zwaar gezohdigd hebben, is het
ons werk? zoo onze han :1en rein zijn voor de men.
ichen, is het ook ons hart voor God? of, zal anders
ons geweten zwijgen? eal ons geloof aan Gods vergiffenis dan niet wankelen ? -- Ben rein hart enz . is-dus
hoogst wenfchelijk . Om het to verkrijgen, moeten wij
werken ; maar , dit is niet genoeg : God moet helper ,
en daarom moeten wij bidden, ons diep verotmdi,
gen, enz . enz .
De derde gefchiedde op het oogenhlik der gezegende
Omwenteling, over Jefaias LVII : I5-ei . God woont
In het verhevene , maar ook bij de verbrijzelden van
harte ; Hij ftraft om alzoo to verbrijzelen ; al gelukt dit
ook niet, zoo wil Hij toch niet eeuwiglijk twisten ;
Hij fchenkt vrede, maar de goddeloozen genieten then
niet . In dezer voege vindt de Prediker in zijnen tekst
tene geleidelijke ftoffe tot vermaning, waarfchuwing
en beitraffing zoo wet, als dankbare en geheel godsm
dienflige vreugde ; wairtegen hij de luide, dolle vfeugs
de der wereld afkeurt en beftraft .
Wij hebben hierbij niet to voegen dan de aanwijzing
van enkele uitdrukkingen, die ons eenigzina plat, of
Zz
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althans vreemd voorkwamen, en daarna een klein ftaaltje van den ftijl .
Op bl . 34 . „ kennis-maken met God en Jezus Christus ." Bl . 49 onder aan : „ to hebben," moet zeker
„ to boven" zijn . B1 . 64 onder aan : „ dat oog druipt
tot God ."
„ Vb6r, vijfentwintig jaren nam ik het Leeraarsambt

• in de Christenkerk op mij . - Ik was toen no- zeer
„ jong , en in meer dan een opzigt onbedreven . - Na„ tuurlijk had ik over de Christelijke leer, en het ka„ rakteristieke in dezelve, naar de belijdenis van ons
„ Kerkgenootfchap, nagedacht ; en er was wel niets
„ in, dat ik ftellig verwierp, veel min dat ik tegen
• d urfde fpreken ; en ik verklaar opregt, dat ik voel„ de, dat ik in dit ons Kerkgenootfchap, meer dan in
„ eenig ander , ja in geen ander [waarom niet ?] , als
„ Christenleeraar kon dienen . Maar,ik kom er voor
„ uit, er was nog wel het een en ander, er was veel,
• dat ik nog meer onderzoeken , biddend onderzoeken
„ en toetfen moest ; en verre is het er van daan, dat
„ alles mij to alien tijde even overtuigend en zeker
„ was . Dikwijls werd ik gefchokta, hevig gefchokt,
„ ook omtrent hetgeen mij voor mijn eigen hart zeer
„ belangrijk is , en fommige leerftukken predikte ik nu
„ eens met meerdere, dan eens met mindere, innerlijke
„ overtuiging en vrijmoedigheid .
„ Maar, doe ik wel voorzigtig, dat ik dit zoo open„ lijk zeg? Toen ik begon, T., zou dit voorzeker
„ zeer onvoorzigtig geweest zijn ; maar in then tijd
„ zijn wij toch iets gevorderd ; en daarbij , nadat ik
„ vijfentwintig jaren in den Evangeliedienst bij ons
„ Kerkgenootfchap, door mond en pen, gekend en
• beprocfd ben, zie ik het niet , waarom ik het
„ zwijgen zou . Men vordert dikwijls zoo onredelijk
• veel van het jonge .mensch, en is zoo gereed om to

• verketteren . Die van eenen tweeEntwintig-jarigen jon .'
„ geling verwaeht , dat hij van alles , wat de Godsdienst-

• leeraars in en bij de Godsdienstleer hebben omge• haald
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Ihaald en nog wel in hunne fcholen verhandelen, en
,, van alle hunne bepalingen, overtuigd zal zijn, ver„ wachten bet onmogelijke ; of zij verlangen eenen on• kundigen en verwaattden Leeraar, die weinig weet,
• en nog minder nadenl t, en alzoo eigenlijk niets ge• looft, zoo als hij bet mnoet gelooven. En die vor,
• dert, dat men in die zee van verfchillende meenin• gen, die de Christenen verdeelen, altijd bet eens
• aangenomene met dezelfde overtuiging zal vasthou„ den, verlangt eenen tragen, luijen Evangeliepredi• ker, die niets onderzoekt, zich bet werk zeer ge„ makkelijk maakt, of er niets geen belang in flelt .
,, Hoe? een Leeraar van den Godsdienst , die in zijn
„ geloof aan then Godsdienst dikwijls wankelt ! Voor.
• zigtig, T . ! dit zeide 'ik niet . Er is tusfchen G o3s• dienst en Godgeleerdheid -- eenig onderfcheid . De
• eerfle was en bleef mij altijd dierbaar en overtui.
• gend . - Maar de laahe wordt mij, hoe meer ik bet
„ Evangelie lees en bepeins, van minder belang ; ja
• veel, dat men er toe brengt, geheel onbelangrijk . "
Deze aanhaling, dunkt ons, is de beste aanprijzing
van den man en zijn gefchrift ; zoo al over het karakteristieke, dat wij in hem deden kennen, eenig verfchil van oordeel en-finaak mogt zijn . Wij wenfchen der
Christelijke en Hervormde Kerke geluk met bet bezit
van dezen fchrande:en en regtfchapen Leeraar, die nog
lang ftichte !

Het hoofdzakelijke der Christelijke leere beknoptelij/c
voorgefleld ten behoeve van eenvoudigen, door G . J .
VAN R IJ S W IJ K, Lid van de Maatfchappij der
WRtenfchappen to Haarlem , en Leeraar bij de Doops .
gezinden to Youre . Te a4mflerdarn, bij de Wed. G.
Warnars en Zoon. 1814, In kl. 8vo: f :- 5- :

11et is met vraag- of onderwijs -boekjes in den
Z 3
Gods-

$31

o. J.

VAN tL IS

s rvYJ x

E`rodsdienst geheel anders gelegen als met anderc bbeken . Andere boeken worden meestal bewaard, en , wanneer er over een en bet zelfde onderwerp wat veel nitkomen, dan raakt er bet algemeen al ligt verzadigdva.n.
Zoo is bet niet met vraag- of onderwijs-boekjes in den
Godsdienst ; ook niet met fchoolboeken. Deze komen
in kinderhanden, of worden althans onder de gewone
boeken niet gerekend. Zij verflijten uit dien hoofde,
of raken wel eens zoek. Dit is nu wel op zichzelve
onaardig, maar heeft toch dit voordeel, dat, even
hierdoor, mannen van kunde en geleerdheid, mannen,
die met hunne eeuw voortwerken, telkens in ftaat gefteld worden, om, voor de lieve jeugd, of ook voor
eenvoudigen, lets beters to leveren. Vandaar dan ook,
dat, in bijkans alle Kerkgenootfchappen, niet alleen
telkens nieuwe vraag- en onderwijs - boekjes voor den
dag komen, maar dat ook doorgaans de laatften de besten zljn en de gebreken van voorgaanden hebben ver-.
miid In dit licht kunnen wij, onzes inziens, volkomen befchouwen bet hierbij aangekondigde Hoafdzakelijke der Christelijke Leere, door den fchranderen, ijverigen en, in de geleerde wereld, met lof bekenden
Doopsgezinden Leeraar G . J. V A N R IJ S w IJ K . lets
van dien aard was inderdaad bij dat Genootfchap eene
behoefte, Men had daar geen boeksken, om, voor eenvoudige, mingeoefende aankomelingen, die weinig gelegenheid hadden tot bet ontvangen van een verftandig
onderwijs, den weg to wijzen, ten einde, binnen eenen
Wet al to langen tijd, op de belijdenis van bun geloof
gedoopt , en der Christelijke kerke waardiglijk to worden ingelijfd . Hiertoe, durven wij volmondig verkla.
ren, is dit ftukje volkomen en in alien deele gefchikt .
Wij zelve hebben bet tot dat einde gebruikt, en moeten erkennen, dat bet, bij ondervinding, onze verwachting zeer verre is to boven gegaan . Wij hebben
verfcheidene jonge lieden, behoorende onder de gerins
gere klasfen, en die dog geen of althans weinig onder.
'wij$ genoten hadden, daarmede, met Une les in de
week,
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week, gedurende eene goede vier maandetl, zoo verre
gebragt, dat zij behoorlijk rekenfchap wisten to geve*
van hunne godsdienftige overtuiging, en met iuitnte
tot ledemateit konden worden aangenomen . Dit zelfde
hebben ons anderen mode getuigd. En wanneer men nu
bierbij nog let op den gerin.gen prijs, can weten wij
niet, wat er meer tot aanprijzing zou kunnen worden
bijgevoegd.
Wat den inhoud en de verdeeling betreft : deze is
zeer eenvoudig, natuurlijk, in eene geregelde orde ,
en, wat bet hoofdzakelijke betreft, durven wij zeggee, volledig. Het is alles afgeleid uit 's menfchen
geestelijke behoefte ; en wordt er de vraag : wat hebben wij noodig to gelooven en to betrachten, om gerust to leven en eenmaal zalig to fterven ? genoegzaam
volledig in beantwoord . Een kundig en geoefend Leeraar vindt er de goede grondflagen, om, bij zijn onderwijs, zoo veel t(~ voegen als hij zelf verkiest of noodig
vindt . Het boeksken is , na eene korte en duidelijke
inleiding, verdeeld in vijf afdeelingen, als onder welke, naar des Schrijvers oordeel, al de hoofdwaarheden van den Christelijken Godsdienst gevoegeliik kunnen gebragt worden . Het eerile hoofddeel handelt over
de leere van Gods beftaan, eigenfcbappen, fchepping
en albefturende voorzienigheid. Vooraf gaat, gelijk
ook in de volgende hoofdftukjes, een kort overzigt, en
volgen hierop eenige vragen, met gepaste antwoorden,
opgehelderd en geftaafd door de noodige, met oordeel
uitgekozene, fchriftuurplaatfen. In dit hoofdftukje
vindt men ook bet hoofdzakelijke ter overtuiging aangaande bet Goddelijk gezag van den Bijbel .
Het tweede hoofdftukje handedt , ih then eigen trant,
over de leer der verzoening door Jezus Christ-us, met
de verpligtingen, hieruit voortvloeljen& . Men vindt
bier bet hoofdzakefi3ke over de gefchiedenis en den perfoon van onzen Verlosfer, over zijn lijden en dood,
over geloof, bekeering en pligtsbetrae`hting. In de inleiding, of bet overzigt., wordt gehandeld over den zeZ 4
de-
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delijk bedorven toeftand des menfchen, als de aanleidende oorzaak tot de komst en verrigtingen enz . van
onzen Zaligmaker .
Het derde hoofdftukje handelt over de .genadewerkingen van den H. Geest, met hetgene daartoe behoort ;
bet vierde, over de leer van een toekomftig leven ,
dood, opflanding, oordeel, zaligheid, itraf ; bet vijfde, eindelijk, over de plegtige inftellingen van deft
Christelijken Godsdienst, Doop en Avondmaal, waarbij sevens bet kenmerkend gevoelen der Doopsgezindefl
over den doop op de belijdenis, beknopt, dock tevens
duidelijk en voldoende, wordt voorgedragen . Voor het
overige Iran men wel zien, dat dit boeksken .eene verkorting is van de, Schets der Christelijke Leede, van
den eigen Schrijver,, waarvan, zoo wij vernemen, eerlang een tweede druk to wachten ftaat., die wij mede
gelooven dat zeer welkom zal zijn .
.let Leven en Sterven van J. K . ELL E M E R, den as
Maart 1813 geguillotineerd to Middelburg, in twee
Brieven aari eene welgeb . hrouwe * * * , door H . V A N
D E N H E S P E L, Rustend Predikant, enz. Te Middelburg, bij S . van Benthern . In gr . 8-yo . 59 BI.
f :-Id- .
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let leven van dezen j, x. E L L R 11E R levert juist
niet vele ftoffe op. Hij werd to Rotterdam geboren,
en leerde van zijnen vader bet timmeren, doch liep
daarna weg en werd huzaar, kwam nog eens t' huis,
maar ging ook weer been, zwierf herwaarts en derwaarts, trouwde, maar verloor vrouw en kinderen,
leefde in ontucht met een wijf to Middelburg, en bragx
haar, nit jaloezij, eene wonde toe .
Zijn gedrag in de gevangenis verdiende in alien opzigte lof. Inzonderheid toonde hij groot berouw, luisterde gretig naar bet onderwijs van ,Predikanten, bad
met
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net en zonder hen, en gaf eindelijk blijk van zoodavige zielsgefteldheid, als bet beste ten aanzien van
iijn toekomflig lot mag doer hopen .
Dit alles, in eenen eenigzins wijdloopigen en gemeen•
zamen, maar toch geenszins verwerpelijken flijl gefchreven ., en op velerlei wijze ingedeeld, leidt den
Schrijvej tot ftichtelijke aanmerkingen en bedenkingen,
met welke bet geheel befloten wordt .
De toon, bier heerfchende, is zeer regtzinnig Hervormd en gemoedelijk . Doch dit ontneemt aan bet toepasfelijk deel, voor geenen onbevooroordeelden lezer,
de waarachtige ftichting, in hetzelve opgefloten .
Als volksboekje, ter opwekking en bevestiging in
goede gedachten, voornemens en beginfelen, verdient
bet lof en aanprijzing, en zal die in de Hervormde
kerk gewisfelijk vinden.
Oordeelkundige Gefehiedenis van het Dierlij.k Magnetismus, door j . P . F . D E L E U Z E . Uit het Fr.ansch .
Met eene Voorrede van G . B A K K E R . Te Groningen, bij Schierbeek en van Boekeren . 1814 . In gr.
8vo. XVI en goo bl. f a - io -

Na

de herhaalde lezing van dit belangrijk werkjc,
vereenigen wij ons geheel met bet oordeel , dat de
voortrrffelijke B A K K E R , in zijne voorrede , over hetzelve uitfpreekt , en befchouwen bet als allergefchiktst,
om bet Magnetismus, als geneesmiddel, to leeren kennen en waarderen . Hoewel met warmte en bet voile
gevoel $er overtuiging gefchreven, is er de bedachtzame toon van bet wikkend oordeel in heerfchend, en bet
blijkt allezins de vrucht to zijn eener langdurige ondervinding en van een diep nadenken, Een kort verflag
van den voornaamften inhoud zal ooze Lezers overtuigen, dat wij, met deze woorden, niet to veel zegen .
75
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Eigenlijk lsehben wij bier alleen bet eerfle deel van
het werk, boewel zulks, tot onze verwondering, op
den titel niet ftaat uitgedrukt ; en bet is eerst bet twee,
,de, hetwelk aan den titel beantwoordt, en eene oordeelkundige befehouwing bevat der voornaami}e fchrif.
ten , over bet Magnetismus (ten minfte in Frankrijk)
uitgekomen . Wij hop en, dat, bij de vertaling van dat
deel, bet zij de Vertaler of de waardige Voorredenaar,
ook een overzigt zal voegen van hetgene er in andere
landen over dat onderwerp bet licht zag, en, dus doersde, een meer volmaakt geheel leveren .
Deze bladen behelzen eene korte gefchiedenis van de
ontdekking en de eerfte beginfelen van bet Magnetismus, benevens eene zaakrijke ontvouwing van deszelfs
beftaan, aard'en eigenfchappen, en werking alsgeneesmiddel, waarin de Schrijver voornamelijk zijne eigene
ondervinding raadpleegt, zijne , daarop gevestigde,
denkbeelden volgt, zonder daarom hetgene anderen
waarnamen to betwijfelen, of de waarde hunner verkiaringen en befchouwingen in 't minst to willen verkleimen. l3ehalvo eene Inleiding, waarin D E L E U Z E dit
zijn oogmerk voordraagt en ontwikkelt, bevat dit deel
tien Iloofdflukkcn . - Het eerjle loopt over de ontdekking, de eerfle behendmaking van het Dierlijk Magnetismus, en de hinderpalen, welke hetzelve bij •zij ne geboorie gevonderr hceft . Hier is ons bet oordeel, hetwelk
D E L E U Z E over de Franfche 4kademisten velt, zeer
opmerkelijk voorgekomen : want, terwijl de meeste overige voor(tanders van bet Magnetismus dezelve als oppervlakkige en partijdige beoordeelaarswillendoenvoorkomen, erkent D E L E U Z E, dat er zich toen velerlei
omftandigheden vereenigden, om deze Geleerden van
bet ware gezigtpunt of to leiden ; dat daartoe vooral de
overdrevene aanmatigingen der Magnetifeurs, de voorftelling van bet Dierlijk Magnetismus als een algemeen
geneesmiddel, bet geheinizinnige, waarmede men de
verfchijnfelen omhulde, bet wonderdadige, dat men er
in fond, veel hebben toegebragt . Het verwondert oils
in-
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lntusRhen, dat hij, met zoo vele anderen, bet die Ge,
leerden wijt , dat zij hun onderzoek niet bij m E s m a IL
zelven, rnaar bij zijnen leerling D' E S L o N, hebben in 't
werk gefteld ; daar het toch wel bewezen is, dat de
eerfla zich daartoe niet wilde leenen . Voorts vindt DE. F U Z E in de ongelukkige twisten tusfchen ME s m E R.
I
en deszelfs leerlingen, in de verfchijning van den bedrieger C A G L 1 0 S T R o, joist op dat tijdftip , in de
overeenkomst tusfchen de verfchijnfelen van bet Dierlijk
Magnetismus en de, in het oog van bet befchaafd Europa , belagchelijke wonderen van Saint - Uedard,
en eindelijk ook in den ftaatkundigen loop der gebeurtenisfen, de hinderpalen, welke den voortgang dezer
behandelinge hebben in den weg geftaan . Eene korte
herinnering aan de verdienften des Heeren D E P U Y S EG u it en bet Straatsburgsch Gezelfchap , in de bewaring, nadere toetfing en verfpreiding van bet Magnetismus, befluit dit Hoofdfluk .
Het tweede flelt de bewijzen voor het 1tfagnetismus
voor, en de nziddelen, om zich van deszelfs beflaan to
overtuigen . D a L E u z E vindt dezelve voornamelijk in

de welbewezene gefchiedkundige waarheid der berigten,
welke ons met de verfchijnfelen van hetzelve hebben
bekend gemaakt, zonder zich veel met de natuurkundige mogelijkheid van die verfchijnfelen op to houden .
Hierin moeten wii hem volkomen gelijk geven . De
fchijnbare tegenflrijdigheid van waarnemingen ofproeven
met andere, algemeen erkende, beginfelen en daadzaken
moet ons wel behoedzaam maken in het onderzoek van
dezelve, maar geeft ons geenszins regt om dezelve to
loochenen, of, door er aanftonds eene, naar onze manier van befchouwen verwrongene, verklaring van to
geven, alien verder onderzoek to fluiten . -- Het middel, hetwelk D E L E U Z E voorffelt , is dan ook afleen
eigen onderzoek, door het dadelijk aanwenden der magnetifche behandeling zelve op een genoegzaam aantal
gefehikte voorwerpen ; deelende hij verder eenige zees
doek
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doelmatige regelen mede, welke men daarbij in bet oog
moet houden .
In bet derde Hoofdfluk draagt de Schrijver zijne-denk- •
beelden voor, aangaande de magnetifche vloei/lof, en de
,niddelen,waardoor het Magnetismus werkt. Men weet,
dat M E S M E It zoodanig eene vloeiftof o als eerie wijziging eener algemeene , door bet heelal verfpreide vloeiilof, aannam . D E L E U z E is mede van bet beftaan van
zulk eene ftof overtuigd , zonder daar echter verder
eenig bewijs voor bij to brengen . Hij beweert echter,
dat wij haar niet kennen, en dus ook niet kunnen weten, of de magnetifche vloeiftof er eene wijziging van
is . De bewijzen van M E s m E R voor dezelve acht hij
onvoldoende, en beweert, -dat wij, al wart wij van haar
weten, aan de flaapwandelaars verfahuldigd zijn . Zich
op de getuigenisfen van dezelve verlatende, tlelt hij,
dat die vloeiflof, door den wil des Magnetifeurs inbeweging gebragt , op bet voorwerp , hetwelk gemagnetifeerd wordt, werkt. De mogelijkheid van zoodanig
eene werking ziet men in de ligehaamsbewegingen,
%velke aari onzen wil onderworpen zijn . Deze flelling
wordt door den Schrijver bier nader ontwikkeld en door
ecn voorbeeld opgehelderd ; daar hij, met vele anderen,
eene groote overeenkomst ziet tusfchen dergelijke willekeurige bewegingen en de werking van bet Magnetisme . Schoon nu de magnetifche vloeiftof door den wil
wordt in beweging gebragt, neemt dit niet weg, dat
zij hare eigene wetter van verfpreiding en voortplanting
volgt, zich met bet eene ligchaam eer vereenigt dan
met bet andere, in haren weg afleiding en hinderpalen
vinden kan, even als de Electriciteit enz . - Voorts
Belt D E L L U Z E vast, dat , om deze vloeiflof in werking to brengen, noodig is een werkdadige wil tot het
goede, gcloof iii derzelver magt, en vertrouwen bij ha
gebruik van dezelve . De wil tot bet goede, of liever
tot bet welzijn van den zicke, acht hij noodig, omdar
een kwade wil welligt minder krachtig werkt, en door
den zieke zonde worden tegengegaan . Wij kunnen dit
nog
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nog niet toegeven ; daar er toch voorbeelden genoeg
voorhanden zijn, dat bet Magnetismus nadeelig werkte, ZOO als D E L E U Z E ook zelf in de hoot (bl . I I I)
getuigt. Hij acht bet geloof en vertrouwen ondergefchikt aan den wil, en als denzelven onderiteunende ;
omtrent even zoo, zouden wij denken, als ons elke
ligchaamsbeweging, elke uitoefening van kracht, geinakkelijker valt , wanneer wij een vast vertrouwen hebben, dat wij bet kunnen .
I-let vierde Hoofdftuk leert ons de behandelingen, bij
bet Magnetiferen gebruikelijk, kennen . Hier verdeelt
D E L E U Z E de voorftanders dezer kunstbewerking in
drie Scholen ; die van M E s ME R, die van D E P u Ys a G U R , en die der Spiritualisten . Ire vergelljking
van dezelve met de drie voornaamfte wijsgeerige Scholen komt ons wat ver gezocht voor . Wij althans kunnen bet atomistisch felfel van E P ICU R U S in ivi E sM E R'S ftellingen niet wedervinden ; en wij lezen niet,
met welke School die van D is P u Y s E o u It, welke,
volgens D E L E U Z E, alleen op waarnemingen gegrond
is,, overeenkomt. D E L E U Z E bekent tot deze laatfle
to behooren, en fchijnt met de ftellingen van m E s,
ii E R , omtrent de eigenfchappen der magnetifche vloei .
ftof, de polen in 't menfchelijk ligchaam , enz . niet to
kunnen inflemmen . Hij verwerpt ook den omflag, then
M E S M E R bij de bewerkingen gebruikte, en loochent
de noodzakelijkheid der crifes (of geweldige zenuwtoevallen.) Van den anderen kant acht hij de phyfieke
werking (de betasting, enz .) noodig ., en verfchilt hier
wederom van de Spiritualisten, welke fchier alles tot
den blooten wil terugbrengen . Voor bet overige be.
vat dit Hoofdftuk eene aanwijzing der manier om bet
Magnetismus aan to wenden, benevens van verfchil.
lende middelen om hetzelve to verfterken en to wijzigen. Dit alles is bij D E L E U Z E uitermate eenvou.
dig, doch verfchilt anders weinig van hetgene, uit
andere werken, hieromtrent bekend is.
,Eenige aanmerkingen , over hat onderfcheid van kracht
bij
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bij verfchillende Magnetireerders, maken bet onderwerp
van bet vijfde Hoofdfluk uit . De Schrijver erkent,
dat bet verfchil hier zeer groot is, en dat er zelfs ,
laar de uitfpraak der flaapwdndelaren, hier iets bijzonders, iets individueels plaats heeft : maar hij twijfelt aan de waarneming van M E s M E R , dat de geileldheid van fommige menfchen de werking van bet
Dierlijk Magnttismus geheel zoude beletten ; hebbende
noch hij, noch een zijner bekenden, ooit zoo iemand
gevonden . De redenen van bet verfchil in kracht vindt
D E L E U Z E in bet verfchil der voornaamfte eigen•
fchappen van eenen goedeii Magnetifeerder .
Het zesde Hoofdfluk leert ons, dat bet geloof in de
kracht van bet Magnetiismus bij de gemagnetifeerd
wordenden in bet geheel geen noodzakelijk vereischte
is ; dat ook ongeloovigen deszelfs werking gevoelen,
boewel zij haar wel kunnen vertragen en verhinderen .
Het zevende handelt over de aanwending van het Magnetismus tot genezing der ziekten . De Schrijver erkent,
dat de voorflanders van hetzelve deszelfs krachten wel
eens meer, dan de waarheid of de acrd der take gedoogde, hebben opgevijzeld . Hij beweert, dat bet
verre is van een univerfeel middel to zijn ; dat , wet
verre van alle andere geneeskundige behandeling overg
bodig to maken, men nimmer, om hetzelve,de geneesmiddelen moet ter zijde flellen ; dat bet in zware ziekten dikwijls to leur flelt, doch in ligte ongefl'eldheden
met voordeel gebruikt kan wofden . In de meeste heete
ziekten acht hij bet ongepast, vooral in zulke, welke een ontflekingachtig karakter hebben ; zonderentie daarvan echter de keelontf eking, en die der borst+
ingewanden, tut ; doch, zoo ons voorkomt, ten onregte : want , hoewel die ziekten dikwijls meer plaatfelijk zijn, en dus door afleiding en verfpreiding der op
Een punt zamengedrongene levenskracht kunnen worden tegengegaan, zijn zij echter meestal bet gevolg ee.,
ner algemeene verheffing en l"panning, welke niet dan
door eene algeuteen verzwakkende geneeswijze kan wor.
den

NET DI$ALIJ t MAGNETISMUS.

$41

den uit den weg geruimd. Wanorde In den bkredsomr .
loop fchijnt vooral naar bet Magnetismus to luisteren .
in flepende ziekten vond D E L E U Z E bet meermalet
zeer nu~ttig, het zij ter heeling, het zij ter verzaclrting . Daarentegen wraakt hij , zeer tegen bet algemeert
gevoelen en de ondervinding van velen, deszelfs gebruik in hevige zenuwkwalen ; doch zonder blijkbare
reden. Gaarne ftemmen wij intusfchen toe, dat het it!
2enuwkwalen , welke in eene algemeene levensverhef1 ng haven grond hebben, niet dan fchadelijk wezen
kan. In ziekten, uit eenig organisch gebrek voortkomende, keurt D E L E u z P
. de plaatfelijke behandeling,
met reden , af.
Het achtfte Hoofdftuk handeit over het magnetisch
Jlaapwandelen . Wij verkiezerl dit wooed, omdat het
Neerduitsch is , en toch inderdaad nets anders beteekent
dan Somnambulismus, hetwelk door onzen Vertaler
wordt voorgetrokken, die toch zelf oak de benaming
flaapwandelaar bezigt . Wij bekennen, dat flaapwan.
delen de zaak f-echts gebrekkig uitdrukt ; rnaar dit is
bet geval van vele woorden, en Somnambulismus geeft
er althans geen duidelijker denkbeeld van, daar ha voli1rekt dezelfde beteekenis heeft . Men zoude zoo even
goed kunnen beweren, dat bet Franfche oui krachtiger , veelbeteekenender is , dan ons je. - Wit nu bet
flaapwandelen aangaat, de Schrijver zegt to regt, dat
dezelfde bewijzen, welke bet beftaan van bet Magnetismus Haven, ook voor het flaapwandelen geldig zijn,
en dat de vreemdheid van dit verfchijnfel bier niets af .
doet. Hij beweert voorts, dat hetzelve in bet geheel
'niet noodig is tot het wel flagen der magnetifche behandeling, en zelfs , uit hoofde der gevaarlijke proeven,
tvaaraan de lust tot onderzoek, of bloote nieuwsgierigheid, de flaapwandelaars dikwijls onderwerpt, welligt
meer nadeel dan nut heeft aangebragt ; hoewel hij , van den
anderen kant, erkent , dat men, zonder hetzelve , nook
zoo goed tot eene voile overtuiging van het beflaan des
Dierlijken Magnetismus zoude gekomen zijn, en dat
men
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men ook bet meeste, wat wij aangaande deszelfs kracht
en werking weten, aan de flaapwandelaars verfchuldigd
is . -- Wat de verklaring van dit verfchijnfel aangaat,
dezelve is geheel overeenkomfig zijne befchouwing
van bet Magnetismus , waarin wij zagen, dat hij de
werking eener fijne vloeiflof erkent, die alles, of ten
minfle de meeste floffen, doordringt, en van den Mag•
netifeur en den gemagnetifeerde, als bet ware, flechts
een organisch geheel maakt . De voorfpellingen der flaapwandelaren acht bij gevolgen van bet opgewela inflinct
en van eene fnelle berekening des veritands . Hij toont
echter aan, dat men noch daaraan, noch aan hunne
uitfpraken over hunne kwalen en die van anderen, over
bet gebruik van geneesmiddelen, enz . een onbepaald
vertrouwen moet hechten ; daar zij in alien opzigte
menfchen blijven, zich blijkbaar vergisfen, en niet vrij
Hij waarfchuwt tevens voor bet
zijn van ijdelheid.
groote gevaar, dat er in ligt, misbruik van dit vermogen to maken, of hetzelve to overfpannen . Dit Hoofdftuk is der lezing en behartiging overwaardig, vooral
voor hen, die zich met magnetiferen bezig houden .
Het negende Hoofdftuk maakt ons met eenige hindernisfen, gevaren en misbruiken van bet Magnetismus
bekend . Wij moeten deszelfs lezing aanprijzen aan allen, die hetzelve als een onfchuldig kunstje befchou .
wen . De voorzigtige Schrijver wil, dat men bet in
ziekten, zeer ligre ongefleldheden uitgezonderd, nim .
mer zonder toeflemming en toevoorzigt ,van een' Geneesheer aanwende ; dat men den gemagnetifeerde nooit
alieen als een voorwerp van nieuwsgierigheid of wetenfchappelijk onderzoek befchouwe ; dat men de welvoegelijkheid en kieschheid zorgvuldig in 't oog houde, enz .
In bet tiende Hoofdftuk deelt ons D E L E U Z E eenige opmerkelijke waarnemingen mede, waartoe zijne
vijf - en - twintigjarige beoefening van bet Magnetismus
hem gelegenheid gegeven heeft . Wanneer men dezelve
leest, zal er veel van dat wonderbare en geheimzinni,
ge verdwijaen, hetwelk velen over deze kunstbewerkin g

MET DIERLtPt MAGNETISMUS .

B49

king verfpreiden, en het vertrouwen, hetwelk de le.
zing van dit boek gewis in elken lezer opwekt, zal
Clog verfterkt warden . Uit dezelve blijkt zoo wel het
verniogen van het Magnetismus in het genezen veler
kwalen, als dat het verre is van albermogend to zijn ;
9ii bevatten belangrijke bijdragen ter opheldering van
het flaapwandelen, en ter bevestiging van het veer
zins gevaarlijke,dezes toeflands, als men er ruw mede
thnfpringt.
Eene korte zamentrekking van het verhandelde, en
opwekbing tot nader onderzoek dezer belangrijke zaak y
befluiten dit deel, waarvan wij de aandachtige lezing
en overweging, na het gezegde, toch niet opzettelijk
zullen behoeven aatI to ptijzen.
Iiiftoire des Societes fecretes de I'Armde, et des
Confpirations militaires qui ont eu pour objet la
deftruetion du Gouvernement de B o N At P R .
P T Ei
Paris . 1815- 8vo . 348 pag.
e titel van dit boek kan bezwaarlijk nalaten,
D
langftelling to wekken . Het werk zelf

beis inderdaad ook
belangrijk, en toch misfchien to arm aan welbewezene
daadzaken en een volkomen licht , over her gapfche verllaal verfpreid, om, vertaald zijnde, bij onze Landgenooten genoegzame belangftelling to vinden, Het is
om deze reden, dat wij het niet ongepast vinden, eenig
elgemeen verilag van den inhoud to geven . Te weten,
een Officier, met name O U D E T , een jong man van
verwonderlijke bekwaamheden, fchoon tevens zeldzame
grilligheden, van brandenden ijver voor het groote en
goede, fchoon in zijn bijzonder gedrag niet altijd geregeld, vond in eene onbeduidende, maar geheime, verteniging van jonge lieden in Franche - Comtd de bouwftof tot eene Maatfchappij , welke hij an den fmaak der
Vrijmetfelaars en andere foort.g jke Genootfchappen
hit
bORKBESCH . 1815. N0 . $itI-
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inrigtte, en door gansch Frankrijk, maar vooral door
de Armee, uitbreidde . Er beftonden rangen in dezelve,
welker hoogfte nader en nader aan bet eigenlijk geheim
kwamen, hetwelk was, de tirannij en bet ongeluk,
waaronder Frankrijk zuchtte, to doen ophouden . 0 un E T , intusfchen, met den naam van Cenfeur aan bet
hoofd geplaatst, beftuurde, zonder dwang, maar met
de volflagenfte heerfchappij , bet ganfche ligchaam . Het
is natuurlijk , dat zoo iets vele voorbereiding kon vorderen ; dat de volkomen juiste rigting niet in eens to
bepalen was ; dat de noodzakelijke vereenlging der verdrukte partijen vele moeite kostte ; en dat de alleruiterRe voorzigtigheid moest in acht genomen worden, zou
de fcherpzigtige Policie niet achter bet geheim raken .
Doch , wij zeiden reeds , dat dit bet eigendom van weinigen was, lieden van beproefde trouw en moed, die
zich geheel aan de belangen der Maatfchappij, van haar
hoofd en der goede zaak toewijdden, en, ten teeken
daarvan, zelfs andere, gepaste en beduidingrijke namen bij de broederfchap aannemende . Aan den eenen
kant, echter, belette dit niet, dat bet beftaan eener
geheime vereeniging ontdekt, haar doel vermoed, en,
onder andere, O U D E T zelf herhaalde malen uit den
van ballingfchap verwedienst gezet en in eene foortn
zen werd ; noch aan de andere zijde, dat deze en volgende gebeurtenisfen met de hoofden de broeders, ook
der laagite rangen, bet ware oogwit deden gisfen, en
de Maatfchappij deels inkortten, maar deels ook bevestigden en nader aan haar oogmerk bragten . M 0 R E A U
was voor een' korten tijd Cenfeur, ja behield dezen titel ook na zijne ballingfchap , fchoon de teruggekeerde
O U D E T toen wederom, onder den naam van Procenfeur, de magt uitoefende . De Maatfchappij , intusfchen, was niet betrokken in bet onderwerp zijner befchuldiginge, Inaar wel in de ftoute taal, die zich voor
hem verhief, en in de verlosfing, die men, in gevalle
wan halsitraf, had voorgenomen. Op foortgelijke wijze
is bet ook met de aamenzwering van zax A L L E T gelegen ,
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gen, die, daar o u D E T hem als Adjudant gediend, en
vas een braaf en onverzettelijk man had leeren kennen,
door dezen, op bet flagveld van Wagram gefneuveld,
of welligt vermoord, tot zijnen opvolger was benoemd,
maar geenszins flaagde, om zich, even als deze, tot
de ziel van het ganfche, nu veeleer kwijnende, ligehaam to maken . Hij handelde dus meer op eigenhand,
dock niet zonder to fteunen op bet geheim verbond, en
zonder hieraan zelfs het denkbeeld en bet gedeeltelijk
flagen to danken to hebben ; gelijk dan de Schrijver onderf.eheiden daadzaken en bewoordingen uit de openlijke akten aanhaalt, die zulk eene verborgen magt biijkbaar vooronderftellen . De eigenlijke flag, in tegendeel,
die den Dwingeland van wege de Maatfchappij zelve
op bet punt was to treffen, en die in eene opligting
op eene reis naar de Jura zou beftaan hebben, mislukte
door zijne verandering van weg, waarfchijnlijk op bet
verraad van een' der Koningsgezinden, uit Engeland
overgekom en .
Ziedaar eenige trekken, om de zamenzwering des
Philadelphes in haar beloop eenigzins to doen kennen.
Het fpreekt van zelve, dat in de bijzonderheden vele
wetenswaardige zaken, zoo tot opheldering van openbare en bekende gebeurtenisfen, als misfchien van den
geest en bet karakter veler Franfchen van aanzien in
het leger en den ftaat, moeten voorkomen . Het is
waar, al bet bier verhaalde is, zoo men wit, onbewezen, en zelfs onvolledig en in vele opzigten vrij donker . Doch bet draagt, dunkt ons, in bet algemeen alle blijken, ja bewijzen, van gegrondheid ; en meent de
Schrijver , dat , zoo M o R E A u niet ongelukkig gefneuveld ware, hij ligt aan bet hoofd der Franfche armee in
het vaderland zou zijn teruggekeerd.
Tot een ftaal deelen wi bet volgende mede uit de
gefchiedenis der aanleiding van M ORE A U'S ballingfchap ; de zamenzwering van P i C H E G R U en de zijnen , welke de Schrijver (in tegenltand met then der
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hebben voor door bet Gouvernement uitgelokt. H j
zegt van as o R E A U : „ Na met vele kracht en klaarh eid de redenen ontvauwd to hebben, die hem be• heid
letten
aan de zamenzwering zelve bet gezag van
•
„ zijn' naam to leenen, voegde hij er bij , dat hij
• geen beletfel zag voor de, vervulling van bet ont• werp der zaanrgezworenen, dat zeer uitvoerbaar
• was in then tijd, toen B U 0 N A P A R T E, nog kwa• lijk bevestigd in zijne verweldiging, de uitwendige
• vormen der dwingelandij nog niet geheel bezigde,
• en zich, ten minfe door de militairen, liet naderen .
• Hij ftelde r r c H E G.R v voor, de zorg en verantwoor• delijkheid dezer onderneming aan de foute knapen
• to bevelen ., van welken hij vergezeld was ; latende
„ aan den loop der dingen de onmisbare uitwerkfelen
• over, welke volgen moesten . Het was niet moge
„ lijk , dat , na de verwijdering van B H O N A P A R T E,
• de Senaat op iemand anders de oogen wierp dan op
„ M ORE A U , om hem de teugels van den Sraat aan
• to vertrouwen, en hem in de waardigheden van
• den Eerften Konful to doen treden . Eenmaal tot dati
• punt gekomen, ftelde M o R E A U, met eene groote
• magt bekleed, bet Charter aan den Koning voor,
• en bood hem den troon aan : maar hij bood hem aan
• in naam der natie, en na voor haar onderhandeld to
„ hebben . Zijn Dictatorfchap was ilechts een zachte
„ overgang tusfchen de dwingelandij en bet wettig be„ wind ; maar deze gerustftellende overgang voorkwaln
• alle gevaren en bevredigde alle partijen . Zij joeg
• echter den Koningsgezinden fchrik aan, door de
„ trouweloosheid van B U O N A P A A T E aan bet mis„ trouwen gewend, en vreezende zich nutteloos op to
„ offeren, om de eerzucht van eenennieuwenverweldi• ger to dienen. Deze wederzijdfche ongerustheden ,
• deze wederkeerige achterhoudendheden, voortfprui•
• tende uit bet oorfpronkelijk gebrek der zamenzwe• ring, to weten, de verfcheidenheid der grondftoffen,
• (GEOxoES,PICxaGRU,MaaEAU,Emigranten
,, uit
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%it Engeland overgekomen, en nog fchroomachtige
„ Republikeinen) deden haar in eindelooze verfchuivin_
„ gen vervallen, en veroorzaakten haren ondergang. "

Reis loot Belgie, in het Jaar 1814- Met Platen, Kaarten,
Cezigten en Kastumen. Te 4mfferdam, bij E . Maaskamp,
en to Brusfel, biij P . 1. de Mat. 1815 . In 8vo . XV,
X66 RI- f 3-18- ;

Z

oo veel to trader wij ons thans weer met Braband vereenigd vinden, zoo veel to belangrijker is deze reis door die,
op zicbzelve reeds gewigtige, provincien, welke de Franfehen met den naam van Belgique hebben beftempeld . Aan
dit belang beantwoordt de naauwkeurigheid, met welke vats
de voornaamfe fteden, bronnen van beflaa i, merkwaardigheelen, volkskarakter enz . gefproken wordt, suet kwalijk .
Wit
htebben her dan ook inet veel genoegen gelezen, en zouden ze`er
zeker niet ttalaten hetzelve mede to voeren, wanneer wij naar
cene of andere der bezochte plaatfen wilden reizen, waartoe
bet, door de opgave van de voornaamfte routes, diligences,
bargies, ja ook logementen in onderfeheidene fleden, des to
gefchikter is, Onze landgenoot zal uit her hier gegeven verflag, op nieuw, zien, welk een fchoon land inderdaad dit
Belgie zij, Her moge al de aandacht treffen, dat de meeste
$eden in hetzelve , federt derrelver bouwing of hoogflen
bloei, botzaggelijk in bevolking hebben verloren ; dit getuigt
a1leen van de buitengemeene grootheid, waartoe her door
hatidel, fabrijkwezen als anderzins, eemnaal is geklommen
geweest , ids ook van de wisfelvalligheid der menfchelijke zaken, die den Broom des ruimflen voorfpoeds elk oogenblik
verplaatst, en daardoor op vele plaatfen gedenkteekens overItat van eene eenmaal hoog geklommen magt. Hetzelfde zien
wij - niet flechts nu in ons vaderland plaats grijpen, fchoon
tot op dezen bogenblik verfcheidene fleden beflaan, waar
bet verval niet , althans in den eerflen opflag niet, merkbaar
is ; maar tilt zagen wij federt lang -a-an Leyden, aan Enkhuizen en andere , wier bevolking finds jaren in geene evenredigheid flaat met vroegere jaren of eeuwen . -- Hoe veel hebben de Brabandfche provincien, Lulk er onder gerekend, niet
Aa 3
be-
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behouden, bier in haren ten uiterfle vruchtbaren grand, char
in de bergwerken, elders vooral ook nog in de fabrijken, in
den handel en de nijverheid des yolks! Welke heerlijke fte .
den ! welke volkrijke en welvarende dorpen I welk eene algemeene vrohikheid! welk eene kracht en talent, flechts op vreedzamer tijden en eene eigene (nu plaats grijpende) zachte eu
alles goeds bevorderende regering wachtende, otn zich volkomener en volkomener to ontwikkelen! Waarlijk, bet nieuwe rijk der Nederlanden is een der fchoonften, en kan, bij
eenen gunfligen loop der zaken, misfchien nog eenmaal een
der eerften worden, met Engeland en elk ander gezegend en
magtig gebied wedijverende in bet benijdenswaardigfle, en tevens fchitterendfle, geluk . Bij bet lezen zal men, echter,
zien, dat niet zoo geheel bepaald bet aangewonnen deel der
heerfchappij van onzen Vorst bier befchreven is ; hetgeen
destijds zelfs nog niet ftellig als zoodanig bekend, veel min
juist begrensd, was . Integendeel, wij vinden bier voormaals
Hollandfche, than% Pruisfifche, nog Franfche, pleatfen in-,
en daarentegen b . v . Luxemburg buiten-gefloten. Loch, gewisfelijk is de- toeftand der aangrenzende landen mode niet
onbelangrijk voor dat gebied ; en in allen gevalle heeft bet
werkje hierdoor een to duidelijker kenmerk van, eene, niets
bijzonders bedoelende, onpartijdige opgave en fcbatting der
dingen . - Wij hebben bier en daar, bij bet lezen, een vouwtje gelegd, en willen daarvan nu geliruik waken tot eene ea
andere aanhaling .
„ Luik - ligt befloten tusfchen de Maas en naburige hoogten, vanwaar dan hare breedte geenszins evenredig is aan hare lengte . Ook daardoor zijn de ftraten in bet algemeen
zeer naauw en flecht geplaveid, en de huizen daarentegen,,
bij de duurte van den grand, zoo hoog opgetrokken, dat zij
de ftraten zeer verdonkeren . - Tegenwoordig heeft zij niet
meer dan 45,000 inwoners . Enkele gebouwen, vooral op bet
Biland achter de St . Jakobs-kerk, zijn fchoon en nieuw,
zeer veel afftekende bij de overige huizen, die meestal in
den Gottifchen trant zijn aangelegd . Het voormaaig paleis
der Prins-Bisfchoppen is een groot vierkant, welks gevels
in eenen goeden fmaak naar de Ionifche bouworde vervaardigd zijn. Het Binnenhof berust (rust) op een aantal zuilen,
welker onevenredige kortheid en dikte ontflert. - De Kaaii aau
den Maaskant verfchaft eene zeer fchoone wai:deling . Een
he-Pr-
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beerilik bronwater treft men allerwegen aan in de Fonteinen,
welke in alle gedeelten der find voorhanden zijn, zonder dat
echter de hoogere kunst zich daarin onderfcheidt . Ook de
Citadel, - want men wil deze ftad onder de vestingen hebben
gerekend, en zij is door hare ligging en drooge grachten
tamelijk fterk, - offchoon niet groot van omtrek, ligt ongemeen bevallig en geeft een treffend gezigt, zoo wel op de
ftad, die onder de voeten ligt, als over den westelijken oe.
ver der rivier en over de menigvuldige kromten, waarin zij
zich nu eens verliest en dan seder to voorfchijn komt .
„ De find Luik is rondom met fteenkoolgroeven omgeven .Men rekent de dagelijkfche uitgravingen op een millioen ponden, waarvan de 4000 pond omtrent tx guldens Hollandsch
kosten .
„--De voornaamfte fabrijken zijn die der geweren, fabels,
degens, piftolen en mesfen van allerlei foort en prijzen . Ook heeft eene kanongieterij, in de laatfle jaren opgerigt, door
middel eener dampmachine, zeer keurig werk, en bevindt
zich, des hoods, in ftaat om dagelijks to tot t5 kanonnen
to leveren . Het ijzer in bladen, en het zoogenaamde ballast-ijzer, wordt van eene zeer goede hoedanigheid vervaardigd. De Pletmolens leveren jaarlijks ten minfte 9 tot to
millioenen ponden . Hierbij komt nog de fabrijk van vijlen,
van 3 tot 15 duim, fchroeven, aanbeelden, fpijkers en allerlei foort van ftaalwerken in den Engelfchen trant, die in uiterlijke gedaante en in deugd zeer voldoen .
„ Onder de geweveng ftoffen munten uit de flanellen, broeken en koufen, vooral ten behoeve der Armee ; gelijk dan
ook fchoenen, ranfels, patroontasfen, knoopen, in den woord,
alles gemaakt wordt, wat tot de foldaten-kleeding behoort .
„Voorts onderfcheiden zich de lijmkokerijen, katoenfpinnerijen en eene papiermakerij , door de treffelijkfle voortbrengfelen .
On de nabijheid dezer find , to Herftall, Glons, Jupille, en
vooral to Huy, worden allerlei galanterien, ftroohoeden, blik
en ijzeren gereedfchappen van allerlei foorten, tot zeer goedkoopen prijs en zeer goed, vervaardigd . De bouwfteenen,
wetfteenen, vuurfteenen, en bovenal de zoogenoemde fteenkalk van de beste hoedanigheid, worden in groote hoeveelheid van de laatstgenoemde plaats verzonden ."
„ -~ Naauwelijks zet men eenen enkelen voet'van her koolgeA a 4
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gebergee condom Luik in bet lagere Limburgfche, of een ge.
heel landelijk rooneel vertoont zich allerwegen. Een zantal
verflrooide hucten, deels van hour, deels van gebakken fteen ;
beerlijke weiden met grazend vee ; heuvels, golvende met
treffelijk graan, of ook met hoogftamde boomeu verflerd, eq
de woningen zelve overal met vrolijke landlieden bezield :
dit alles verfchaft ecn allezins bekorend gezigt . Inderdaad,
wanneer men bier elken landman, ale bet -ware, op zijn eigen grond, den onderfcheidenen landbouw, zoo wel omtrent
zijn vee, ale omtrent zijne akkers, ziet verrigten, dan zou men
welligr alhier bet eigenlijke paradijs zoeken, waar de mensch,
overeenkomftig zijne natuurlijke beftemming, de aarde bebouwt
en bezit, Van huffs tot huis bijkans ontmoet men den boer
van echten ftempel, die van de vette meek zijnergoedgefpierde
l oeijen do treffelijkfle kaas bereidt , dan weder den naarftigen
fpinner of wever, die de wol zuivert en bearbeidt en daar•
van goede kleedingfloffen vervaardigt, of wel bij een talrijk
buisgezin de belangrijke hoedanigheden van landman, wol.
fpinner en wever onder Uri dak, ja in 46a perfoon ver,
eenigt."
Ziende, dat bet onmogelijk is, den veel omvattenden, afwisfelenden inhoud van bet werkje door aanhalingen mans
etnigzins to doen kennen, willen wij liever de dagteekeningen der gcht brieven, henevens de .in hetzelve zoo nuttige
kaarten en platen, nog opgeven, ten einde over den loop
der reize en een en ander wat nader to doen oordeelen, en
eindelijk van de aanmerkingen gebruik ma ken, welke op bet
einde, als eene foort van recapiculatie, voorkomen . dot,verpen (reize derwaarts en verblljf ;) Brugge ; Brusfel ; Leuven ;
Luik ; 4ken ; Keulen ; drnhem.
Kaart van Belgie, met de
postroute en afftanden der fteden ; Gezigt op Antwerpen
over de Schelde ; Platte grond van Antwerpen ; Schouwburg
to Rijsfcl ; Gezigt op bet kasteel Scboonenberg bij Laken ;
Vergezigt van bet kasteel Scboonenberg op Brusfel ; Platte
grond van Brusfel ; Het Park to Brusfel ; Eene burge vrouw
van Brusfel, met hare dienstmaagd van de markt komende ;
iloerinnen, uit den omtrek van Brusfel , naar de markt ggande .
„ De gevoelens der Belgen omtrent bun toekomftig lot ftaan
nagenoeg gelijk met hunne afzonderlijke wenfchen ." Sommigen verlangen een afzonderlijk volksbeflaan ; eene andere par;ij vleic zich met cene naauwe verbindtenis met Engeland,
waar-
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Vpaurvsn dit land een afzonderlijk deel en beftuur zou kunnen
uitmaken ; eene derde partij verklaart zich voor een onafhan.
kelijk medebeitaan met Frankrijk, onder een afzonderlijk be.
fluur, of wel, des noods, voor eene departementale inlijving
net dat land, op den laatst voormaligen voet ; nog eene vierde partij hecht zich aan de voormalige betrekkingen met Oostenrijk, en -- om niet to fpreken van eenen kleinen aanhang
voor Pruisfen --- de vijfde en verre de grootfte verkiest Holland onder Oranje : wordende gronden en tegengronden van
ieders gevoelen door den Schrijver opgegeven en beredeneerd,
„ Eene andere bijzonderheid, van welke ik, in mijne voorgaande brieven, niet gewaagde, was bet uiterlijk voorkome4
en karakter der Belgen, dat zich zoo regtftreeks van andere
natWu onderfcheidt . Natuurlijkerwijze maakte bet eene gedeelte hierin een aanmerkelijk verfchil met bet andere . Dat
van bet nude Vlaanderen heeft nog de nqeeste hoofdtrekken
bewaard , die aan de Nederlandexs in bet algemeen eigen plag•
ten to wezen . Die deelen daarentegen, die of aan Frankrijk
grenzen, of tot de Rijnoevers naderen, bezitteu flechts wei•
nige overblijffelen daarvan . Over 't geheel zijn de manner ;
vrij welgemaakt, offchoon een weinig ;e gezet naar evenredigheid hunner lengte, welke doorgaans zeer middelmatig
is . Behalve de Luikenaars, die, als 't ware, eene natie op
zichzelve uitmaken, teekent bet gelaat meer rondheid dan
fcherpte, en men ontmoet alzoo, op bet uiterlijk aanzien,
geenszius die fchranderheid , dat vernuftige en zelfftandige,
hetgeen men anders uit den over bet geheel genomen gezon.
den dampkring zoude vermoeden . De geftrenge Gelaatkundi.
ge bemerkt misfchien dadelijk eene vermenging van ras, welke Karen oorfprong heeft in eene langdurige overheerfching
onder verfchillende Hoofden , in de uit Frankrijk overgevoerde zeden, en in bet toenetuend gebruik eener vreemde taal
bij den middel- en de hoogere ftanden. - Onder de vrouwen
ontmoet men eene groote igenigte van meer dan dagelijkfche
gezigten, die zich boven bet middelmatige verheffen ; alhoe.
wel men haar, over bet geheel genomen, al mede naar evenredigheid al to gezer, en arulen en beenen to kort woes
noemen,
„Nog eene andere opmerking biedt mij de inw2ndige rijkdom
des lands, die, bijkans overal, deszelfs bewoners tot eene
ongemeene nijverheid lokt. Betogverende, gelijl; fk u reeds
42 5
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meldde, 2ijt1 veelal de gezigten, door de hand der natuur,
zonder tooifel der kunst, wijd en zijd verfpreid . Maar van
to hooger waardij is deze aanfchonwing, omdat de landbouw
in al zijnen heerlijken omvang alles bezielt ; terwiji juist daar,,
waar de kool- of ijzer-mijnen hare nuttige voortbrengfelen
aanbieden, eene dubbele vruchtbaarheid zich verfpreidt, en
de enkele vinger des landmans bijna den arbeid van den geheelen ploeg vergoedt . - Van de fabrijken en trafijken heb
ik to voren reeds zoo veel aangeteekend , dat elke herhaling
flechts zou dienen om den toegewezen lof to verzwakken .
,, Ook de kunften, hoe zeer ver beneden den roem, lien de
Vlaamfche fchool eenmaal to regt bezat, worden niet vergeten ; en de lust, die in vele fteden zorgvuldig aangehouden
en meer en meer ontftoken wordt, belooft eene fteeds gelukkiger coekomst ; enkele meesters becreden reeds het oude
voetfpoor met vrucht, om aan andere natien den lanwer der
overwinning to betwisten . Het aandenken aan groote meesters moet deze ftreving bij aanhoudendheid verfterken . De
leningftoel zelf van den grooten R tI BE N s , thans nog in de
Schilderfchool to Antwerpen prijkende : deze rood-lederen
ftoel, met kleine fpijkers van geel koper ineengezet, en in
den rug met zijnen naam, zijn wapen en het jaartal van 1633
voorzien ; deze ftoel, waarin de groote man duizenden zijner
Route gedachten ontwierp en in een onnavolgbaar koloriet uitdrukte, moet gewis elken kunst-zin uitlokken en tot naftreving dringen . De beste ftukken, 't is waar, zijn nit deze
gewesten vervoerd, en men mist daardoor de keurigfte voorbeelden ; dan, het beftaan der afzonderlijke kabinetten (waarvan boven breeder melding) van onderfcheidene liefhebbers
kan misfchien dit gebrek, ten minfte eenigermate, vergoeden,
en welligt wordt hierdoor de gelegenheM geboren, om den
finaak naar den tegenwoordigen meer befchaafden tijd to wijzigen, het genie zuiverder to rigten, en de fieraden aan de
eenvoudigheid der natuur zelve to onderwerpen ."

Oden en Gedicht4 n van Mr . R H IJ N V I S F E I T H. hde ert
laatJie Deel. Te Haarlem en Zwolle, blj F . Bohn en D.
van Stegeren . IS 1 4- In gr . 8vo- f 3-12-I
Het is geheel aan den Recenfent to wijten, dat dit werk
eerst

R . F E I T 11, ODEN EN t EDTCHTEN .

359

eerst nn in dit Tijdffhrift vermeld wordt . Her is onnoodig,
redenen ter verfchooning bij to btengen (welke noch bij den_
Beer F E I T H, noch bij her Publiek, misfchien, van genoeg.
Zaam gewigt zouden geacht worden) voor deze zoo late aankondiging, welke weinig meer zal, kunnen beheizen dan den
nagalm van den regtmatigen 1of, van alle zijden reeds den
Dichter toegebragt . Al komen wij war achteraan, wij ontVingen toch dezen bundel met bet hoogfte genoegPen, befchouwende denzelven met eenen zekeren eerbied en met een gevoel, Met ongelijk aan de aandoening, welke men ondervindt
bij her ontvangen van her laatfle gefchenk eens dierbaren
vriends, die ons voor altijd vaarwel zegt . Inderdaad, de
laeer F E I T H heeft, als Volksdichter, aanfpraak op de erkentelijke hulde zijner landgenooten, tvelke hij, federt zoo vele
jaren, door zijne regt vaderlandfche zangen zoo hartelijk aan
zich verbond . De vriend zegt den vriend vaarwel . FEITII,
de zoo algemeen geliefde Dichter, neemt affcheid van zijne
medeburgers, door hun de laatfte uitboezemingen van zljn
hart aan to bieden . Hij doet dit op eene wijze, welke hem
allezins tot eer veritrekt . ,, Ik heb (zegt hij, in her voorberigt) als oud Nederlander, ik heb als Christen gedicht . Zeker verliezen mijne Landgenooten als Dichter thans aan mij
weinig . Grooter Dichters hebben mij vervangen, en bij gunftiger tijden (want vie durft nu (*) hartetaal fpreken?) zullen derzelver voortbrengfelen, vat de kunst betreft, bun mijn
verlies ongetwijfeld dubbel vergoeden . Maar deze bemoedigende gedachte late men mij, dat, bij hoe veel minder kunsc
dan ook, mijne gedichten Loch altijd door derzelver inhoud,
en her wann gevoel, daar ze mede vervaardigd werden, bij
Nederlandfche en godsdienllige harten eenige waarde zullen
behouden, en mogelijk bier en daar nog een gevoel verwekken, of verlevendigen, dat den onflerfelijken mensch helpt
vormen, en 't welk de kunst alleen noch verwekken, noch
verlevendigen kan ." Behalve deze befcheidene en (wie zoude
er aan twijfelen?) opregte betuigingen van onzen eerwaardigen
Dichter, trof onze aandacht nog bijzonder 's mans aanmerking, rakende de hoogte, tot well:e de dichtkunst thans bij
ons geklommen is . De vrees, door den Heer F E I T H geuit,
slat de navolgers van de nu nog bloeijende meesters in de
kunst
(~) Dit werd gefchreven in November ilia.
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kunst gevaar loopen van, op den duur, in den trant van
IWANEN$URG to vallen, verdient, zonder twijfel, alief
behartiging, Pe Recenfent zelf heeft eene foortgelijke aantaerking elders reeds (*) gemaakt ; en, wanneer men de zaak
onpartijdig inzier, valt her niet to loochenen, dat men zich,
tedert eenigen did, to veel toelegt op verhef&ng, niet zelden
ten koste van bet gevoel . Doch de Heer F E I T U , alleen her
oog hebbende op eenige weinige Dichters van eene hooge
Vltigt, fchijnt onderfcheiden andere, regt verdienilelijke, Zan,
gers, die den meet lagen, doeh niet gemakkelijk to vatten,
den zachten, .teederen of bevallig-narven coon zoo uitmun.
tend weten to treffen, niet volkomen regt to doen. Er zijn
er tbch, die in den opgegevenen trant allergelukkigst flagen.
Doch men iaat hun dikwijls niet her regt wedervaren, do
Zij verdienen ; daar men her genre niet genoeg onderfcheidt,
maar meestal , wanneer men van Nederlandfche Dichters
1)reekt, zich alleen bepaalt tot eenige weinigen, die uitmun•
ten in bet (gelijk de Heer F E I T H zich uitdrukt) tegenwoor.
dig bijna alleen bewierookte vak . Dit is to bejammeren, en
ontmoedigend tevens voor menig waarlijk verdiQnftelijk Dichter, die wel de hooge vlugt van eenen HE L M E RS of L o o T s
niet bereikt, maar, in zijn vak, toonen nit her fpeeltuig
weet to lokken , welke H E L M E R S of L o o T S niet betrappen kunnen. Her ontbreekt niet aan Dichters, die aanleg en
bekwaamheid hebben, om de andere dichtfoorten to beoefenen ; maar, veeleer, aan algemeenen fmaak voor deze, zoogenaamde, mindere dichtfoorten, Alles moet thans in de h oog.
t o zijn en vliegen ; en deze algemeene finaak heeft nu reeds
eenige Zwanenburgianen voortgebragt, die geen vers kunnen
maken, waarin niet de Adelaar (de Condor begint hier en
daar, naar wij hebben opgemerkt, vrij war in trek to ko.
men . Wie weet, war gevolgen hieruit, op den duur, voor
den Adelaar niet ontflaan kunnen !) op trotfche en forfche
vleugelen her fchitterend licht der gloeijende zonne in hett
brandend aangezigt vaart, enz . enz .
De aanmecking, door den Heer F E r T II geopperd, fchijnt
ons belangrijker to zijn„ dan velen misfchien denken . Doch,
waarom geeft hij dechts wenken? Hoe gepast en nuttig, hoe
regt welkom zoude niet eene opzettelijke verhandeling over
dit
(*) Vaderl. Letteroeff voor i'ebr . 1815. Boekbefcb. bl . 76 on 77,
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Dan, wij gaati
dig dnderwerp van zulk eene hand zijn!
over, om onze Lezers eenig nader verflag to geven van dit
dichtwerk . Wij kunnen ons echtcr, uit gebrek aan ruimte,
bij ieder dichtihik niet afzonderlijk ophouden. De Opdragt
aan den Souverein beviel ons bij uitnemendheid . Zij is kort,
kiesch, keurig, waar, krachtig en roerend . De Dichter heeft
bier den juisten toon getroffen. Men oordeele uit de vier eerr
fle regels, welke wij meesterlijk noemen :
Door eeuwen, trotsch op roeni en heil in 's Lands Historie,
Door bittre ervaring, duur voor ramp en fchand' gekocht,
Heeft de Almagt zelf beflist, dat Nedrlands bloei en glorie
Voor eeuwig aan 't bezit van Nasfau is verknocht.
Onder de fchoonfle ftukken meenett Wij voorts de eerfte
Ode, Voorzienigheid, to mogen .rangfchi1tketi . Uit den aanbef
zal men reeds FEITII's meesterlijke dichtpen ontwaren :
Waar ben ik? zaait bet Noodiot fchrikken,
Natuur bedwelming voor mijn treeni
Of fluuwt de Tijd in oogenblikken
Een aantal eeuweh voor mij been¢
Verdichting bloost en zinkt in 't diiister,
En Marathon's en Canne's luister
Schijnt naauw een flikkring meet to bii n .
Span, zangfier! fpan de Heldenfnaren,
En grijp met godenkracht de jaren,
Die grijs van daden henen v1idn.
Het aardrijk davert - wapens blakkret,
Waar 't lijdend menschdom angilig dool'.
De vreeslijke oorlogsblikfems flikkren
In 't eeuwig ijs der wereldpool .
Hoe? leaf ik in Homerus tijden,
En zie ik Goden GoOn beflrijden,
Naar willekeur van 't blind befluit g
Of (tort het Noodiot al de ellende,
Die de Aardkloot van zijn' oorfprong ken&,
Vereenigd op mijn' tijdkring uit`i
Men vergelljke, deze regels lezende, FsITH's eigene, zoo
even opgegevene, betuiging, en beuisfe, of Gus laud aan zulk
een' Dichter weinig verliest l
Lief
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Lief en fchilderachtig is ons bet flukje, De Weelde, voorgekomen . De volgende coupletten bevielen ons ongemeen :
Als bet eerfle Roosje ontluikt,
Of de Berk wellustig ruikt
Na een' zwoelen voorjaarsregen ;
Als een zwerm van Bijtjes flroomr
Om den bloefem van 't geboomt',
Smaakt er 't hart een hemelzegen .
Ais de morgen paarlen ftrooit,
En de kim met purper tooit,
Als de zon zich neigt naar 't westen ;
Onder arbeid, bij de rust,
Aan her maal, gekruid door lust,
Geeft Natuur er vreugd ten besten.
Is bet dagwerk afgedaan,
Vrolijk lacht er de avond aan ;
Guile kout zal 't hart onthalen ;
Of bet Boschje lokt de min
Tot zijn zwijgend lommer in,
Bij 't gezang der Nachtegalen.
Zinkt in 't eind' de koele nacht,
Zielrust fchudt de peuluw zacht,
En geen wroeging drenkt met alfem .
't Leger zwelt de leden aan .
Onfchuld zinkt op rozenblaan,
En haar flaap is levensbalfem .
Lief en .eenvoudig-roerend is bet, flechts nit drie . couplet ,
ten belhaande, gedichtje : -?an eene Moeder . De ftukken, aan
eenige Karthaagfche en Griekfche helden toegewijd, zijn,
naar ons oordeel, onder de besten van dezen bundel to teflen . In deze dichtfoort beak FEITH groote verdienften . Wie
berkent niet nit onderfcheidene trekken van bet dichtluk EPA .
M I N O N D A S den voortreffelij ken Zanger van D E R U I T E R t
Ook de twee volgende ftukken, Leuctra en Mantinea, vooral bet laatfte, zijn zeer fraai , in den echten ftijl van F E I T H .
Dc zomerfche Dag op het Land, gene Cantate , heeft zeer vele fchoonheden van detail. Men weet, dat de Heer F E IT H
ook
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Dok in de befchrijvende poezij meesterlijk pleegde to flagen.
Dat hij de kunst nog verftaat, moge bet volgende recitatief
bewijzen :
Het leven ruischt door 't veld, de melkmeid laat zich hooren.
De grendel knarst, de deur ploft tegen muur en wand .
Reeds trekt bet logge paard gebukt de lange voren,
Reeds piepen de asfen, zwaar beladen, door bet zand.
De fchapen blaten nit bet dal de weide tegen.
Het logge rtmdvee loeit zijn vreugd al grazend uit .
Der Herderinnen lied verheft den morgenzegen,
En door bet vreedzaam veld wei3rgalmt de herdersfluit .
Het geheele eerfte deel van deze (al to uitgebreide) Cantate beviel ons bij uitflek. Wij zouden echter oordeelen,
dat de in bet tweede deel ingevlochren Romance de harmo•
nie van bet geheel aanmerkelijk benadeelt . Men vergelijke
bet tralata en hopfafa, op bl . 46, met den flatigen en verhevenen toon, die er op volgt . Overigens treft men in dit
fink onderfcheidene proeven aau van 's Dichters vermogen
in de klanknabootfing . Schoon men tegen bet fnorre, in des
zen zin (bl . 156) eene taalkundige bedenking zoude kunnen
waken, Ineent men toch bier bet fpinnen to zien en to hooren .
Trip trap, trip trap, wipt de voet,
En het fnorrend raadje fpoedt .
't Zal ' een draadje, •zacht • en fijn,
Voor mijn Bruigoms hembdje zijn .
Trip trap . . . kirr . . . . hoe knarst de fpil . . .
Pof! -- daar ftaat mijn raadje (till
Het dichtftuk : plan N A P O L E O N, is krachtig .
terlijk zijn de volgende coupletten :

Regt dich-

Getuigt bet, bange tachtig jaren,
Toen Nei rland, door zijn deugd nog groot,
Het magtig Spanjen op de baren,
En op bet flagveld wedrftand bood l
Zijn ftalen moed kon martelvuren,
Schavotten, honger, pest verduren,
Ver-
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Vertrouwde op God en overwon 1
,'Dear rees hec zaligst Land der aarde,
Dat aan zijn' voorfpoed, roem en waarde
Twee fchittrende ceuwen boeijen kon.
Zoo bonz' de
AI dondrend
De Blinkworm
En fpot met

Zee op klip en rotfen
met haar golven neer,
blijft haar woede trotren
al 't geweld van 't Meer.

Zoo rijst, in walni van ambergeuren,
De Feniks, fchoon van dos en kleuren,
Op 't ouderlijke nest nit de asch,
En fchudt en klapt de vltigge wieken,
En groet het blozend uchtendktieken,
8abea 1 op uw kruidgewas .

De Gedachten by 's Dichters zestigffen Geboortedag bewij.
Zen, dac het den Heer F E 1 T x , in zulk een' gevotderden ouderdom, nog niet aan vuur ontbreekt . De volgende klanknabootfende regels mogen de gegrondheld onzer vroegere opmeriting bevestigen. Bladz . rg2 heec het van den 1)ood :
Dat dot, holoogig Rif, mijn fchaauw van alien kant ;
Die vreesfelijke zeis in zijne ontvleeschte hand ;
De lijken, die zijn' troop van bekkeneel dmringen ;
Die aaklig zwarte ftoet, zijn eenwge hovelingen ;
Dat klinken van de fpae, dat dof geplof der klont
Op 't holle van de kist ; die weergalm in het rond ;
Dat fomber kerkgewelf ; dat vurig toortsgeflonker
Op de enkle witte zuil bij 't aiverzweigend donket ;
Die vreesfelijke zerk, die op mij nederzinkt ;
En dan, die eeuwge nacht, waarin geen flar meer blinkt!
God! wat al ijslijkhedn!

Mijn laat/ie Dichtfnik . Dit ftuk roerde ons bijzonder . Wet
den Grijsaard, die op zulk eenen toon zijnen zwanezang
mag uitboezemen! Hij heeft gewisfelijk zijnen roem niet over.
Het ge .
leefd . Neen, het moet zijn zwanezang niet zijnl
heele fluk bewijst, dat de echte dichtgloed nog in de aderen
des eerwaardigen Zangers fpeeit, Wie nog zoo kam zingen,
mag niet zwijgen . Het vaderland hoort nog met hetzelfdd
go'
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genoegen als v66r dertig jaren de toonen dezer tier. De
hand, welke haar befpeelt, is niet half verdord. Zij bezit
-no- veerkracht genoeg, om vaste en floute grepen to doen .
Inderdand, wij herkennen in dit fluk den teederen, gevoeligen x E I T H. Liet onze ruimte het toe, wij zouden dit geheele vets, ter flaying van onze uitfpraak, overnemen . De
herinnering aan vaderland en vrienden is vooral roerend . Het
herdenken aan 's Dichters jeugd, to Leiden doorgebragt, doet
eene treffende werking
b Leyden! doodfche graven gapen,
Waar 'k eemnaal rozen heb geplukt .
Ach ! al die Dierbren ziijjn ontflapen,
Of door den tijdgeest weggerukt!
Uw reine grachten, fchoone flraten,
Zijn mij nu eenzaam en verlaten .
Ik treur, waar 't lot mijn fchreden fliert ;
Maar, waar mij alles heeft begeven,
De Kruyff! zijt gij mij nog gebleven,
Een zuil, die mij een' bouwval fiert!

•

Nu, in dat huffs, dat Man en •Gade •
Ten heiligdom van fmaak herfchiep,
Waar ieder vriendenmaal nog fpade
Een rein Socratiesch maal herriep.
6 Schuitens ! 'k zal uw' naam niet noetnen . . .
De Kruyff! ik zal then traan niet doemen,
Die ook mijn hart zoo heilig is .

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

En vervolgens :
6 Dierbren! die mijn ziel blijft eeren,
Waar weemoed uit mijne oogen fchreit,
Zou u mijn hart terug begeeren?
Neen ! 'k juich in uwe zaligheid !
Gij flierft nog eedle, vrije Belgen ;
Gij zaagt geen Vaderland verdelgen ;
BOEI:BESCH .
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Gij krompt
Maar ik, ik,
Die alles om
Ik overleef

niet weg van fmaad en fchand' ;
die bier om bleef zwerven,
mij been zag fterven,
mijn Vaderland .

Mijn Vrienden! laat mij eenzaam weenen ;
Mijn vuur en kracht zijn weggeftormd.
Ach! alles, alles is verdwenen,
Wat mij tot Dichter heeft gevormd!
Wat eischt gij, dat ik meer zal zingen?
Mijn item kan tot bet oor naauw dringen ;
Zij is bet koeltje langs bet strand,
Dat, als de ftorm is afgedreven,
De fchrale berken nog doen beven,
Die op een zandduin zijn geplant.
Wat zou, wat kan mijn hart verblijden,
Mijn' geest verheffen tot een' zing?
Een Menschdom, half verteerd door lijden,
Verminkt, ontadeld door den dwang?
Zou ik, die, jongling, u vereerde,
Mijn Vaderland! waar 't Noodlot keerde,
Als grijze u honen door mijn Lied?
Neen 1 'k zal uw' roem ook zwijgend Raven.
Ik zong de grootheid der Bataven,
Mijn Lier zingt hun' Verdelger niet!
Dan, deze dichtfnik is de laatfte niet geweest, en wij mo.
gen met reden verwachten, dat de volgende, bier bijgevoegde, ftukken nog door, andereu zullen gevolgd worden.
Na de nieuwe, zoo rampaelige gebeurtenisfen in bet naburig
Frankrijk, dat land der muitzucht en beroering, mag men biliijk verwachten, dat mannen, als F E I T H, door heilige,
geestverheffende gezangen, den vaderlandfchen moed meer en
meer zullen doen ontgloeijen .
De Val van NAPOLEON, bier voorkomende, is flout en
vaderlandsch, zoo als men van den vaderlandfchen F E I T H
verwachten mogt . Ilet profetifche, dat de Heer P E I T ii bierin opmerkt, komt ons geheel niet bijzonder voor . ledereea
toch konde reeds in Maart 1813 den val des Dwingelands
voor-
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voorzien, en weinigen voorzeker hadden toen verwacht, dat
hij nog zoo lang weeriland zoude geboden hebben ; terwiji
ook toen reeds bij velen de flille hoop gekoesterd werd, dat
dit land, aan de heerfchappij van Frankrijk onttrokken, onder het belluur van het Huis van Oranje zoude gebragt worden. Bijzonder troffen ors in dit dichtfluk de volgende regels :
.
.
De dood eens zoons werd door een Moeder
Niet als de grootfle ramp gevreesd ;
1\Taar hem, met nnauwlijks denkbaar grouwen,
Als zeedlijk montler wear to annfchouwen,
Tot Bier, tot duivel vaak verneerd ;
Dnar heeft zij, zinloos vaak van fmarte,
Met duizend dolken in her harte,
Zijn' dood als gunst van God begeerd!
De Heer F E I T x behoefde waarlijk geene verfchooning to
vragen voor de plaatfing van bet laatfle dichtiluk, een gedenkteeken aan 's Dichters Echtgenoot, in 1813 overgeden.
De Recenfent houdt het daarvoor, dat, zoo lang het gevoel
niet uit de Dichtkunst gebannen wordt, dergelijke gelegenheidsverzen, waa;in het hart zoo treffend fpreekt, van onfchatbare waarde zullen blijven . Deze regt hartelijke uitboezeming van 's Dichters gevoel gelezen hebbende, maakten
wij, bij onszelve, de opmerking, dat bet lot van den Heere
F E I T H Loch bijzonder gelukkig is geweest .
Door de fortuin genoegzaam begunftigd, konde hij zich, onbezorgd en
kommerloos, geheel overgeven aan de beoefening der edelRe kunst . In zijne jeugd -- het tijdperk, waarin deze voordeelen bet meest op prijs worden gefteld -- als Dichter bewierookt, de Reveling der Natie, en op den duur feeds van
alle braven geacht, vond zijne eerzucht eene ruime voldoening. Hij fchijnt bijna geene rampen gekend to hebben dan
de algemeene van bet vaderland, welke hem, als man van fijn
gevoel en regtfchapen patriot, wet bijzonder Inoeten getroffen hebben, loch welke sevens die gevoelige en Route gezangen deden ontflaan, waardoor hij den naam van vaderlandfchen Zanger, bij uitnemendheid, verwierf, en zijn dichtroern
werd vereeuwigd. Gelukkig, bovenal, in den huisielijken
kring, mogt hij zijne geliefde en hem lievende Echtgenoot
fuilla vcertig jaren bezitten. Zij fchonk hem negen kinderen,
Ii b 2
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die alle reeds gevestigd zijn, en thans • de hoedende zorg hunner ouders ontberen kunnen . De Dood had cerbied voor zijne woning . Gedurende die veertig jaren ging hij dezelve
deeds voorbij . Eindelijk trad hij voor bet eerst op den drempel . Hij wenkte flechts, en 's mans Gade volgde hem gewillig. Zacht en zalig ontfliep zij , met de volkomenile zielerust . Zij ging Karen Echtvriend vooruit . Zij zal de Engel
zijn, die hem tot haren Hemelfchen Vader leidt . . . en daar
verbeiden dan beide ouders hunne kinderen, wanneer deze
hunne taak in het proefperk hebben afgedaan . -- Waarlijk !
bet leven van FEITH, als mensch, burger, huisvader, en dichter, levert de heerlijklle trekken op voor een tafereel van
aardsch geluk, dat fchaars den llerveling to beurte valt . Moe
ge dit geluk, thans door den dood eener geliefde onderbro .
ken, niet verder gefloord worden, maar voortduren tot aan
zijnen jongften levensflond, welke fpade aanbreke!

G . B A K K E R aan zijne Landgenooten .
van Boekeren . a BI. f :-2- :

Te Groningen, bij W.

Beluisterd Gefprek, met een' Parijfchen Brief, flig(ch)telijk
voor Roomfchen en Oyroomfchen . Te Amflerdam, bij j . ten
Brink, Gz . 16 BI. f :-2- :
Een woordje aan iedereen ; of Zamenfpraak, enz . Door A . J .
L A S T D R AGE R . Tweede Druk . Te Utrecht, bij F . D. Zimmerman . 23 Bl- f : - 3 - :
net is door toeval, dat dit flukje zoo veel later dan andere
zijns gelijken words, vermeld . Wij betuigen anders, hetzelve
der goedkeuringe en aanprijzinge vooral niet minder waardig
to keuren, dan eenig ander, waarvan wij verflag hebben gedaan . Eenvoudig, maar bondig, in ~dns doorloopende, maar
niet min klaar en geregeld dan vloeijende, houdt bet eenigzins bet midden tusfchen eene vurige redevoering en eene afgemeten redenering , en verliest hierbij geenszins . Enfin, bet
iluk is to kort om er lang bij flil to flaan ; maar her voert de
meeste algemeene punten ter opruiming en beinoediging aan,
en zulks met eene wel vaardige en gefchikte hand. Wij danken
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ken den Heer 8 ASK s R , en hopen, dat de vereischte uitwerking niet zal achtergebleven zijn .
Dit ftukje heeft bijzonder ten oogmerk, denRoomsch-IXatholieken een vaderlandsch hart onder den riem to fleken .
Hetzelve heeft deze eerfte verdienfle van dergelijke ftukjes,
dat bet er waarlijk net zoo uitziet, alsof bet gefprek zoo
geh®uden ware . De inhoud is beftrijding der vreeze voor partijdigheid jegens hunne geloofsgenooten, en des denkbeelds,
dat zij in dit opzigt verloren hebben bij de tegenwoordige
orde van zaken, en misfchien zouden kunnen winnen bij eene
nieuwe omwenteling . De gronden zijn : dat N A r o L E o N een
vijand is van den Godsdienst, gelijk van alles goeds, - dat
Wij in geen geval L O D E W IJ It kunnen weerom krijgen, -en dat er ook ruim zoo veel kans is, dat de Prins van Oranje - alware bet maar om hen to winnen -- den Roomfchen
befcherming en gunst zal betoonen, 21S L O D E W IJ K, die, in
alien geval , nooit vele partijdigheid voor hen getoond heeft -misfchien joist om de Protestanten to believen, en hun zijn
eigen geloof to doer vergeten . - Wij kunnen bet werkje
niet dan in alien opzigte prijzen ; fchoon wij altijd vreezen,
dat zulke ftukjes niet genoeg zullen komen in die handen,
waar zij eigenlijk van belang zijn, - die der mingeoefende
Inenigte .
Nog een ftukje voor bet yolk, inzonderheid der min be.
fchaafde klasfen. En tot onze vreugd lezen wij op den titel : Tweede druk . Het verdient deal onderfcheiding niet minder, dan dezelve, joist daarom, van belang is . Het loopt
over alle de voornaamfte bezwaren tegen de tegenwoordige
orde en fland der zaken, - landmilitie, Franfche wetten,
enz . enz . Het behaudelt die in eene zamenfpraak, waarin de
regte volkstoon ons toefchijnt bijzonder wel getroffen to zijn.
Het redeneert in then trant regt bondig . De Heer L A S TD It A G E R verdient over hetzelve alien lof en aanmoediging .
Waarlijk, bet is van belang, dat hun, die den zegen onzer
laatfle Omwentelinge, en de zuivere becioelingen van bet Bewind, nog miskennen, die zich door kwalijkgezinden, malle
betweterij of bekrompen eigenbaat laten vervoeren tot gemor, en voor bet minst flappe handen ronddragen, bij de tegenwoordige behoefte aan eensgezindc kracht en geestdrift, bet
B b 3
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her is van belang, dat hun de oogen geopcnd worden . En
dit woordje is daartoe can uitmun :end huip,3 iddel . Wij inoeten eenen ieder aanbevelen, hetzelve zoo veel mogelijk to
verfpreiden en in de regte handen to helper brengen.

119enzorie gerigt aan den Koning, in Julij, 1814,
d001- den
Heere C A R NOT , Luitenarrt- Geucraal, euz . enz . enz . Te
4mflerdam, bij H . Garttnan . 1814. In gr . 8vo . VIII, 55
Bl. f :- 15- :

Her is al verfcheiden

woken geleden, dat wij doze Memorie
lezen . Door een toeval bleef zij tot hiertoe, onbeoordeeld,
bij ons 1i gen . Her publiek verloor daar niet veal bij . De
eigenlijke liefhebbers van politiek hebben eene uitvoerige befchouwing van dezelve in den Herkaauwer kunnen lezen . En
voor heir, die gecne bijzondere zucht tot ftaatkundige befpiegelingen, uit den fchrikkelijken maalftroom der omwentelingsperiode, hebben overgehouden, bevat zij waarlijk niets aanlokkeliiks, maar integendeel zeer veel terugIllootends .
flat heeft zelfs zijne belangrijke zijde , dat wij~ bet fink nu
eerst in hauden nemen . Dit befpaart ons een groot deal verwondering en gisfingen, hoe bet mogelijk ware, dat iemand
zoo onbefchaamd, zoo ftout, zoo mal revolutionair kon fnappen, als in dit fink gefchiedt. Geen wonder, hij verwachtte
den ouden Baas fpoedig terug ; hij was reeds van de ftevigheid van her complot verzekerd, dat hem moest terngbrengen ; hij had misfchien reeds order om die Jakobijnfche begrippen op to krabben en to verdedigen, en meteen then haat
tegen de getrouwe aanhangers van den Koning to wakkeren,
van welken de Aartsdwingeland welhaast ziinen fleun en zijne kracht meende to waken . Ja, nu wordt ook deze taal to
gelijk verflaanbaarder, en nadrukkelijker ter waarfchuwing
voor ons : „ De magtige natie zal weldra tot zichzelve zijn
„ gekomen van de ontfteltenis, welke de plotfelinge verfchij„ ping eener voorbeeldelooze Coalitie, welke Wet vernieuwd
„ kan worden, bij haar heeft to weeg gebragt . Zij, die men
„ vernield dacht, zijn niet meer dan verflrooid ; en indien een
„ dergelijke kruistogt" enz . Wie herinnert zich dit zelfde
woord uit de proclamation van NAPOLEON niet ? In cdn
woord, deze zottelijk-patriotfche Memorie, vol gefchreeuw
te-
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tegen den nanhang des Konings, ja tegen den Koning zelv',
yindt hare oplosfing in de komst van B u O N A P A R T E, gelijir
zij wederkeerig ten fleutel zoo wet van de mogelijkheid ale
van de gevolgen Bier komfle kan verflrekken.
Bij een
zoo zwak bewind (de goede LO D E W Ij K werd door niets
dan verraders of onkundigen en zorgeloozen oinringd)
moest cene . gevaarlijke gisting van den ouden zuurdeefem ontfEaan, moesten de duivelen, die uit den hemel gevallen waren, pogen hunne netten to fpannen, moest het gezwets van
vrijheid bij de oude republikeinen, vooral van kr :;gsroem bij
de foldaten, en in het algemeen van herflel der nacionale
grootheid, een gevaariijk zaad van vernielenden opfland worden .
Ziedaar dan het oogpunt, waaruit wij deze Memorie aan.
zien, en her eeniAe nut, dat er nit to trekken is . De redeneringen zijn Frausch i dac is, vooral in wijsgeerige onderwerpen, oppervlakkig, fchoonfchijnend, doch weinig beteekenend ; even zulke kaartenbuisjcs, als waarop wij voorheen
onze vrijheid en ons geluk meenden to kunnen bouwen, doch
waarmede wij zoo deerlijk ziju ingeftort . De fliji is vrij lain,
eu, tot de vertaling toe, verre van meesterlijk .

Bij liet intrekken van N A P O L E O N E U 0 N A P A R T E in Parijs . Door P E T R o N E L L A M O E N S . Te Utrecht, bij F.
D . Zimmerman . i5 BI. f :-6Viertal I7aderlandfche Gezangen, uitgefproken in Felix Merl.
tis, enz . door M . W E S T E R M AN . (Inhoudende : Kreet aan
de Menschheid ; Clan 4snfferdam ; Het Geuzenlied; De gewaande Dood van N A P o L E o N .)

Te ,rl;nfterdam , bij J . G.

Rohlofl: 32 Bl- f :- 12 - :

Krijgsliederen.
derland.

Opgedragen aan alle l7erdedigers van het la-

Door B . K L IJ N , B z.

Te efmflerdmn, bij J . van

der Hey . 15 Bl. f :-4- :
Wapenkreet .

Door A . N. V A N P E L L E c o M .

Te Schiedam,

bij J . H . Sweben. I6 BI. f :-4- :
.L fzang

aan

de

vrilwillige Yerdedigers van het Vaderland.
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Doer D . H. TEN K A T E V A N L 0 0 . In 's Gravesnhage, bij
A . van Hoogflraten, Jun . 7 Bl, f :-4- ;

W

ij kunnen flechts een kort verflag van de menigte der
dichtftukjes geven, welke de vaderlandfche geestdrift wederom oplevert . Wij `tneenen daarmede ook to beter to kunnen
volilaan, in zoo verre de Dichters, en hunne manier en trant,
reeds bekend -- of zoodanig zijn, dat de ftukken juist niet
als voortbrengfels der kunst zijn to waarderen.
Het eerfte heeft plaats met Mejufvrouw M 0 E N s , wier eigenaardige wijze van gevoelen en zeggen zich hier niet verzaakt . Haar ftuk deelt zich overigens in een' eerften en
tweeden zang, in eenen krijgszang der vaders, der moeders
en vrouwen, der Nederlandfche maagden, en Plot . De meat
wisfelt op gelijke wijze af, maar heeft over bet geheel dit
bijzondere, dat de eerfte en derde regel van elk couplet
rijmeloos zijn . Wij lazen het vloeijende, zaakrijke, hartelijke
gedicht met veel genoegeu.
Niet min, noch min gunftig, bekend is w E S T E R M A N .
Hij behoort veeleer onder de vaderlandfche Barden bij uitnemendheid . Zijne d :chteder, anders nan een liefelijk kabbelend, ondiep ftroompje niet ongelijk, bruist hier fomtijds en
graaft zich eerie diepe bedding, zonder nogtans hear eigen karakter van zachte vloeibaarheid ooit duurzaam to verzaken.
Allerbijzonderst behaagde ons, onder de vier hier gegeven
ftukjes, bet Geuzenlied, om den inval, om bet waarlijk keurig
onderwerp, dat wij echter bij herhaling, met nog meer nitvoerigheid en duidelijkheid, ook near de onkunde in de gefchiedenis berekend, wenfchen herhaald to zien . Over bet
geheell hebben wij zeer veel fchoons in deze ftukken aangetroffen . Verfcheiden coupletten verrukten ons em d\erzelver
fraaije befchrijving . Slechts ftieten wij bier en daar op eene
kleine duisterheid , op lets onbepaalds , raadfelachtigs of
vreemds in de uitdrukking, dat ons de vrijheid doer nemen
om den Dichter to waarfchuweu, dat zucht, om fpoedig en
teffens vloeijend verzen to maken, hem niet onachtzaam op
de klaarlieid, juistheid en bondigheid van den ftijl doe zijn.
Bet is inzonderheid bet ftuk dan drJlerdam, dat met den
meesten rijkdom van gedachten en dichterlijke verdienfte sevens de voornaamfte aanleiding tot deze opmerking geeft .
Ook de naam van K L tJ N is achtbaar In de poi tifche en zuier
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ver patriotfche wereld . Deze zijne krijgszangen, op de incest
gefchikte, algelneen bekende zangwijzen gefteld, geven daarop nieuwe aanfpraak . Zij zijn inderdaad voortreffelijk ; zoo
gepast, zoo warm, zoo eenvoudig, en sevens zoo vloeijend
en fraai, als men maar wenfchen Iran. Het zou waarlijk jammer zijn, zoo er geen of weinig gebruik van gemaakt wierd .
Ei liefhebbers van vaderland, dicht- en zangkunst , koopt en
verfpreidt deze ftukjes, om zoo vele anderen bij betpubliek
to vervangen, die in een en ander opzigt doorgaans oneindig
veel lager ftaan. Zijn we evenwel ook den Dichter eenen
welmeenenden rand fchuldig, zie bier denzelven . Geef enkele afzonderlijke liedjes, in den gewonen vorm, langs den gewonen weg! Zet er nieuwe, of flechts nog aan bet befchaafdst
publiek bekende, doch tevens eenvoudige en aardige zangwijzen op, en laat ze zoo gangs de ftraat, of door bet leger, zingen en orgelen! Dus vindt gij misfehien bet regte
voertuig om vaderlandfche gevoelens in bet hart to brengen of
to doen ontluiken.
De Heer V A N P E L L E C o M is minder bekend . Hij heeft
echter een' zeer goeden flag van dichten . Zijn vers is regc
vloeijend en natuurlijk . Wij herinneren ons de reden niet,
waarom bij bepaald had, de tier op to hangers ; doch zoudeu
hem dit bijna ontraden .
Bij den Heer TEN RATE hinderden ons eenige onnaauwkeurigheden in de taal . Ook zal hij zich op beknopte zaakrijkheid en eenvoudige kracht nog moeten toeleggen, om met
ooze tegenwoordige meesters eenigzins to kunnen vloot houden .

Hulde aan W A T T I E R- Z I E S E N I S, ter gelegenheid van derzelver Affcheidsreprefentatie, den 8flen Mei 1815 . Door
All' . J . VAN 'S ,GRAVENWEERT, en j . w . IJNTEMA . Te
.rhnflerdam,bijde Wed . J . D611 . In gr . 8vo . toBl.f' :-5-8

YV9 ontwaarden, bij bet inzien van dit flukje, een treurig
gevoel . Het voorgeplaatfte Berigt toch gaf ons eenen wenk
van eene tegenwerking, waardoor de Affcheidsreprefentatie
van onze Nederlandfche 114 E L P o M E E N, hoe luisterrij k in
zichzelye, even onopgemerkt, 21s elke gewone Tooneelvertooning, is voorbijgegaan . ja, terwiji de komst van eene bij .
leans
B b 5

374

14ULDE

kans vergoodde C A T A L A N I reeds Lang to voren in onze
Nieuwspapieren aangekondigd, en bij elke voorflelling haar
lof daarin tot walgens toe gebazuind is, werd or voor of na
geen woord gerept van eene Vaderlandfche Vrouw, wier
onvergelijkelijk kunstvermogen onze Natie, in hot vak des
Tooneels, tot' duurzamen room verflrekt . I-let zij verre van
ons, waarachtige verdienflen, waar en waarin ook uitblinkende, to miskennen ; maar, wat toch was bet, dat men in
eene C A T A L A N I voornamelijk bewonderde ? Die ongemeene
welluidendheid en lien omvang van flem, waarmede de Natuur
haar boven andere begiftigd had . Dit is dus eene gave . Ten aanzien van de Kunst, was hare meerderheid, naar bet oordeel van
deskundigen, voor 't minst betwistbaar, en werd zij to then opzigte door fommigen, en met betrekking tot bet tooneelmatige
door fchier alien, beneden eene G It A S S I N I en meer andere gefleld . WATT I E R- Z I E S E N I S, daarentegen, (wij zeggen bet
met edelen trots) is geheel ecnig in haar vak ; en, hoe mild
ook Natuur haar hebbe bedeeld, is zij oneindig meer verfchuldigd aan zichzelve . Zij toch wijdde bet beste deel haars levens, barer krachten en gezondheid aan de beoefening der zoo
fchoone als moeijelijke kunst, waarin zij bet dan ook tot
eene hoogte heeft gebragt, dat zij, naar de getuigenis ook
van vreemden , fchier geene mededingiler heeft, en geene
D U C x E s N o I S, de room des hedendaagfchen Franfchen
Treurfpels, werd waardig bevonden, zich in hare fchaduw
zelfs to plaatfen . En die Vrouw is eene Nederlandfche Vrouw ;
zij is onze Landgenoote ! . . . Dank hebben alzoo de huldigers
van zoo fchitterende verdienflen voor de gemeenmaking hunner
dichtflukken! Beide hebben wij met genoegen, met warme
deelneming gelezen . De betrekking, waarin laatstgeuoemde
tot dit Maandwerk ftaat, zou onze loffpraak, bij fommigen,
eenigzins kunnen verdacht maken : wij moeten hem evenwel
bet regt doen van to zeggen, dat zijn flukje met innig gevoel,
ja met geestdrift is vervaardigd ; terwiji bet eerfle nicer nog den
geoefenden Dichter verraadt. Ziet bier hot floc-couplet van
h o t tweede
Groot zijt ge, o eedle Vrouw 1 in 't zwijgen als in 't fpreken 1
Groot in gebarentaal , die niemand fprak als gij !
Groot in de zielefpraak, die, zonder zigtbaar teeken,
De harten boeit en kneedt door zoete tooverij !
jai
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ja! de Eeuw is fchitt'rend r ik in de eelfle Kunst to noenien,
Die f1e-'•i is op eene Vrouw, als ziE s E N I s, mag roemen .
't Was Holland, dat haar fchiep! Wij juichen, fier van zin.
Mnnr noodloos is 't, W A TT I E E , dat wij nw' ]of verkonden ;
Gij heht uw' Naam met dien van een LALAIN (*) verbonden,
Gij zult onflerflijk zijn als Nederlands Heldin!
(*~ Maria van Lalain, he ,, Vaderlandfche Treurfpcl ran den vetdienlte : :jket- NON, s Z, was het ftuk , dat zij tot haar affcheid had gekozen.
Alevroutw C A T A L A N I gefchetst , benevens eenig a Bijzonderheden, deze uitmunteode Zongeresfe betreffende. Te Amfit erdam, bij E . Maaskamp . 1815 . In gr . 8vo. 12 Bl. Met het
Portret . f I -4- :

R eeds

in do vorige maand gaven wij eenig verflag van de
bekwaamheden en gefchiedenis dezer beroemde Zangiler, uit
Franfche tijdfchrift2n in ons Mengelwerk overgenomen . Sedert word zij op het Aniflerdan.fche tooneel gehoord, en de
flem van ons publiek vereenigde zich met die van andere
Europefche hoofdfteden, om haren.lof tot de wolken to verheffen . Geen wonder, dat de nieuwsgierigheid nog al verder
is gaande geraakt , en dat de Heer nI A A S R A M I' , nimmer traag
in dergelijk opzigt, dezelve ten fpoedig1te poogt to bevredidigen .
Hot hier aangekondigde ftukje beflaat, gelijk het onze, uit
cenig berigt omtrent hare afkomst en lotgevallen, en verder
beoordeeling barer talenten . I-let eerfte, nogtans, verfchilt
eenigermate van hot onze, flier gefchiedt geene melding van
haren vader, en words zij gezegd, uit het klooster to Gubio,
op haar vijftiende jaar, zich mar bet Venetinanfehe tooneel
begeven to hebben ; terwijl do Kardinaal O NOR A T I als de
eerlte opmerker en kweeker barer talenten voorkomt . -Voorts hebben wij hier cone opgave van do ontzaggelijke prijzen, die overal voor Karen zang betaald werden, (als in Spanje 21 guineas entree, to Parijs 45 francs, enz .) en die ons
roch een weinig verwonderd doen vragen : he! hoe komen wij dan
toch, en wel nog zoo fchappelijk, aan hare gezochte waar?
-- Aardig is haar bezoek gefchetst der werkplaats van den Heer
V A N B R E E, want zij , van flalen der oude Romeinfche grootheid omringd, in cone foort van verrukking geraakte, die
haar tot zingen noopte ; waarop de Heer VAN a R EE Op ZUne
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ne beurt zijn kunstgenie voelde ontvlammen, en haar in bet
karakter van Euterpe fchilderde. - De fchattingen van
haar talent, hier voorkomende, zijn meest Engelsch ; en willen wij lets nit diegene overnernen, welke niet enkel prijst .
„ Lang v66r hare komst (in Engeland), begreep men, dat,
naardien de eene zangfer uitmuntte in de hooge noten, eene
andere in de ]age toonen, de eene verbansde door eene fchitterende uitvoering, en eene andere bekoorde door eene pathetieke liefelijkheid, Mevrouw CAT A L A N I bet zoo ver gobrags had, dat zij alle doze talencen in zich vereenigde . Ninnmer werd de verwachting van het publiek weer to leur gefield.
C A T A L A NI bezit ieder talent ; maar wij beflisfen niet, dat
zij ieder talent in dezelfde volkomenhe :d bezit , gelijk
eenige zangfters eenige hijzondere talenten bezitten, want wij
lichen C A T A L A N I in tang na niec gelijk met Mrs B ILL I N GT O N ; Zij is nogtans veel beter accrice dan doze, en komt,
wat hare manier betreft, nader bij G R A S S I N I, beneden welke wij haar in eenige opzigten plaatfen . Wat ook G R A s s I N I
verrigten kan, dat kan, naar ons inzien, C A T A L A N I insgelijks
verrigten, behalve dat gemaniereerde, hetwelk bij G R A S S IN I ersne vertooning zoo voldoende als honderd maakt . Mevrouw C A T A L A N I heeft, gelijk Mevrouw GEASSINI, hot
voordeel van een zeer behagelijk voorkomen ; maar op eon'
affland fchijnt zij een' grimlach op haar gelaat to hebben inde diepfle deelen van hare ernflige rollen . Haar nogtans van
naderbij befchouwende, bemerkt men, dat hetgeen, wat men
eerst voor een' grimlach gehouden bad, inderdaad eene Nevivige trekking der fpieren is ; zulks trekt den mond in de hoeken op, en fchijnt gevolgelijk voor den ver afflaanden annfchouwer eene blijmoedige uitdrukking.
Over bet geheel
denken wij , dat zij hare toehoorders liever verbaast dan bekoort ; en indien dit hare bedoeling is, dan kan zij zich met
een' goeden uitflag vleijen ."
Eene bevallige afbeelding dezer Zangfler verfiert bet voor
ons liggende flukje .
LETS OP DE AANMEJKINGEN VAN DEN RECENSENT, OOK DER
REC$NSENTEN, OVER DE BEOORDEELING VAN VAN GHERT'S
DAGBOEK EENER MAGNETISCUE BEHANDELING, VOORKUMENDE IN DE LETTEROEFF . VOOR 1814 . NO. XV . BL,
654 EN VOLGG . (ZIE REC . OOK DER REC . No . 1 .
1815. BL-72 EN VOLGG .)

I n bet

opgegeven No . van den Recenfent tref'en wij eene
zeer

LETS AAN DEN RECENSENT O0K DER RECENSENTEN.

377

zeer gnnflige bcoordeeling, of Never eene loffpraak, aan op
bet gemelde werk van den Heer VAN GHERT, welke van
een' geheel anderen geest getuigt, dan ons, bij bet fchrijven
der onze, bezaeld heeft . Geen wonder dan, dat de Schrijver
van dezelve zich van zijue voordeelige Ilandplaats bediend
heeft, om een aantal aanmerkingeu op ons of to zenden, welke, zamengenomen, omtrent zooveel willen zeggen, als dat
onze beoordeeling bet ellendig gekrabbel is van een volflagen
Idioot . Het oordeel daarover laten wij volkomen aan hen,
die beide flukken willen en kunnen vergelijken en fchatten,
over ; wij kunnen bet echter niet van ons verkrijgen om geheel to zwijgen, daar er in ons oog wel iets tegen die aanmerkingen is in to brengen . Wij bepalen ons echter vooral
tot die , welke ons meest in bet oog liepen .
1 0 . Wil Rec ., dat wij V A N G H E R T ten onregte voor Natuurfilozofisch-gezind houden, daar hij zich uitdrukkelijk tegen dezelve verklaart . Het is waar, hij verklaart zich tegen
de ap toristifche en f -agrnentarifche fielfels der Duitfche Na .
tuurwijsgeeren ; doch de geest zijner geheele Inleiding is niettemin, in ons oog, echt natuurfilozofisch, en ademt eene
wijsgeerte, welke, alles vergeestelijkende, inderdaad de natuur, of de wereid , als bet middelpunt van allcs, wat is, of
door ons gedacht kan worden, befchouwt . Zie, onder andere, bl . XI . Zulk eeu flelfel rekenen wij, als eene afgetrokkene befehouwing , tot de opiniones , tot de menfchelijke opvattingen, in tegenftelling van hetgene ons de natuur leert . ° . Doet ooze Confrater zich vrij wat to goed, omdat wij
AR I S T O T E L E S in een Duitsch Natuurfilozoof zouden ge
metamorphofeerd hebben . Zoo dom zijn wij toch niet! Maar
wie kon denken, dat eene (telling, waarin van A R I S T O T ELES, in een' tusfchenzin, als in bet voorbijgaan, gefproken
words, then wijsgeer wordt toegefchreven? -- 3 0 . Aangaande bet berigt der in hare vroegfle jeugd blind gewordene
Dame , hadden wij gaarne eenige Ineerdere bijzonderheden gewenscht, juist omdat haar toefland zulke allerbelangrijkJle tooncelen opleverde . - 4 ° . Wat de onnaauwkeurigIreden betreft, die wij in bet verhaal hebben aangetroflen, 7,ijn
bet niet zoo zeer die, welke de lijderesfe beging, als welke
de Schrijver zich to wijten heeft, die wij bedoelden . Wij
bekennen, dat wij ze niet alien hebben opgeteekend ; anders
had den wij nog kunnen aanmerken, dat men nit de dagteekeuingen dikwijls Diet cens kan opnlaken, wanneer bet ve4'haa1 .
de
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de gefchied zij ; ale b . v . bl . Io5, ioB, roC7, IIO, III,
112, 138, 139, 1 45 . Dat zij our de drie dagen raharber moest
innemen, hadden wij uit do recepten wel gezien ; doch nit
liet dagverhaal ook, dat zij fours in acht of zelfs vecrtieu dagen ,
bl . Io6, I I I , noch ontlasting gehad, noch rabarber ingenomen
had : men kan this op die hepaliug van dr:e dagen weinig
aan. Dat de aanteekening zeer gebrekkig moot geweest zijn,
blijkt voorts nit hetgene w!i aangaande bet gebruik der geneesmiddelen hebben aangemerkt . Daar er uitdrukkelijk flaat ,
dat de lijderesfe die middelen fours gebruikt heeft, was de
nadere bepaling van bet tijdflip in her dagverhaal zelf, tot eene
juiste beoordeeling, noodzakelijk . Dit nergens vindende, beweerden wij, dat, men geen regt had, de genezing, in zoo
verre zij heeft plaats gehad, geheel en alleen aan hot Magnetisme toe to fchrijven ; doch daaruit blijkt niet, dat wij
hetzelve als geheel krachteloos, in dit geval, befchouwden .
Behaive de aangehaalde, levert ons deApofogist van v A N G n E R T
zelf nog een bewijs van deszelfs onnaauwkeurigheid : want,
daar wij de fchokken van bet water, in eene flesch, der lijderesfe gedurende het onweer tegen bet lijf gehouden, aan
hare bewegingen toefchreven, verhaalt hij ons, dat de flesch
door onderfcheidene perfonen werd vastgehouden. Dit maakt
zeker een onderfcheid ; doch daarvan lezen wij, in bet book
zelf, niets, en koiaden er dus ook nets van weten. Hoe onze Confrater aan deze anecdote komt, laten wij daar. Voorts
achten wij, dat de in onze beoordeeling aangehaalde onnaauwkeurigheden, welke uit den mond der gemagnetifeerde kwa .
men, bet verhaal bij velen verdacht moeten doen voorkomen ; en dat hot dus de pligt van VAN G H E R T geweest ware, zijn' lezer op die onnaauwkeurigheden opmerkzaam to
waken : want wij zien alien niet even fcherp, zoo als hij uit
oils voorbeeld leeren kan . 't Schijnt, dat fcherpzigtiger, dan
wij, de zachte kleur der waarheid, weike ons niet trof, duidclijker in zijn opftel bemerkt hebben . Profzciat!

NOG EEN WOORD, RAKENDE DEN RECENSENT, OOK DER
RECENSENTEN .

ij
W
den

hebben bet dan weer op nienw danig verkorven bij
Heer x A A K 11 n N, of, zoo men wil, bij deszelfs dapperon Voorvechter! `*) I-Iet lust ons niet, en hot Publiek zal
(*) ,Zie Recenf:nt, No . IV .
Ont
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ons deswege dankweten, aan hem meerdere woorden to verkwisten. Alleen bedanken wij hem voor bet ons toegediende
Recept ; maar de Kerm . miner . (zeer oordeelkundig nevens de
Spin, nitr . dulc . als neerzettend iniddel aangeprezen!) zou lib
telijk eene verkeerde werking kunnen doen ; weshalve wij de
vrijheid nemen, hem, op onze beurt, bet gebruik der Kerm .
Winer ;, als een losmakend en flijmoplosfend voorfchrift, dat
hem veel verligting zou kunnen geven, aan to bevelen .
Geweldig boos is wijders de Heer M A R C U s (*), omdat
wij to kennen gegeven hebben, dat de gravure der Portretten
in bet werk van Prof. B o S S C zi A ons in het geheel niet beviel . Flij heeft de beleefdheid ons to zeagen, dat wij van
zijne kunst hocgenaamd geen verfland hebben, en is wet zoo
goed ons eenig onderrigt mede to deelen ; er nevens voegende, dat wij niet de afdrukken in de verkocht wordende exemplaren, maar zijne proeven hadden moeten beoordeelen! Wij
hebben dat inderdaad niet geweten ; anders zouden wij ons
wel gewacht hebben, den Graveur to berispen, maar veeleer,
op grond van iets, dat wij niet gezien hadden , (de proef.
drukken, nameL1, waarop de Heer MARCUS zich beroept)
den armen Plaatdrukker hebben door-gehaald ; of, zoo wij al gewaagd hadden iets op de gravure aan to merken, den Uitgever duchtig gekapitteld over de vermoedelijke overhaasting
van den Kunftenaar. Dan, dat alles komt nu to last ; en, daar
de kogel dan toch door de kerk is, verftouten wij ons, den
Heere MARCUS to zeggen, dat wij toch zoo oliedom niet
zijn, als hij ons de eere doet to onderitellen ; - dat ook ons
oog niet zoo geheel ongeoefend is ten aanzien van de kunst,
en wij onze opmerking zelve van de grofheid der bewerking
van gezegde Portretten ten bewijze hiervan mogen aanvoeren ;dat de Heer M ARC U S zijnen to regt verworven kunstroem gewisfelijk aan betere proeven van bekwaatnheid is verfchuldigd ;
en dat zijne zoogenaamde verdediging, (ondanks de befpottelijke loffpraak in hetzelfde No . van den Recenfent, de Prentjes keurig bewerkt noemende!) onzes inziens, niet anders is
clan eenvijgeblad, hetwelkuiterstgebrekkigzijnendienstverrigt .
Voorts bedanken wij hem voor zijn regt leerzaam onderrigt,
ten aanzien van Carricatuur-platen ; welk woord elders, in
cede van omtrekken, door ons gebezigd werd, alleen om onze meening van gelijkfoortigheid in bewerking aan to duiden .
Wij hebben almede in gezegde No . gevonden eene zoogeiaamde Recenfie van den Polydorus des Heereu W I S E L I u s ,
(*) Zie Recenjent, No . V .
Op_
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opzettelijk ingerigt ter wederlegging van die, bevorens in ons
Maandwgrk geplaatst, en wel goeddeels in een' vijandigen en
hatelijken trant . Vanwaar en waartoe deze bitterheid? Wij,
voor ons, later gaarne en met vertrouwen bet oordeel den
kundigen en onpartijdigen Lezer verblijven, en voelen ons
Diet geneigd of geroepen, deswege her harnas aan to gespen.
Maar, ten einde den Opperbaas der Recenfenten, zoo mogelijk, ineerdere befcheidenheid, voor 't miust eenige omzigtigheid to leeren, lust hot ons, eens een en ander ftaaltje bij
to brengen, hoe jammerfjk in zijn keunneesterlijk werk fours
de bal words misgeflagen .
In de Merkwaardige hootfpelling van het Franfche Schrikbewind, in een der Nos . van den Recenfent des vorigen jaars,
wordt JEAN FRANCOIS LAIIARPE, de Franfche Schrijver van de Cours de Littdrature, voormaals vriend van VOLTAIRE en Deist,naderhand ernflig Roomschgezind Christen en
bloedige hekelaar der Omwentelinge, die voorlang dood is,
verward met den Zwitfer L A H A R P E, opvoeder van ALEX A ND ER, die, zoo ver wij weten, zich nimmer in 't godsdienflige of ftaatkundige onderfcheiden heeft, nog leeft, zelfs, voIgens de Couranten, op 't Congres to Iheenen zijn vaderland
Thaadland vertegenwoordigt, en this geene weduwe heefr .
In bet 4nagrans ald . (bl . 406) merkt men aan, dat N AP O LE ON in t8o2, bet tiende jaar drr Republiek, (dus Been
drukfout) Keizer geworden is : terwiji bet bekend is, dar hij
in Mei i8o4 eer$t tot Keizer uitgeroepen, en in December
gekroond is . Hiermede vervalt de geheele aardigheid diens
letterkeers .
In No . III van dit jaar vinden wij, in eene Recenfie van
een werkje des Heeren D E P E R P O N C H E R, navolgende keurige Noot, waarin denzelven „ eene in bet oog vallende mis'
rekening" wordt aangewezen : ,, De Heer D E P E R P O N• C HE R ," zoo luidt zij, „ neenit bet voorbeeld aan (van)
~~ eene komeet, die, bij voorbeeld, haren geheelen oinloop
• our de zon in 500 jaren volbrengt ; en aan dezelve geeft hij
• de helft van then tijdkring, 25o jaren, oin van haren naasvan de zon to
• ten ftand aan, cot hare verfte verwijdering
„ geraken . Maar hot is immers bewezen, dat de beweging
„ der kometen our hare zonnen elliptisch is, en dat dus de
• 250 jaren, die deze komeet befteedt tot hot verlaten en
• hernemen van haren naasten ftand aan de zon, ter befchrij,, ving van eenen elliptifchen boog gebruikt worden, zoo dat
• zij tot de grootfte verwijdering van de zon flechts 125 ja• ren, en 125 andere ter terugkeering in de grootfte nabij• heid der zon noodig heeft ; hetgeen derhaive de onjuist„ heid der uitdrukking van D E P E R P 0 N C HER aantoont ." Eene nieuwe Sterreloopkunde inderdaad! Neen, zeer geleerde
Heer, de redenering van den Heere D E P E R P O N C H E R is
juist, en de uwe valsch ; daar bet brandpunt van de Ellips
niet in het midden, maar aan het einde is . - Sed she, jars
fatis est!

BOEKBESCHOUWING.
Leerredencn over de Gefchiedenis van it L i A s . Door
B E R N A R D U S V E R W E Y, Predikant in 's Gravenhage . Ifle Deel. In 's Gravenhage, bij J . Allart .
z8i5. In gr . 8vo . XVI, 3zo Bl . f z-8- :

.ilet zou verkeerd zijn, van de menigte der leerredenen, die bijna dagelijks in bet licht verfchijnen,
cene doorgaande allerhoogfte voortteffelijkheid to verwachten . De natuur is zelden zoo mild met buitengevvone gaven ; de algemeene ijver eft loffelijke naijver
maken fomtijds alleen bet goede tot bet gewone . De
Eerw . v E R w it v , hiermede overeenkomilig, of wet
op nog nederiger toon, betuigt fliet to ftaan naar den
roem der hoogfte volmaking en befchaving van de predikkunde, thans heerfchende . Het zijn meer de belangrijkheid en gepastheid der ftoffe en behandeling voor
den tijd van druk, waarin deze ftukken, ten jare 1813,
werden uitgefproken, die toen reeds tot de openbaarmaking Wen befluiten ; fchoon later begrepen werd,
dat zij de Cenft,ur niet ongefchonden zouden kunnen
pasferen , en zij this nu eerst , op aandrang Van den
uitgever, als anderzins, bet licht zien . In bet algemeen verfchaft bet ons vreugde, dat wij zoo vele
zucht opmerken om leerredenen to lezen, om uit leerredenen, en dus uit den Godsdienst, troost en bemoediging in nood to putten ; gelijk bet onS tevens
verheugen moet, dat zoo vele predikers met hun kanfelwerk geheel durven voor bet licht komen, eii dit
ook met refit molten does, Immer§ , zoo veel ons
beugt, is in de laatite jaren geen bundel uitgegeven,
die nief mag bezien worden, die zich niet door regelmatigheid van taal en fijl, door eene zekere grondigheld en liberaliteit van denkbeelden, benevens eene genoeg4
ioEKBESCH . 1315 . No . 9 .
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noegzame mate van oorfpronkelijkheid, van vele vroegere voortbrengfels loffelijk onderfcheidt . Dit mag ook
met ruimte gezegd worden van het werk des Ecrw .
Haagfchen Leeraars . De gefchiedenis, door hem behandeld, is belangrijk ; hij zet derzelve op vele plaatfen
een fchoon en helder licht bij ; zijne aanmerkingen over
perfonen en zaken , over Bijbel en Godsdienst , mogen
van elk gelezen worden, en inzonderheid zijne leeringen zijn veelal gewigtig en fraai, nadrukkelijk en
hoogst gepast, ja ftoutelijk berekend naar de behoefte
der dagen van hare voordragt .
Wij zullen ons best doen om den lezer in ftaat to
ftellen, zelf hierover eenig ins to oordeelen. De leerredenen zijn : I. De eerfte komst van Elias bij Achab
en deszelfs verblijf aan de beke Crith, I Kon . XVII:
i-6. II. Elias bij de weduw to Zarphat, - 7-16.
III . De opwekking van den iongeling to Zarphat, 17--z4 . IV. Elias en Obadja, - XVIII : i-i6a . V .
De tweede komst van Elias bij Achab, - 1 6b-.24VI . Het plegtige offer op Karmel, - 25-4o . VII. De
regen na eene groote droogte ten tijde van Achab,
41-46 .
In het algemeen ziet elk in dezen tekst - ramp des
lands - vreemde befmetting van Godsdienst en zeden, met verguizing en vervolging van den inlander
en het inlandfche --- moedige en verftandige verzetting
daartegen ; maar vooral redding, onverwachte en wonderbare redding door Gods hand . Dit komt dan ook
gedurig, fchoon met omzigtigheid en matiging, uit,
of men laat het den toehoorder zeif bij het voorgedragene denken, en verftrooit het onder allerlei andere,
meer huisfelijke of regtftreeks godsdienftige , aanmerkingen wijd genoeg, om van geen gevaarlijk opzet befchuldigd to kunnen worden .
Wij laten een ftaal van de nitlegging, en daarna
ook van het meer toepasfelij.ke, volgen . „ Vs . 26 . Zij
namen den vane, dien hij hun gegeven had, en bereidden (hem) en riepen den naam Baals aan, van den
raor-
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morgen tot op den middag, zeggende : o Baal! antwoord ons . Maar daar en was Been antwoorder : en zij
fprongen tegen den altaar, then men gemaakt had.
Wat wij in het verhaal vermeld vinden, komt volkomen overeen met hetgeen ons, nit de oncewijde Schrijvers , van den dienst der Goden bekend is. Het aanroepen van den Afgod, met luider ftemme en onder
een hevig getier, had ook bij de Egyptenaren, bij de
Grieken en Romeinen plaats. Dezelfde omflagtigewoorden en fpreekwijzen worden gedurig herhaald : dit was
eene bekende gewoonte der volken, in hunne gebeden,
waartegen Jezus zijne leerlingen (Matth . VI : 7 .) zoo
ernftig waarfchuwt . In moeijelijke gevallen nietflechts,
maar bij de meeste offers riep men , uit al zijn vermogen , alle goden en godinnen aan . - Hierom vermeerderden zij de plegtigheden en gebaarden (gebaren), zij
fpringen en danfen rondom den altaar ; even zoo deden
in later tijd de Priesters van Mars. -Hun bloed geraakt
aan 't gisten ; in de grootfte verlegenheid en woede
ftooten zij tegen den altaar, en meenen, door gewelcl
en misbaar, den Afgod to bewegen en het vuur aan
zijne hand to ontwringen ."
„ Wat toch is de mensch zonder gebed, de Christen zonder deze vertrouwelijke verkeering met zijnen
Vader ; immers bidden is het eenigfte middel om met
den Ongefchapenen to fpreken, van Hem antwoord to
ontvangen en zekeren omgang met Hem to hebben .
Niet om Gods wil alleen•, maar om onzen wil voorat
moeten wij bidden ; daardoor toch wordt ons gemoed
verteederd, onze onderwerping aan zijnen wil bevofderd, en de troost van het hart meer verlevendigd .
Wanneer dit bij den bidder ondervonden wordt, is de
gebedsverhooring reeds kenbaar ; dit zijn de zegeningen van zijn bidden en een bewijs , wat hetzelve vermag . Maar er is ook eene ftellige gebedsverhooring,
blijkbaar in het ontvangen van weldaden, die ons
door de heulelfche wijsheid en liefde geffhonken wor-
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den, wanner wij naar Gods wil bidden . Wilden wti
daaraan twijfelen, dan moesten wij alle geloof aan bet
Evangelic, aan Jezus zelf opgeven . - Gelijk Elias en
Abraham, inzonderheid gelijk onze Heer, behooren
wij geheel ingenomen to lvorden met onze zielsverheffing tot God, het hart moet fpreken,. en de ziel, die
biddend nederviel, moot bij bet opftaan Amen zijn .
Christenen ! leert van deze vrome menfchen bidden ;
words niet moedeloos maar houdt aan, God kent den
tijd der verhooring , op then moet gij geloovig wachten
en niet twijfelen . - Zalig is die gedachte ! Uw gebed
zal dan voor de uwen, voor uwe kinderen 0 voor uwe
zonen zelfs op verre afflanden, in een oogenblik dat
zij noch aan u noch aan hunnen God denken, ten zegen kunnen verflrekken . Uw gebed zal hun een befchermengel worden ; zonder bet to weten zullen zij in
hagchelijke gevaren en onder heillooze verkeering bewaard blijven . Door uw gebed zult gij uw volksgeluk
befchermen, uwen godsdienst fchragen en bet vaderland redden ; want er ftaat gefchreven : „ Het gebed
des regtvaardigen vermag veel. "
Om echter eenigzins nader aan to wijzen, wat ons
in deze leerredenen minder bevalt, en mede al tern
houdt, om dezelven, hoe verdienflelijk ook, onder de
eigenlijke meesterftukken van kanfelarbeid to fcharen,
volge thans eene en andere aanmerking , die wij met
befcheidenheid aan 's mans eigen, en anderer, overweging voordragen .
De leerredenen zijn doorgaans verdeeld in drie hoofdftukken : tekstverklaring en uitbreiding ; aanmerkingen, hiertoe betrekkelijk, en nu eens meet nog van
verklarenden, dan van toepasfelijken aard ; eindelijk,
leeringen . Ten aanzien nu der twee eerften gelooven
wij, dat bet beter ware, die, meestal, ineen to finelten . Het gefchiedtafereel zelf words dan breeder, of
bet wint in eenheid, en beide moet ftrekken om bet
genoe en des tochoorders to verhoogen . Wij hellen to
meet
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sneer tot dit gevoelen over, omdat het ons voorkomt,
dat, in den tegenwoordigen vorm, de flukken cen al to
~ebrokkeld voortomen verkriigen, daar wederom gezegde aanmerkingen geen zoodanig onderiing verband
hebben, dat ze als den deel kunnen befchouwd worden, en dan wederom drie, vier leeringen volgen, die
nogmaals uit elkander loopen . Eerie zekere eenheid is
toch altijd van belang ; en mogt zij ook in de toepasfing van eene historifehe tekstbehandeling niet dringend
vereischt worden, dan dient aithans de historic zelve,
als de algemeene band, in helder licht voor de oogen
to ilaan . NVij zouden, echter, deze aanmerking net
maken, zoo zij flechts een en ander iluk trof. Er is
fomtijds eene opheldering, eerie aanwiizing noodig, to
lang om in den loop der verklaring en uitbreiding to
worden ingevlochten ; en ook wij hoorden wel eens
met genoegen, ja voegden zelven, eene algenmeenere
toepasfing achter de verklaring, om ze daarna door hijzondere leeringen to laten volgen . Maar misfchien is het
volgen van eenen bepaalden loop nooit goed, daar men
zich deeds geheel door den tekst behoorde to laten
leiden ; en als zoodanig ten minfle .kunnen wij opgemelden van den Heere v i It W E Y niet goedkeuren.
Bet valt wel gemakkelijker, ja, wij neigen er van zelve toe, om alles in eenen bepaalden vorm to gieten ; en
de hier gebezigde geeft ruime, onuitgeputte en afwisfelende ftof. Doch lieden als zijn Eerw. vragen naar
geen gemak, wanneer het den dienst des Heeren en de
ftichting zijner Gemeente geldt .
Eene andere aanmerking van ons zou zijn, dat de
Prediker ons toefchijnt , zich niet genoeg met de geheele ziel aan de verklaring to hebben gehecht ; dus
ook zijnen en onzen geest niet zoo ganfchelijk in de
gefchetfle tijden e nz . t o hebben overgebragt, en lien
regt Antieken, Oosterffhen, IsraEM-Jfchen gloed aan
zone teksttafereelen to hebben medegedeeld, die altijd
zoo zeer behaagt . Zijne toepasfing, zijne toehoorders,
zijne eigen tijden, liggen hem mogelijk seat al to na nan
C c
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bet hart . Om uit den Bijbel to ftichten, verlicht hij,
meenen wij, niet genoeg omtrent denzelven . Het is
Waar, de trant van eenen cerften Kanfelredenaar, door
post en verkiezing op dit veld to huis , heeft ons in dit
opzigt vertroeteld - clan, bet publiek desgelijks . Voor
zoo verre bier bijzon,ierheden zijn aan to voeren, betuigen wij , dat ons , ten aanzien van Elias voorflag en
Achab's omhelzing enz . der bijeenkomst op Karmel,
Been volkomen bevredigend licht is opgegaan . De
tekst is bier zeer kort ; een weinig meer uitvoerigheid,
opheldering, en ook fchildering, ware dus, dunkt
ons, niet to o np.a s geweest .
Eenigermate uit dezelfde bron mope wel vloeijen,
wat ons eene zekere eenzijdigheid en partijdigheid toefchijnt, welke zeker in de meeste leerredenen doorftraalt, maar toch door den meester in de kunst volitrektel jk moet vermeden worden . Althans, wij kunnen in Ac hab's vraag : zij t gij die beroerder Israels ,2
zoo veel hevigs en gemeens niet vinden, noch zoo vole
blijkbare befcheidenheid in des Profeten antwoord : Ik
heb Israel niet beroerd, maar gij, en uws vaders huis ;
daarmede dat gijlieden de geboden des Heeren verlaten
hebt, en do Baalim nagevolgd zijt. Trouwens, bier

kwarn geene bijzondere befcheidenheid to pas , noch
Ian het voorbeeld eens Israelietifchen Profeets , in zijne betrekking vooral tot eenen Koning, op iemand anders worden toegepast : de Koning zelf was een oproermaker, zoodra hij den hoogften Koning, Jehova,
ongetrouw werd . Dit geheel bijzonderc komt misfchien
nog al to weinig uit .
Ook is bet ons voorgekomen, dat de Prediker de
raal van Elias, daar hij uitdru..kelijk gezegd wordt to
Ipotten, niet op de gelukkigite wijze behandeld heeft .
HIij feh .jnt dezelve to willen verfchoonen en verzachtcn . Ons • fchijnt zij toe, dit niet alleen niet to behoeven, maar veeleer to vereifchcn, dat men opzettelijk ftilfta bij lit geestige en fcherpe, door de Profeten meermalcn gebezigd, om de dwaaslieid der afgode-
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derij in het licht to ftellen . Men ondervi-adt bier eene
zekere teleurflelling bij den Ecrw . v n r, w E Y ; men
wenscht bet treffend gezegde 'log eens regt te gevoelen, en de bijgevoegde aamnerking neemt veel van bet
treflende weg .
's Mans verdediging Van den lecraarsfland heeft ons
ook niet regt willen behagen ; en op bl. 189 hadden wij
veel liever bet eenvoudige : God geeft kracht naar
kruis, enz . dan dit gebezigd gezien : „ God roept niet
tot rnoeijelijke posten, of Ilij fchenkt tevens wijsheid en
kracht bij dezelve," dat wij ons niet herinneren bijna

ooit anders dan fpottende to hebben hooren aanvoeren.
Doch, reeds genoeg, om to doen zien, dat wij
de flukken met aandacht gelezen hebben, en dat de
lof, then wij waarlijk ruimelijk willen gegeven hebben,
noch ongegrond noch partijdig is . Men neme flechts
de proef met de eerfte leerredenen , en gewis zullen zij
tot verder lezen uitlokken. Gaarne wilden wij nog vele fchoone plaatfen ten bewijze aanvoeren . Inderdaad,
de leerredenen ziin, niettegenflaande onze bedenkingen, die misfchien niet onwederlegbaar zijn, der opdragt aan eene fchrandere en hoogst befchaafde Vorstinne (Douairiere van Oranje) allezins waardig ; en
wij zien lnet verlangen bet vervolg to gemoet .

litderlandsliefde, Godsvrzzcht, Eerbied voor den Koning .
Een hartelijk woord aan bet holk, bij de beklimrning
van den Troon der Nederlanden door Z. K. II.
W I L L E M F R E D E R I 1L, Prins van Oranje - Nasfau ; in bet plegtige Dank- en Bidzuur, den 29 14'aart
18x5, uitgefproken door n, v n R w r Y, Predikant in
's Gravenhage . Ala'aar, bij J . Allart. In gr . 8vo .
4s Bl. f :-8- :

D
e inhoud en geest van dit fiuk fiaan op den titel
zeer wtsl uitgedrukt .
is eenharich
Zeker,
liet
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er wordt nog al tamelijk lang gefproken ; de deelen,
waarin de rede vervalt, eerst van Vaderlandsliefde,
Godsvrucht, en Eerbied voor den Koning, volgens f
Pet . II: -17, en daarna, als ter toepasfing, bet verledene, bet tegenwoordige en de toekoinst,die elk ftoffe to over ter opwekking leveren ; deze deelen doen
den ftroom van 's Predikers warme woorden van zelve
uitdijgen . Zoo veel to minder is er natuurlijkerwijze
gelegenheid tot diepgaande redenering . Wij meenden
dit in bet eerfe deel eenigzins onaangenaam to gevoelen ; doch in dit laatfte wederom geheel niet . Neen,
de man fpreekt gezonde, krachtige ; vurige taal, die
this van zelve ook welfprekend is, en to dezen opzigte
de aangebragte verfchooning geenszins behoeft , ten z$j
misfchien voor enkele uitdrukkingen, die bij bet overige door eenen fchijn van platheid afiteken . Met groot
genoegen hooren wij den Leeraar zich beroepen op de
deugden van_ bet Hof, om ftad en yolk tot naiiver to
wekken . Het verzekert ons, dat die deugden wczenlijk
b .:ftaan . Op de plaats zelve , voor bet oor der Voritinnen , waagt bet gewis geen gewijd Redenaar , hiervan to
veel to zeggen . Gelijk dit, bovendien, waarlijk klemt,
zoo moge bet zulks wel to meer in de Hofftad doen ; en
dtiar gelooven wij gaarne, dat ook allerlei zoodanige
vriendfchappelijke verheffingen van 's Vorf'en perfoon,
jeugd, geflacht enz . enz . refit gefchikt zijn om geestdrift to verwekken, als anders welligt zouden fchijnen
to zeer naar vleijerij to rieken . Wij bedanken den gevoeligen man voor zijn hartelijk en krachtig woord,
voor zoo menig woord op zijn pas gefproken, als wij bier
op zilveren fchalen aantreffen . Dat er gefchiede naar
zijn woord ! en de onvermengde, zuivere, verdubbelde
danktoon zich welhaast weer in onze kerkgewelyen
late hooren !

Lcer-
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Leerrede over de Vaderlandsliefde ; uitgefproken den
7den Mei I815 , door N . L 0 B It Ij, Predikant to
Leeuwarden. 4ldaar, bij J . AV . Brouwer . In jr.
8vo . 19 Bl. f : - 5 - 8

E

ei voortreffelijk opftel, hoogst gepast voor het tegenwoordig oogenblik, maar tevens van eene blijvende
waarde . Geen enkel woord to veel of to weinig ; zeer
geleidelijk, zeer eenvoudig, fchoon, door den roerenden ernst en het treffend gevoel der waarheid . De
tekst, Pf. CXXII : 6 , wordt met weinige woorden opgehelderd . Dan, I . de ware card der Vaderlandsliefde
ontwikkeld ; (en hoe beminnelijk wordt bij die ontwikkeling deze deugd!) II . de drangredenen tot deze deugd
aangewezen : I) algerneene verpligting tot menfchenliefde ; 2) de naauwere betrekking tot den landgenoot ;
g) de verbindende kracht van bet maatfchappelijk verdrag ; 4) de dankbaarheid, aan het Vaderland verfchuldigd ; 5) de voordeelen, welke uit de Vaderlandsliefde
voor ons voortfpruiten ; en 6) bet voorbeeldvanonzen
Beer Jezus . (Naauwelijks kunnen wij ons onthouden
dit laatfte geheel of to fchrijven, zoo krachtig en overtuigend wordt deze drangreden ontwikkeld .) On; wijze
redenen mogt Hij (onze Beer Jezus) geene voorfchrif-

ten van deze deugd aan zijne Medeburgers geven ; zijn
leven en f erven is voor ieder' Christen bet baste voor fchrift .
-- Gewis! zoo duidelijk en krachtig, als Hij daardoor
fpreekt, kon Hij nimmer door woorden tot hem fpreken!
111. Hoe wij die deugd, vaoral in den tegenwoordigen
tijd, zullen uitoefenen . De bijzonderheden worden
ilechts aangeftipt ; niaar de laatfte : „ Is bet Vaderland
in nood, dan vinde -het in U eenen hartelijken J'riend,
die zich over deszelfs toefiand ernJlig bekommert, en
voor deszelfs redding alles over heeft," wordt ontwikkel .l en aangedrongen ; en bier ontvangen wij waarlijk
niet dan goudeu appelen in zilveren fchalen . Gebed,
geld
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geld en wapening zijn thans onze redmiddelen . IV .
Ernstige opwekkingen . Deze opwekkingen zijn in den
echten Christelijken, ootmoedigen, maar mannelijken
geest . Bidden wij y zoo fluit de welfprekende, waardige man, met deze gevoelens bezield, voor den Vrede
van Nederland! Wel moeten zij varen, die dat beminnen ! En bet Amen hierop wordt voorzeker door
iederen Lezer met gevoel des haste herhaald .

Leerrede, uitgefproken door C O R N E L I S F R A N S E N
V A N E C K, den 15 Februarij z 8I 5, bij gelegenheid van deszelfs eerfle predikbeurt na den flood van
Mr. JAN O T T O S L U I T E R, Hoogleeraar in de
Griekfche en Romeinfche Letterkunde aan het llthemeum to Deventer. Aldaar, bij L . A . Karfenbergh .
In gr. 8vo . 32 Bl- f : - Io - :

r 1' ij houden deze Leerrede, zonder eenige fieraden
der kunst, in ieder opzigt voor een meesterituk ; in
eenheid, duidelijkheid, geleidelijke orde, mannelijken
ernst, . kiefche taal, echte welfprekendheid . Daarenboven noemen wij dezelve een meesterftuk van vernuft
en vinding ; zij geeft voor Bijbeluitlegging, wat zij geven moet, is geheelenal beoefenend, en werkt, bij eenen
op bet oog bijzonder fchralen tekst , bet zuiverst gevoel van eerbied en liefde voor den Zaligmaker krachtig op .
zij is tevens een meesterftuk van aandoenlijke, welverdiende hulde aan de nagedachtenis van den
to regt zoo algemeen betreurden, voortreffelijken s L U IT EX, wiens aandenken

eindelijk door dezelve vooral
den kweckelingen der doorluchtige Schole onvergetelijk en refit hcilzaam worden moot . De Lijdenstekst,
waaraan de Spreker gehouden was , fchijnt tot dit alles weinig gefchikt : Jo . XVIII : . 28-32 .
Dan, bet
eerfle deel der Leerrede vestigt de aandacht op de lvijze, op welke Yoannes aangaande den dood van zijneu
Mies-
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bewaard to blijven . Het is even onderhoudend als bevattelijk gefchreven . Velen zouden misfchien, hier en
daar, wel cone meerdere uitvoerigheid en nadere verkiaring vats enkele phyfiologifche bewoordingen en
Ifellingen kunnen wenfchen ; doch btj eene nadere lezing zal, met een weinig infpanning, alles in een geTioegzaam duidelijk licht to voorfchijn komen . -- Hot
Magnetismus wordt, in deze brieven, enkel als Nattrurverfchijnfel befchouwd, en niet als geneesmiddel .
Er wordt daarom ook geen woord over de magnetifche behandeling gefproken. Zelfs waarfchuwt U I LK E N s ernftig voor hot ligtzinnig beproeven en aanwenden eener natuurkracht , welke niet alleen bet ligchaam, maar zelfs den geest hevig aangrijpt .
Na eene korte opgave van bet eigeelijk-onderwerp
dozer brieven, in den eerften, leeet de Schrijver, in den
tweeden brief, de ontdekking, den naamsoorfpron ert
de bepaling van bet dierlijk Magnetismus . Van den
dr_rden tot den vijfden toont hij do m.ogelijkheid en
tvaarfchijnlijkheid der vreemde verfchijnfelen, die bet
oplevert, aan, door zijnen lezer eerst to dQen opmerken, dat er zelfs in de gemeenfte natuurverfchijnfelen, bij eene nadere befchouwing, iets vreemds en
onbegrijpelijks gelegen is, en door vervolgens deszelfs
aandacht to bepalen op de verwonderlijke werking der
zintuigen, de middelftoffen, waardoor zij werken, bet
verband, dat zij met de ziel hebben, de uitneniende
fcherpte, waarvoor zij vatbaar ziin, eindelijk de voorbeelden van onhekende zintuigen bij dieren, en zelfs
bij den mensch . In den zesden brief legt hij den grondilag tot de verklaring der magnetifche verfchijnfelen,
door eene korte befchouwing van bet zenuwgefcel, van
de vloeiftof, welke door hetzelve geleid wordt, van
de beide hoofdftelfels, waarin het zich fplitst, enz .
(Het is hier, dat wij meerdere uitvoerigheid wenschten .)
De zevende bevat eene korte zamentrekking der in den
vorigen voorgedragene ftellingen en der daaruit of to
leidene gevolgen, betrekkelijk het Magnetismus . In
den
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J1jeester gefchreven heeft ; en bet tweede befchouwt in
doze fchrijfwijze van Joannes hot voorbeeld voor onne
denktivijze, aangaande afgeflorvene voortrefelijke meufchen . En is dit nu eene gefchikte Lijdenspreek? ! --

Voorzeker, Lezer ! zoo wij bier kunnen oordeelen : want
zeldzaam hoorden of lazen wij bij die gelegenheid iets ,
waardoor ons hart voor den itervenden Jezus meer geroerd, en onze eerbiedige liefde tot Hem meer word
opgewekt . - WIj zochten bij herhaling, maar to vergeefs, naar eene of andere bijzonderheid, waarvan e!e
roerende fchoonheid bijzonder uitkwam ; alles mutit
even zeer uit ; bet is een fchoon geheel, dat overal
eene gelijke uitmuntende working doet . Het voortrec.
felijk ftuk moot in aller handen zijn . Niettegenftaande
de geheel vernuftige vinding, komt deze Leerrede geheel uit bet hart , en dringt diep in bet hart.
Merkwaardige Natuurverfchijnfelen , in Brieven aa.n
eene hriendin . ifle Stukje . Het Dlerlijk Magneti .r.
mus . Door J . A . U I L K E N S . To Groningen, bij
J. Oomkens . 1815 . In gr. 8vo . f : - I1-

D e veroordeelende

toon, waarop, in onze v olksboeken over de Natnurkunde, van bet Magnetismus
gefproken wordt, gaf den geleerden en werk:zamen
U I L K E N S, wiens welverfnedene penne wij reeds zoo
rnenig onderhoudend en leerzaam gefchrift to danken
hebben, aanleiding tot de uitgave van dit ftukje. Het
is ondertusfchen een befchaafder publiek, dan dat,
waarvoor die fchriften eigenlijk beftemd waren , hetwelk zich de Schrijver bier fchijnt to hebben vvoor-efteld. En voor zulke, voor befchaafde ongeleerden,
achten wij dit ftukje, van alles, wat er nog over dit
onderwerp 'bet licht zag, llct gefchiktfle, ten einde
zich een duidelijk begrip van deze zaak to vormen, en
voor verkeerde oordeelvellingen en g::volgtrekkinge14
be.
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Lien volgenden worden de tegenwerpingen, welke men
gewoonlijk tegen hetzelve maakt, zeer bevattelijk voor.
gedragen en bondig wederlegd ; terwijl de Schrijver ein.
digt met aan to toonen, dat de uitvinding van bet dierlijk Alagnetismus, wel verre van bet bijgeloof in de
hand to werken , integendeel hetzelve eenen geduchten
knak geeft, door de verklaring van vele wonderbaarlijke en tot hiertoe onverklaarbare natuurverfchijnfels etc
kunstbewcr kingcn .
Alen vergunne ons , voor dat wij de pen nederleggen,
tene aanmerking . - De waarnemingen, bl . 14 env .
aangehaald, fchijnen ons bet aanwezen van onbekende
zintuigcn nict zeer overtuigend to bewijzen . Het is althans opmerkelijk, dat de van bet gezigt heroofde vlearmuizen niet goed meer vliegen, als men haar den geheelen kop in cen' zak ffeel t .
Het is dus niet onmogelijk, dat, bij bet verlies der overige zintuigen, bet
tasteud gevoel , bij vele dieren voornamelijk in den fnoett
of de lippen bet levendigst, bij haar dan fterker wordt
opgewekt . De verandering van wear, ten aanzien vooral van de vochtigheid en warmte der lucht, kan oo1t
wel door bet bloot gevoel worden waargenomen, even
als bij ons . Dit zelfde kan de trekvogelen tot bet vcrhuizen dwingen, wanneer de wearsgefteldheid verandert . Men ziet dezelve toch bij warmer lenten vroeger
terugkeeren ; bij zeer flrenge koude, trekvogels uit
bet Noorden , `elite anders onze flreken niet bezoeken .
De honden behoeven Been bijzonder zintuig, bm hunnen meester of anderen op to fporen ; daar de riekende
uitgewafemde ftofdeeltjes ook wel zeer sang kunnen
blijven hechten, en zij bet Tpoor dan flechts hebben
to volgen . Zoo onderfcheiden de Irikozen, Illinozen
en andere Noord-Amerikaanfehe volksftammen hunnen
ver vooruittrekkenden vijand aan den reek zijnet voetftappen . -. Ook moat men niet vergeten, dat de door
bet Magnetismus opgewekte wijze van gewaarworden
sets ziekelijks is, en Been nieuw zintuig, den mensch
in zijuen gezonden ftaat eigen .
Daa
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Daar dit werkje, zoo als wij zeiden, meer voor befchaafde lezers gefchikt is, mogen wit hetzelve ook
Diet aanlnerken, het gebrek onzer eigenlijke volksboeken, in dit opzigt, to vervullen. Mogt het den werkzamen en kundigen Schrijver gelegen komen, dit onderwerp Dog eens to behandelen, op eenen toon, meer
gefchikt voor de min befchaafde volksklasfe !
Plantarum Belgii Confoederati indigenarum fpecilegium
alterum, quo G o R T E R i Flora VII Provinciarum amplificatur et illuftratur, auctore J. L . G . D E G E E R,
7. U. D. &c. Trajecti apud 3c. 4Itheer,, oct . maj .
pp . 59. f : - I I- :
Dat is
Nalezing van in de Vereenigde Nederlanden inheemfche Planten, ter vermeerdering en opheldering der
Flora van de 1711 Provincien van D E G 0 R T E R .
Leze nalezing bevat de op gave en foortsbepaling
van een honderdtal planten , welke in ons Vaderland
voorkomen, en noch in D E G o R T E R's Flora, noch
in V A N G E U N S Nalezing gevonden worden . De
Schrijver is zijne beide beroemde voorgangers, in de
manier van bewerking, op den voet gevolgd ; hebbende hij echter bij de foortsbepaling gebruik gemaakt
van het werk van W I L L D E N o w,fpecies plantarum,
en van s nl I T Fi , Flora Brittannica .
Deze lijst, welke in ettelijke aanmerking blijken draagt
van de kunde en ijver des Schrijvers, wordt voorafgegaan van een' fraai gefchreven brief aan den Heer A .
D E n E IJ E R , waarin niet flechts van de aanleiding
tot dit werkje gefproken, maar de vereischten eener
volledige Flora van ons Vaderland worden gefchetst.
Uit dezelven leert men den Heer D E G E E R even
seer als een bekwaam natuur- en kruidkundige, als,
uit vroegeren arbeid, als een uitmuntend wijsgeer en
let-
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letterkundige kennen . Hij levert dus een nieuw voorbeeld, waarvan ons land er zoo vele gaf en nog geeft,
van de gelukkige vereeniging der fraaije letteren met de
ftrengere wetenfchappen .
en Letterkundige Mengelingen, door c o KN E L L S D E K O N I N G, L . D . z . Te Haarlem, bij
F. Bohn. 1.814 . In gr . 8vo . VI en au B1. f 2-z- :

Gefchied-

E
en bundel van Redevoeringen en Verzen, grootendeels in een letteroefenend Gezelfchap, waarvan de
Schrijver medelid is , voorgelezen . Daar de leden van
dit Gezelfchap lieden uit den deftigen burgeriland, en
waarfchijnlijk geene geleerden van beroep ziin, (voor
geleerden, zegt hij, of voor geoefende verfianden heb ik
niet gefchreven,) zoo moet men hier geene diepgaande
onderzoekingen, of grondige ophelderingen van eenig
nog in bet duister liggend gedeelte van kunst of wetenfchap, mnaar flechts uitfpanning van den geest, door
eenige meer oppervlakkige befchouwingen en opmerkin.
gen uit bet Rijk der Wetenfchappen, vooral der Gefchiedkunde, benevens eenigeDiclxtvruchten, verwachten . Dit gezigtpunt kan men niet uit bet oog verlie.
zen, zonder jegens den Schrijver onbillijk to zijn .
Het eerfte, 't geen in dezen bundel voorkomt, is
cen dichtflukje : flan mijn Vaderland. Het is na de
heilrijke Omwenteling van 1813 gefchreven, doch heeft
niets bijzonder uitftekends ; harde uitdrukkingen, ge•
hjk
't Dringt alles ans dat altaar henen,

en onnaauwkeurigheden van taal :
Met regt bewaakt weer

elke(:2)

jland,

en bloedflandaren voor flandaarden, ontfieren bet zelfs
bier en daar. - Veel beter beviel ons bet allerlieffle,
met gevoel gefchrevene, itukje : lion mijne Geboorteplaats,
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plaats, (Bloemendaal.) Elk, vie dat Paradijs kent , wie

die eeamaal zoo bloeijende bleekerijen aldaar gezien heeft ,
lean bet waarlijk niet zonder aandoening lezen , en pleit
den Schrijver vrij van overdrevenen ]of zijner geboorteplaats . Het deed ons vernlaak, dat daarin een hartig
woord aan die verachtelijke wezens gezegd wordt, die,
in de tijden onzer onderdrukking, van bet floopen en
Vernielen onzer fteden en buitenplaatfen de laagite kostKinning Inaakten, en bet lood onzer gebouwen tot kogels naar Frankrijk verzonden, om de zaak der menschheid to beoorlogen . -- Hendrik van Brederode is eene
befchiedkundige Redevoering. De held derzelve (de
aanbieder van bet fnieekfchrift_ der Edelen bij Vrouwe
II A R G A R E E T) is genoegzaam van elders bekend .
De Schets van den ftaat der Kun,/len en [Petenfchappen
in ons haderland, van de vroegfle fijden tot de 16de
Eeu.w, is toch wat heel oppervlakkig, en ook to algemeen, char men er onder andere van A V I C E N N A in
reps, en van den Erngclschman B A C o N, die toch op ons
Vaderland geene betrekking hadden . Het woord dreunend heldenlied, van de iEneis ge6ezigd, bromt ons
wat to fterk in 't oor . En hoe kent de Schrijvet
de gezangen der aloude (wel to verflaan Bataaffche)
33arden ? vie heeft die koorzange : gelezen ? Trouwens ,
in de volgende zinfiiede weet de Schrijver zelf niet,
of die wel ooit beflaan hebben .-Het Bezoek, een verhaal uit de Middeleeuwen, vermeldt, .in een' niet zeer
hoogdichterlijkeu toon, in 6 zangen , eene leenfpreuk van
cen' Ridder, die door bet Podagra (bier als een leelijk ,
Inaar adelijk wijf afgefchilderd) bezocht words . Het denkbeeld is, zoo ver wij weten , nieuw, rnaar kon gelukkiger
zijn . -- Oven de inflelling filer Ridderorden loopt cene
korte V'erhandeling, die echter flechts over de St . Yansen Duitfche Bidders, alsmede over de Hollandfche Ridderfchap, geenszins over de bijzondere Staatsorden,
gelijk die van bet Gulden t'lies, den Koufenband, enz .
handelt . -- Onder den titel Leerlust, wordt bet verhevene genoegen der letteroefeningen en wetenfchappen
be,.
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bezongen . - G

E N G H I S - K A N, I7orst der Mongolen,
ten tafereel uit de XIIIde Eeuw ; N A P 0 L E 0 N's trotsch-

beid en bloeddorst , en vooral zijne nuttelooze worf'eling tegen Engeland, onder Oosterfche namen voorftellende , zondigt al to zeer door aardrijkskundige misflagen .
Hoe kan de vlag van r, E N G I s van China of Tartarijen tot
,fstrakan waaijen? Onder de landeil, die de Veroveraar
inneemt, bevinden zich juist de boordeil der ICaspifche
zee : en waar komt dais de vloot van o Ii o S M A N vari
daan ? Van Indie 2 maar date kan altharis zijne vlag niet
to Astrakan waaijen . Eerie kaart van Azic zou bier
den Dichter geene kwade dlenfterl bewezen hebben . --in de zegepralen der Romeinen vindt men eenige niet
zeer algemeen bekende bijzonderheden ; en de verwondering des Schrijvers, dat die zegepraleil niet ook door
de Franfchen (v66r i8i2, dat fpreekt van zelve) zijn
nagevolgd, is niet onnatuurlijk . De ongeletterde Leer zal met vermaak eene befchrijving van den triom€
des Confuls L . £M I L I U S r A U L L u S lezen . - Het
nut .en vermaak der letteroefeningen fchijnt eene afgefletene ftof to zijn ; niaar bet oogpunt, waaruit dit nut
bier befchouwd wordt, als uitfpanning van drukke bezigheden, is min of meer nieuw, en niet onbelangrijk .
Met regt noemt de Schrijver de l,etteren voor den man
van bezigheid de edelfte verpoozing ; en zelfs de infpanning, die zij vorderen, vermoeit den geest in die
zalige tusfchenuren niet, omdat zij hem eene nieuwe,
,eene aan onzen gewonen arbeid tegengeftelde, rigting geven . De gevreesde nadeelen voor beroep enz . worden
kort en bondig wederlegd . - Onder den titel : de Zierikzeefche jicht, bezingt men , al boertend, den lof der
luiheid. - Eenige oudheidkiindige ftukjes, als over het
valfche haar der Dames , den baard en de paruiken a
over de riitvinding der brillen, die der posten, en die
van bet geld, getuigen van de belezenheid des Schrij-

vers in de gebruiken en kundigheden der Middeleeuwen ;
ook toont hij zich, in de beide laatfte vooral, niet on•
bedreven in de oude Gefchiedenis . folaar wanneer hij
PbEKBESCH . 1815 . No, g,
1) d
Zegt ;
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zegt, dat de Ge/chiedenis de uitvinding der count in den
tjd van A L E X A N D E R den Grooten ftelt , zoo fpreekt
bij zichzelven tegen, daar hier, onmiddellijk daarna,
van fikkels, als van gemunt geld, gewaagd wordt, hetwelk Gei efis XXIII voorkomt . Ten minfte is de onderftelling van- het eerfte gebruik der munten ten tijde van
ALE X A N D E R geheel valsch : men leest bij X E N 0v x o N meermalen van darikers , (Darius d'or) en elders
van andere Perzifche en Griekfche geldfpecien ; ja in
deze zelfde Verhandeling, twee bladzijden na de gemelde
opgave, (bl. 202) dat er nog munten van A 5I Y N T A s
(niet A 51 Y N T u s) I, boning van Macedonia, be .,
ltaan , die 556 jaren v66r C . G . , en dus iSo jaren v66r
ALE X A ND E R , regeerde. Dat de eerie koperen munt
der Engelfcben (toen nog Britten) zoo jaren v66r C.
G . zou geflagen zijn, is niet waarfchijnlijk, wanneet
men de barbaarschheid des yolks in aanmerking neemt.
De overige befcheiden wegens de uitvinding en langzame verbetering der muntfpecien, vooral in ons Vader.
land, z1jn zeer goed ; het verwondert ons echter, dat
de Schrijver Been enkel woord van het ijzeren geld
der Lacedemoniers fpreekt.
De gemelde• Verhandelingen worden afgewisfeld doer
cenige dichterlijke uitboezemingen, als : de 'wereld rijdt
ep jlelten, op den boon; aan de herberg het Kraantja
Lek, en Heemjlede, die zich althans niet boven her
middelmatige verheffen . Welk een contrast van uitdruk
king in de twee eerfte regels van het vers op den boom I
Sta vrij o wandelaar! bij dezen boom to kijken .
Drie eeuwen fond hij hier gelijk een Ceder gods

(!)

Anders is dit nog het beste der drie . Heem/lede heeft
den Dichter niet zoo gelukkig bezield als Bloemendaal.
De twee dichtfiukjes, die dezen bundel befluiten,
Vjn : Zeuxis, (de bekende gefchiedenis der naakte vrou.
welijke modellen van v E N u s) en : de ~Irts , eene kleine fatire op de Geneesheeren. Dit laatite, 't welk
meer

MIN GELINGIN .

Beer of thin een fneldicht (ttpigram) mdet zijn, mist
echter al bet puntige, aan dergelijke ftukjes noodzakelijk eigen . Over 't algemeen heerscht er in deze dichta
gewrochten van den Heere D E K 0 N I N G (hlj beige
zich niet over deze aanmerking) een flaauwe prozai-4
fche toon, en gebrek aan kracht van uitdrukking,
aan heerfchapplj over de taal ; men ziet tusfchen beiden, dat de Dichter met haar woritelt, en dit moet
Loch bet geval niet zijn, aithans niet in zulke ligte,
gemakkelijke onderwerpen . Dit zIj echter niet gezegd
om hem ter veer to ilaan : integendeel, wij hopen, dat
hij , meer en meer door beoefening onzer beste meesters
in de kunst en door den omgang met zijne letterlievende Haarlemmer vrienden volmaakt , ons eerlang een'
tweeden bundel zal aanbieden, waarin de vkkken, die
dezen nog ontfieren, grootendeels mogen verdWene*
zijn.
?roeve over eenige belangrijke Onderwerpen ult de We.
ten/chap der Lhetgeving . Bij gelegenheid dot aan.
/laande zamenflelling eener nieuwe Burgerlijkc Met.
geeing yoor de Vereenigde Nederlanden . Door Mr.
j . A . W E I L A N D, Praetifercnd Advocaat to Rotten
dam . Te dmferdam , bij H . Gartman . 1814. In
gr. 8vo . 63 Bl. f : - 0 -

D
e inhoud dezer proeve is voornamelijk driederleiz
de tegenwoordige tijd is zeer gefchikt tot eene

nieu . •
we wetgeving, uit hoofde inzonderheid onzer veelvub+
dige ondervinding in dit opzigt ; -- de algemeene vorni
is bij dezelve van groot belang ; of deze nameiljk, als
het Code Napoleon, in enkel korte ftellingen of alge9
meene beginfelen van regt moet zijnn vervat, of, als
het Pruisfifchc Landregt, in bijjzonderheden behoort to
gaan, en zoo veel mogelijk eenen ieder in elk geval zljm
tegt of -piiSt eamiddeIijk en duidelijk aan to w zee: ; (tat
Dd a
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dat de formaliteiten minder dan bij bet Fransch Beituur kunnen en moeten zijn . Het middelfte ftuk, waartoe wii dat over bet oordeel van den Regter, als waaraan zoo min mogelijk over to laten, mede rekenen, is
en bet gewigtigfte en bet uitvoerigfte , in 6En woord de
poorname zaak . Hetgeen de Schrijver hiervan zegt, althans wat de beginfelen aangaat, komt ons grondig
voor. De wet moet, zoo veel mogelijk, in alles voorzien, over iedere oinitandigheid . duidelijke uitfpraak
aoen, noch der magt van den Regter, noch der bedrijvigheid van den pleitbezorger eenigzins in de hand werken . Wij gelooven met den Schrijver, dat misverftand
en verwarring van begrippen ten grondflag liggen bij
de berispingen, door de Franfchen to dezen opzigte tegen bet Pruisfifche en andere ttukken in bet midden gebragt . En wij hopen, dat niemand zich door bet gladde banner redeneringen, door den aanprijzenden fchijn
van eenvoudigheid en majefteit in hunnen vorm, zal
laten verfchalken . Misfchien zijn ook deze Iaatfte eigenfchappen met zekere uitvoerigheid en naauwkeurigheid niet onvereenig1 aar, indien men zich met Hollandfche juistheid en feherpheid des oordeels flechts ontboudt van boven genoem'de verwarring (van bepalingen
an onderfcheidingen met zoodanige wetten, die flechts
als wijzigingen van meer algemeene wetten kunnen befchouwd worden.) De Schrijver geeft ilechts eene brochure ; hij levert enkel gedachten, roert zekere fnaren
aan ; en doet hieraan to beter, daar bet eigenlijke nut
van zijn boekje, behalve bet algemeen wetenfchappeliike, toch onzen wetgevers moet to ftade komen, die
gewis niet meer dan wenken behoeven . Anders zou ze„ Laten
ker over dit en dat nog veel to zeggen zijn .
,, wij eens doorpraten ! " lag ons zelfs nu en dan op
de tong, wanneer we voor een oogenblik vergaten, dat
wij den man zelv' niet voor oils hadden . Nu zullen
wij bet dan bij deze aankondiging en algemeene aanprijzing van bet werkje ook maar laten, zonder zelfs
de aanmerkingert

op

enkele geftelden, die men totlk
al-
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a1tijd heeft,

to willeu mededeelen . Vlijt en nadenken
ltenmerken overal den nog jeugdigen Regtsgeleerde .

Yervolg op de geheime Cefchiedenis van het Hof en Kabinet
van St . Cloud,
Gartman . 10 14.

enz . III Deelen . Te
In gr . 8vo . f'5-8- :

linflerdarn, bij H.

Zoo ons de geheime gefehiedenis reeds een roman fcheen,
veel meer moeten wij alzoo over bet vervoig denken . De
vorm is bier zelfs zoo geheel dramatisch, dat bet in her onmagelijke loopt, nan zulk eene menigte van afgeluisterde gefprekken to gelooven . Dit neemt intusfchen niet weg, dat
de eigenlijke inhoud waarheid kan behelzen . Dit zal, wat
sneer is, ten aalazien van vele zaken niet betwijfeld worden,
dat ten minfle de geest en bet karakter van n v-o r A P ART E,
war den grond betreft, hier zoo geteekend zijn, als wij hem
tit Inter of min openbare en echte ftukken hebben leereri
kennen . Misfchien echter, neeu zeker, is de teekening al to
krachtig, al to flerk gekleurd . Men kan hieruit afnemen,
welk een penfeel en wclke kleuten bier moeten gebezigd zijn!
Wanneer, b . v ., de brieven, hier voorkomende, der gezelfchapsjufvrouw -- gelijk bet beet - van MARIA L o U I ZA
echt wareu, clan was bet gewis Qnmogelijk v dat deze Vorflio
nog de minfle zucht naar den woesten dolleman, zelfs met
eene keizerskroon, zoo betoonen, Vele der gefprekkeu, a u o.
P1 A P ART E en anderen in den mond gelegd, zouden naauwelijks als alleenfpraken geloofwaardig zijn ; zij gelijken veeleer
nog naar parodien, door eenen geestigen vijand op hunnen
naalu verzonnen. Men leest bet boek, echter, grootendeels
met vermaak . De afwisfelende vorm zelf draagt hiertoe bij ;
en zoo deze vorm, zoo de gefprekken en brieven, zoo alles,
gelijk bet daar ligt, took verdicht ware , (wat wij geenszins
beflaan to gelooven) dan nog is her misfchien meestal waarheid, treffende en bglangrijke waarheid, wet wij bier vinden.
Heeft 3 U O N A r A R'' E ZOO niet gefproken, hij heeft zoo gedacht ; heeft hij alzoo niet onderfcheidenlijk gedacht, bet lag
in zijn onmenfchelijk hart opgefloten . In een woord, als eene
foort van gedicht befchouwd, eene openbaring, daartelling
(met alien vereischtgn uitwendigen toeftel) der inwendige
D d 3
we-

7LRVOLG

wereld van s v ort a PA tt T E, zal dit flak, in vele deelen be
opzigten, goedkeuring moeten vinden . Het is ook geenszins
zonder toePasfing . Integendeel, N A P O L E O N leert hier zeer
dpenlijk, welke zljne halpmiddelen, de misftagen zijner vijanden enz . enz. en:. zijn geweest . En, zoo men anders krediet genoeg voor den Schrijver heeft, is er nu nog wel war
voor de Geallieerden uit hetzelve to leeren .
Om bet iluk, naar deszelfs veelkleurigen inhoud, nog nader to leeren kennen, zou eene vervelende uitvoerigheid ver.
effchen . Wij befluiten dus met een flaal , met ongepast otn
beet boven gezegde door een treffend voorbeeld to ,Raven.

w Beaefenende
('t

gedachten, vruchten van snijne ervaring.
IS NAPOLEON,

die fpreekt .)

1k fond verbaasd, toen ik de magt in handen kreeg, over
bet gemak, waarmede ik mij deed gehoorzamen ; door de gewoonte-alleen heb ik gezien, dat, zoo gehoorzaamheid bet
tefultaat is van bet inftinkt der masfa's, muiterij bet is van
bun overleg.
Ik zie de menfchen to zeer van nit de hoogte om hen re
beminnen ; hij , die beveelt, kent ben Wet dan door hunne
iaagheid of gedweeheid.
Ik verwonder mij, dat zoo vele vorflen zulk eenen grodten prijs hebben gefteld op de liefde hunner onderdanen .
Die prinfen hebben bet ongeluk van hunne opvolgers berok
Mend, dewijl zij, om bemind to wezen, to toegevend zijn
geweest . Indien zij , die moeten gehoorzamen, zich verootloven hem to beminnen, die bet beftier over ben heeft, zulten zij ook vermeenen regt to hebben hem to haten ; men
-woet bun dus een gevoel inboezemen, dat bun geene keuze
ban twee dingen overlaat, en ik zie niet anders dan de vrees,
welke der gehoorzaamheid werkelijk tot waarborg firekt. Men
lieeft wearlijk geen genot van de magt, dan door de vrees,
welke zij inboezemt : dit is bet natnurlijk uitwerkfel, dat zij
iebben moet ; dit is haar edelst kenmerk .
Ik houd van vleijerijen, niet dewijl ik er geloof aan hecht,
maar dewijl zij mij ten bewijze ftrekken van de laagheid vast
hen, die dezelve tan mij 3e koste leggen. Menfchen, die
rich vernederen, maken geene zamenzweringen.
MU de droomen van mijne jeugd herinnerende, en sk
VOW.
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Jerrgevoeletts van meet gevorderde jaren, zie ik tbanc, dat

ik voorwetenfehap had van de -tbekomst, en dat ik ve^;l"j1'chikt was tat de rol, welke ik thans fpeel. Het onvermijdeiijk noodlot is God ; God is bet onvermidelijk noodlot .
Het is gehikkig, dat mijne beginfelen of mijn inftinkt ml
altoos de vijand der menfchen en derzelver inftellingen hebben doen zijn . Indien ik de menfchen hadde bemind, zoude ik hen niet hebben kunnen beftieren met die onverbidde .
Iijke gelIrengheid, welke hunne Iaatfte afdwalingen voorfchrij~
Yen ; indien ik hunne inflellingen hadde geeerbiedigd, zoude ik
itezelven niet hebben kunnen vernietigen met die onwankei=
baarheid, welke twijfel noch zwarigbeid hoegenaamd kunnen
doen aarzelen .
Her inffiinkt is zeer bijzonder bij mij : hetzelve doet mg
in elken mensch eenen vijand, en in elke vrouw eene proof
zien . Men heeft mij vergeleken bij eenen tijger : dat A
+eenen tijger of eenen leeuw gelijke, deert mij weinig, inthen ik, wanneer het noodzakelijk zij tot inftandhouding van
mijne magt, flechts de onverbiddelijke wreedheid van den
eenen, en de verfchrikkelijke woede van den anderen hebbe.
Er is tene taal, welke ik nimmer heb verftaan, dat is die del
Cevoels . De bekoorlijkheden der liefde fchenen mij herfenfchimmen, derzelver kwellingen een belagchelijk ding ; bet
vermaak der weldadigheid, de aandoeningen des mededoogens
'hebben nimmer toegang tot mijn hart gehad . Deze koelheid
is de grootfte hoedanigheid van eenen mensch, beftemd out
anderen to bevelen . ALEXANDER beminde, hij heeft flecht
geeindigd ; CE S Alt was ook vatbaar voor gevoeligheid, hij
is door de handen van zijnen eigen zoon gevallen . A u G u sT u s is wreed geweest ; niet , dan nadat hij bevestigd was,
heeft hij menfchelijk gefchenen . Indien hij daarna gedreigd
ware geworden, zoude hij onverbiddelijk in zijne wraak zij'u
geweest. Ik bond van AT T I L A , hij had geen medelijden ;
TAMERLAN was al to edelmoedig ; aENGISEAN had to
veel grootheid van ziel . Onder alle die mannen zie ik er
geenen, die eenige wnarde bij mij heeft, of liever ik bezic
aile derzelver hoedanigheden to gader, zonder humie zwaki-den to hebben . 1k ben geboren om over de wereld to bevelen . Ik heb R o E D E R E R eene ftelling voor mij hoe1n aduhalen, waarvan dit, geloof ik, de zin is : „ Men met gelooven niets to bebben gedaan, zoo fang er nog lets re doen
zij ;"
D d 4
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zij ;" deze ftelling behaagt mij, bet zal miju motto zijn. Wed
befi'nou ;yd, vergeet ik alles, war ik heb gedaan ; ik ben ongevoelig voor mijne overwinningen, voor mijne vorderingen,
wanneer ik zie war er nog rondom mij henen overeinde Nat,
Van bet enfembble alleen zal ik genot kunnen hebben. Niet
voor dat ik alles zal hebben vernietigd en alles herfchapen,
zal ik rusten. En zal ik dan nog rusten? Neen, ik verfoei
de rust, deze is mijne grootfle vijandin ; indien ik moet vergaan, zal bet door de rust zijn .
Ik ben nimmer getroffen geweest door den roem van ande2
ren, dan om denzelven to benijden, en door hunne magt,
dan om dezelve to verwoesten . Ik heb met de Monarchetl
der aarde zamenkoniflen gehad ; hunne tegenwoordigheid heefr,
mij geepe andere aandoening ingeboezemd, dan die van haat .
En evenwel eerbiedigt hen her gemeen. 6, Ik zal hen zoo
zeer verlagen, dat men hen zelfs niet zal durven bekiagen!
$r is eene zaak, die in mij cen onophoudelijk lagchen zoutie wekken , indien mijne fpieren voor die foort van fluiptrekltingen vatbaar waren ; her is de hoop, die men over bet al
gemeen heeft, mij menfcheljjk to zieri, wanneer ik zoo ge.
vreesd ben, als ik moet wezen, en edelmoedig, wanneer al
les naar mijne ontwerpen zal zijn gefchikt . Arme idioten! gij
bent mijn hart niet : ik ben nooit menfchelijk noch edelmoedig geweest, dan nit flaatkunde, en, wanneer lit alles zal
durverl, zonder onvoorzigtig to zijn, dan, dan zullen deze
plooijen zich voor bet verbaasd heelal ontvouwenl 6, Welke bekoorlijkheden zegt dat oogenblik mij toe!
Ik ben Jakobijn geweest gedurende de omwenteling, of liever, zoo als de libelfchrijvers mij befchuldigen, ilk ben terrorist, doodflager, mitraiileur geweest ; ik flem bun dit alles
toe, dewijl her gebeel van mijne beftemming dit oplost en
regtvaardigt . Deze partij flrookt met mijn inflinkt, en, zoo
ik geen 1{eizer Wgre, zoude 1k ROB ESP I E R R E hebben willen zijn.
Her bewijs van de verwantfchap, welke er beflaat tusfchen
die partij en mij, is, dat alle de Jakobijnen, waarvan ik gebruik heb gemaakt, mij getrouw hebben gediend . Ik weet,
dat zij van mijne fcherpe maatregels houden, en dat men
overal, waar flrengheid en onderdrukking plaats grijpt, zeker
is van de gezwindheid, waarmede zij hunnen dienst verrigten .
Ik beb gelegenheid gehad de menfchen to beoordeelen, die
de
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do omwenteling overleefden, na in dezelve eene rol to heb
ben gefpeeld. Zij zijn trotsch op den invloed, dien zij hebben gehad, dewijl zij beweren dat dezelve de belooning was
voor hun karakter en hunne begaafdheden ; dan, over bet algemeen heb ik hen weinig bekwaam tot befuur en weinig
vast in hunnen gang bevonden . Zij hebben meer doorziend
verfiand dan kundigheden, en meer loosheid dan vastheid .
Her zijn tijgers, die, hunne woestheid verliezende, katten
zijn geworden.
S 14 Y E s is een metaphyfikus zonder heldere denkbeelden,
en zonder bepaald karakter . Zoo alS TALLEYRAND Zegt
men dacht dat hij diep was, en hij is niet anders dan hol ;
zijn flilzwijgen , dat men aan verhevene voorzigtigheid toefchreef, was fours niets anders dan her refultaat van gebrek
pan denkbeelden, en bijna altoos dat van zijne befcbroomdheid en van zijne befluiteloosheid . Toen ik dien man van
pabij heb gezien, frond ik verbaasd over zijne nietigheid .
Evenwel, daar hij eene zekere loosheid had verkregen door
ale gewoonte van eene berekende rol to fpelen, zoude ik den
roem, dien hij had, nimmer hebben kunnen vergruizen zonder behulp v4n C A M B A C E R k S .
C AM B A C >£ R A S heeft eenen vuilen naam , en eenen flech.
ten goeden naam . Evenwel heb ik hem met eer, ordeteekens
en rijkdom overladep . Hij is er van verwonderd, en ik tie
er ook verbaasd van . Er is niet dan geluk en ongeluk in do
wereld. Mien zegt, dat hij eenen aap gelijkt ; dat doer er
niet toe ; ik heb dien eap eenen role met goud gegeven ; de
Chinefche poppen fchitteren toms door de levendigfte kleuyen . Er moeten ann lnijn hof leelijker menfchen zijn, dan ik
ben ; wanneer men over hunne figuur lacht, houdt men zich
niet met do mijne op .
TALLEYRAND is de eenigae man van mijn rij k , die van
mine ligtgcloovigheid misbruik heeft durven waken, our mij
belagchelijk to doen zijn ; her is hij, dien ik bet minst in
that rekende tot zoo vele vermetelheid . Do doorknede hovelingen verachten den afgod, dien zlj fchijnen to aanbidden,
en zijn daardoor juist altoos klaar om denzelven to verbrijzelen. Ik moor tegen die menfchen op mijne hoede zijn ; T A LLEYRAND is to rljk .
De Generaals maken mij thins de meeste moeite ; finds dat
ik hun ten groot aanzien heb gegeven , is de een afgunftig
D d 5
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ran den ender. De zerbewijzingen hebben bun 1loovaardig
gemaakt ; door den rijkdom zijn bet eerder vrekkige, dan begeertijke, nienfchen geworden . Het fpijt mhj ; ik zoude bun
liever welt overdaad zien uicgeven, dan opeenftapelen met buitenfporige fchraapzucht . Ik heb verkeerd gedaan bun domeio
nen to geven, ondanks de zorg, die ik heb gehad to bevelen, dat mijne donatien, in Duitschland gelegen, geruild zouden worden tegen goederen, in Frankrijk gelegen . Zij heb •
ben gedroomd dat zij eigendommen kadden, en zij voeren
den oorlog niec meer met genoeg vuur. Wat zoude er van
worden, indien ik bun kasteelen en landerijen hadde gegeYen, en indien zij de genoegens en de eer hadden gefmaakt
van bet vrij - heerlijk leven
Mijne Veteranen flerven ; ik za! weldra niet meer verpligc
zijn Generaal to wezen ; bet zal voldoende voor mij wezen
Despoot to zijn .
Weldra zullen er geene veldflagen meer in Europa geleverd
worden, dewijl er geene andere troepen zullen zijn, dan de
tnijmen . Ik zal aan de Souvereinen gardes overlaten, dat is
to zeggen : cipiers. Maar Engeland 1
Ik haat al, wat Engclschman is, al, wat iets Engelsch aan
mijne verbeelding vertoont . Ik heb tegen dat land niets kunnen doer ; zal ik er iets tegen kunnen doen? Ja, indien bet
onvermijdelijk noodlot bet wil . Maar is bet niet uitgemaakt,
dat er niets voor N A P O L E O N flaat?
Toen ik de papieren van de Keizerin M A It IA L O U I Z A heb
doen doorzoeken, heb ik eene phrafe daarin gevonden, die
mij heeft bevallen, en die ik op flaanden voet heb afgefchreven : „ Het hart van N A P O LEON is als de lava van den
vuurfpuwenden berg, vloeibaar, zoo lang zij brandende is, en
die in hardheid bet marmer tart, wanneer zij koud is ." Zoodanig moet een groot man beminnen ; de liefde moet in hem
niets anders zijn , dan eene phyfieke razernij , op welke de
grootite kalmte volgt, wanneer dezelve is voldaan .
1k heb niet behaagd aan de vrouwen, welke ik begeerele ; en die met mij to doen wilden hebben, bevielen mij niec .
1k moet bekennen, dat de bewerktuiging van mijn hart zeer
wonderlijk is. Andere mannen genieten door gedeelde gevoelens of driften ; dit mishaagc mij : ik wil 21166n genieten, en
den doodsangst der fmart overrompelen van bet voorwerp,
dat ik de beguniligingen roof. Dit is een waar vvrftetijk genoe•
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0segeu ; ik zal bet aan alle miji* onderdanen ontistggeh ; ilt
,pil, dat de uiaagdenfehennis overal m4m den dood zal wor,den geftraft .
Men praat van den last des gezags, van bet verdriet, dat
betzelve geeft, van de zorgen, welken bet oplegt . Die zich
daarover beklngen, beminnen bet gezag nict ; zij weten niet,
hoedanig daarvan genot to hebben .
De handel vereent de menfchen ; al wat hen vereent, dolt
bun vroeg of .lent verbindtenisfen aangaan ; derhalve iz de bandel fchadelijk aan bet gezag ; ik moet den handel bannen .
leder beftuurder, die de menfchen als enkele wezens befchouwt, zal nimmer van dezelven kunnen gebruik makes ,
naarmate dat zijne belangen of zijne uitzigten bet eifchen.
Hii moet dezelve flechts in masfa zien ; bet zijn abftractien,
die hij becijfert, en waarvan hij de waarde niet kept of erkent,
dan door de uitkomften, S i i y E s had mij eens op zekeren dag
iets dergelijks gezegd, om mij de manier op to helderen,
waarop ik mijne medemenfehen behandelde . Van hetgene een
verwijt was, heb ik eenen ftelregel gemaakt . Zoodanig trekken mannen van genie voordeel uit alles, zelfs nit vergiften.
Ik heb niet veel in de gefehiedenis gelezen ; maar lit meen
to weteu, door de uittrekfels, die ik to mijnen gebruikb
daarvan heb doers maken, dat, near gelange de dynastien zich
van derzelver wieg verwijderen, zij ook verderven . De grow
to man, die dezelven inilelt, geeft eene kracht aan bet ge.
zag, welke verfebeidene eeuwen duurt ; maar er komen mannen, niet geboren om Koningen to wezen die zachte negingen, verkeerde begrippen van verdeelende geregtigheid hebben, die de kiagten hooren, welke nit noodige misbruiken
voortkomen, then de naani van vader hunner onderdanen bedwelmt ; in 66n woord, die niet weten, date zoo de onderdrukking de menfchen doet zuchten, zij dezelven sevens in
then grand van gehoorzaamheid houdt, waarin zij altoos bebooren to zijn, (want de onderdrukking is geene dwingelandij .) Dat zijn de mannen, die alles bederven, en daar
bet gemakkelijker is hen na to volgen, dan het gezag to hand.
haven tot die hoogte van geflrengheid en fhrafheid, welke,
tot deszelfs beftann noodig is, gnat alles van dat oogenblik
of aan terugs de oppermagtige majefteit vervalt tot genieenheid, die dezelve belagclielijk maakt ; de keoinklijke mogt
words uitgeoeIend op daden van verzachting en toegevendheid,
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deserve omkoopen ; en eindelijk is de uitkom5t
van de goedheid der Souvereinen, en van de liefde der onderdanen, de val der eerften en de opftand der laatfien . DDe
menfchen, inzonderheid de Franfchen, zijn onmenfchelijk,
wanneer men hen ontboeit ; en hunne voor bet oog fchijnende liefde voor hunne Koningen heeft bewezen, dat bet niet
anders was dan een valsch, trouweloos, gevaarlijk gevoel,
de- voorbode van eene dolzinnigheid,
die zonder mededoogen
yerflindt, al, wat zij fchijnen to aanbidden . Ik was geen
Franschman,' ik was Corfikaan ; gedurende de omwenteling
Franfchen doodflaande, fmaakte ik de genoegens der wrake.
En teen ik over die natie heerschte, toen ik de gebieder was
van haar lot, zwoer ik haar to flraffen, dat zij bet werktuig
was geweest der flavernij van mijn land, en vervolgens dat
cler muiterij en regeringloosheid . Ben ik thans niet Opperbeer, en zelfs de magtigfle Monarch, die op de Wereld is?
En moet ik niet in het bloed dier muitelingen de aanflagen
wasfchen, die zij tegen bet Koningfchap hebben begaan? Ik
ben voldaan, wanneer ik dat fnood, ondeugend ras zichzelve zie uitroeijen, door mijne ontwerpen to dienen, en tat
mijnen roem en mijne magt bij to dragen ; en wanneer ik
den laatflen Franschman, voor mij flrijdende, zal hebben zien
flerven, zat ik, gelooven mijne beftemming to hebben vervuld .
De nakomelingfchap zal zeggen, dat ik met eene verwonderlijke kunst gebruik heb gemaakt van de zotte eigenliefde en
de denkbeelden dier natie ; ik heb dezelve de groote natie genoemd, en die groote natie heeft gedachr bet Romeinfche
yolk >:e zijn ; zij heeft niets anders op bet oog dan de algemeene heerfchappij . Maar wat was een Romeinsch burger,
in vergelijking van eenen burgerman to Parijs ? Die onnoozelen makers deze befchouwingen niet ; zij zien niet, dat, met
den titel van gronre natie, ik hen erger heb verlaagd en gedecimeerd, dan eeuige natie bet immer door hare opperhoofden is gedaan . N E r, o verbrandde Rome, ik fteek Frankrijk
in den brand, en de tranen, die hij in zijne hoofdfied deed
vlieten, zie ik door geheel miju rifle ftroomen. Ik haat alle
tnenfchen ; om hen wel to befturen , moet men hen haten .
De groote natie, die, tot tniju geluk, kortzigtig is, ziet niet,
dat ik iederen dag aan hare grootheid nieuwe natien toevoeg,
die haar gelijk zijn in regten, of liever in ilavernij ; en dat
haar titel niet meer is, dan eene luisterrijke befpotting, van
bec
heid, die
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bet oogenblik of aan, dat zij denzelven deelt met Duitfchers,
Hollanders, Italianen, enz . Heil her groote yolk 1"

Dichtproeven van F R A N C IJ N T J E D E BOER , Dietstmaagd to
Sneek . Te Haarlem, bij A . Loosjes, Pz . 18IS. In gr. 8va .
86 Bl . f I -to- :

W as

bet ons, bij bet verflag wegens den dichterlijken arbeid van K . RI . B o v vI A N, Boerenknecht to Noorddijk, in de
Provincie Groningen, (zie Lett . voor 1811 . bl . 43) hoogst
aangenaam, dat zich toevallig aan ons de gelegenheid aanbood, om eenen veelbelovenden Eerf eling van zekere Vriefche Dienstinaagd, wier zedigheid ons toen verbood om haar
met name to noemen, aan onze Lezers bekend to waken ;
met geene mindere blijdfchap zien wij thans dezelfde F R A NC IJ N T J E D E BOER, onder begunftiging eener gelukkig geflaagde Inteekeninge, voor den dag treden met hare Dichtproeven. Behalve door den ticel, voelt zich do ftrengite Be ,
oordeelaar, indien hij anders nadenkt, ondanks de kieschheid
dezer eeuwe, geheel ontwapend, en 'ten goede voor doze
Dienstmaagd geltemd, op bet zien van her welgekozen vignet, en her lezen van her bevallig eerfle versje uit dozen
kleenen bundel, dat de Roos en het hiooltje ten opfchrifc
draagt, en cone zinfpeling behelst, hoe beide de luisterrijker
en nederige Jlanden, naar bet doe] des Seheppers, nuttig kunten zijn in hunnen kring, en her hunne bijdragen tot Deszelfs
verheerlljking . Wij onthouden ons niet, aleer wij verder gaan,
om her for bier over to nemen, waarin zij, met inroeping
van gelijkfoortig een beeld, om de overdragt en hare bedoeling duidelijker to doen uitkomen, dus zingt :
Wie ziet op 't eenvoudig muschje
Immer met verachting nedr,
mist omdat de nachtegalen
Met volmaakter gaven pralen,
Ons op hooger tang onthalen?
Beiden zingen zij Gods eer .
Vir.df
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V'indt men in der Diclltren koress
Overal hetzelfde vuur?
Wie zou voor Been T O L L E N 3 wijkef,
Of voor groote BILDERDIJREN,
Om wier hoofden lauwren prijken
Van onfterfelijken duur!
Zoo dan, mijn Natuurgenooten!
Kan de mensch hier in zijn' kring
Nuttig wezen, ijvrig pogen,
Steeds Gods grooten naam verhoogen,
Altijd werken, naar vermogen,
Met hetgeen hij hier ontving.

;Entnsfchen ftelden wij deze dichtregelen, die zeker eerie
beminnelijke nederigheid ademen, niet enkel daarom op den
voorgrond, ten einde onze Lezers voorin to nemen met deze
Lievelinge der Zanggodinnen. Wij toch maken geene zwarigheid, uit de proeven hier voorhanden, sari F R ANC IJ N T I E D L
I9OEa then ftreelenden naam toe to eigenen . Immers, was,
onder de Vaderlandfche Dichteresfen, wijlen A G A T H A D Ea E N de Unige, wier geringere levensftand eenigzins met did
under Vriefche Dienstmaagd mag vergeleken worden, wij moe,
ten tevens opmerken, dat de eerstgenoetnde menigerlei voor
deel en aanmoediging ter kunstbeoefeninge genoten heeft door
hare opvoeding in der Collegianten Weeshuis to Amfterdam ,
welke de andere geheel ontberen moest . Deze tech was
vroegtijdig genoodzaakt het ouderlijk huis vaarwel to zeggen,
na bet gent van kleene aanleiding in de allernoodigfte wetenfchappen ; deze was federt en tot op heden verpligt, een
dienstbaar, van vreemden afhankelijk, en werkend leven to
Jeiden ; deze, in th n woord, heeft zich door eigene kracht
en ongemeenen lust , wij zeggen niet , onder de bezigheden ontwikkeld, anaar, blijkens deze Eerftelingern, in de kunsc
tot eene hoogte verheven, dat zij ons proeven levert, waardig eene vereerende plaats re vinden in de rij van Vaderlandfche Dichtverzamelingen ; doch die tevens, in fommige onnaauwkeurigheden van trial en rijm,zoodanig bewijs.dragen van
den ongunftigen ftand en de gebrekkige opleidingderSchrijffter,
dat er geen twijfei overblijve, of zij zijn haar eigen werk.
la icder Loch van deze e8 dichtftukjes, meerendeels bij geIe
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Jngenheden, voor haar belangrijk, vervaardigd, ontwaren wij
denzeifden losfen gang van denkbeelden ; en heerscht daarin,
ten nanzien van bet werktuigelijke der kunst, doorgaans (`)
eene bevallige gemakkelijkheid en zoete toon. Overal, vender, ademen zij een zacht , kinderlievend en dankbaar gevoel ; of leggen zij de taal aan den dag van een welgeiteld
hart, dat vriendfchap waardeert, zijnen, offchoon geringen,
hand zich nergens fchaamt, en bezield wordst door de beste
en zuivert'e beginfelen van vroomheid en Godsdienst, door
vooroordeel, ijdelen waan noch dweeperij ontluisterd . Reeds
gaven wij hiervan eene kleene proeve ; en zouden wij, tot
verder bewijs, ons beroepen mogen op bet dichtitukje,bevorens door ons (t . a . pl .) medegedeeld, en to regt ingelascht in
dezen kieenen bundei. Ook fchijnt ons de Dichteres din wet
bet beste to flagen, wanneer haar gevoelig en deelnemend
harte fpreekt, of zij de kinderlijke vermaken en onfchuld tee .
lent .
Wij nemen ditwerF affcheid van t+ a A Iv C IJ NT J n , met bear tea
voile dac vrolijk genoegen (dat zij in bet Voorberigt aanduidt)
toe to wenfchen, van in haren nederigen levensftand een talent
to bezitten, en oak werkelijk befteed to hebben ten nutre en
vermaak van hare medemenfchen . Zij beoefene en volmake bet
verder, en volharde in bet behandelen der tier, zoo wdl haar
eoebetrouwd. Wij ten minfte, onlangs luttel voldaan over den
ferk aangezetten kost, nun eene adelijke tafel ons voorgezet,
en toegediend van aanzienlijke Dames, verlangen veel meer
(zoo hongeren wij near bet eenvoudig fchoone) ter gust to
pan bij deze Vriefche Dienstmaagd, en vaderlandfche ge.
20%.

(+) Hoe vloeijende en los doorgaans de veezen zijn, eene enkele refs
ftooteden wij op senen harden regel, en vonden wij de ineenimelting
ran klinkletters as cens verzuimd , tegen de wetten der hunst, daa
weder eenen kwalijk geplastften toonval. Ook moeten wij de Dichtere$,
bij de ultgave deter eerftelingen, of proeven, herinneren aan de rijm• .
klanken levee en gegeven, herhaald in hetzelfde couplet op bl . 63,
en aan then van het woord waard, eveneena rijmende op Ward, bl .
4o ; to meet of to keuten, omdat aldaar, in beide volzinnen, waardig,
nits waard, dat is dierbaar, vereiseht wend . Deze aanteekesingen ver.
corloven wij ons, niet nit lust tot vitterij, mar ter onderrigtlng, en on
to voldingen, gelijk wiu ons dearvan overtaigd houden, dot men aan hot
vaderlandsch publick bet cigen rrcrk tenet Di$nstbode waariijk gelevggl
)ccfc .
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zonde fpijs to nutrigen . Mogt Zij eerlang tnet meerdere tuintte van tijd zich aan de Zanggodinnen kunnen toewijden ; welk
eene keur van lekkernijen zou zij welligt alsdan niet in ftaac
;ijn ono eenmaal aan to bieden !
,Zerffe Beginfelen der Staatkundige 4lardrijksbefchrijvihg, ten
dienfie der Scholen, volgens de nieuwfte ftaatkundige veranderingen . Tweede vermeerderde en verbeterde druk . Te Dordrecht, bit A . Blusfd en Zoon. 1813 : In iamo. 114 B1.
f :-6- :

A

tweede druk van dit anders goede Schoolboekje is op
cen, voor bet menschdom in 't algemeen hoogstgelukkig, maar
yoor deze onderneming gilernoodlottigst tijdflip in de wereld
gekomen ; in 1813, her jaar van den val des Franfchen Keizerrijks, en met hetzelve van her geheele toenmalige ftelfet
van Staatkundige dardrijkshefchrijving - zoodat her gehne•
le boekje thans volftrekr nutteloos is . Her was ook -- om de
geene zaak, om onder N A P o L E 0 r(
waarheid to zeggen
een zoodanig flelfel to fchrijven. De ondervinding had, helaas! genoeg geleerd, dat geene verdragen of overeenkomfien, of zelfs giften aan zijne Broeders, Neven, enz . hem
heilig waren ; dat hij in d6 n jaar den eenen Broeder nit Hot.
Land jaagt, den anderen Hanover eerst geeft , dan weder ontneemt . En zoo dit aan 's mans bloedverwanten gefchied is j
hoe zullen dan vreemden gevaren zijn? Zekerlijk, een zb4
fnelle, zdb gezegende ommekeer kon niemand verwachten,
en wij twijfelen niet, of de uitgevers zullen zich den ondergang van hun boekje in dezen geweldigen, doch welcladfgen
firoom gaarne getroosren.
Evenwel is er -- fchoon her grootfte gedeelte der fchikking vervalt - nog veel goeds in dit boekje . Her begint met
bet Noordwesten van Europa - de Britfche Eilanden ; gaat dan
voort naar bet Noorden, Deenemarken, Noorwegen, Zweden
en Rursland; wendt zich dan eensklaps naar her Westen, om
bet Franfche Keizerrijk to befchrijven, (waartoe dan ook Belgie,
de linker Rijnoever, een gedeelte vn Italle, Holland, en gedeeltelijk Zwitferland behooren.) In deze, zoo geheel dooreenliggende, en onaardrijkskundige orde (zoo wij dit woor4
go*
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gebrtaiken mogen) worden de landen opgenoemd, en de naast
bijeenlig;;ende, zoo als de Rijnoever en Holland, door Italie afgeebroken. Duitschland en bet Rijnverbond worden als
eenzelvig befchouwd, (met uitzondering van Oostenrijk) en
dus Pruisfen ook tot bet Rijnverbond gerekend, waartoe bet
nimmer behoord beefs . - De grenzen van Saxen (Sakfen)
worden ook niet naauwkeurig opgegeven ; bet grensde ten
2uiden niet aan Wurtzburg, maar aan Beijeren(Baireuth), en
ten zuidoosten (niet oosten) aan Boheme . Ook heeft bet
Groothertogdom IYarfchau nimmer tot Sakfen behoord ; hoewel de Koning van Sakfen (in naam, en op een' zeer bepaaiden voet) daarvan Groothertog was . De Wezer (bl . 45)
maakte de oostergrenzen van bet Ex-koningrijk Westfalen
niet uit, maar vloeide er midden door been. De hlyrifche
Provincien (bI . 74) zijn niet in 18o5 en 1811 , maar (behalve Istrie en Dalmatie, die in i8o5 afge1taan werden) in 18o9
door Oostenrijk aan Frankrijk overgelaten . Voorts keuren wij
bet zeer goed, dat de Idnifche Eilanden, waarmede men anders verlegen was, waar die to plaatfen, bier bij de 111yrifche
Provincien gevoegd ziju, gelijk zij ook natuurlijk bij den
Scaat behooren, die deze gewesten bekomt, en buiten dezelve den fleutel tot de 4driatifche Zee mist . - De andere wereiddeelen zijn korter, en wat oppervlakkig behandeld . Men
leest in ilfi-ika nog van Ajan, 4del, 1llonomotapa, en zoo
als die bnbekende, en ten deele verdichre, Koningrijken al
meer molten beaten, als hoofddeelen . Op bl . lot lezen wij
van de flraat Davids, in plaats van Davis, en bet meer Supirior (Superior) in plaats van bet Opper-meer . In Zuid,lanerika zijn de Spaanfche bezittingen in deze befchrijving
door de Portugefche en andere (Brazilie en Guyana) afgebroken ; hetwelk in eene Staatkundige 1ardrijhsbefchrijving
verwarring moet baren .
In weerwil dezer aanmerkingen, die meestal llechts op
kleinigheden vallen, die ligt to verhelpen zijn, en welke ziciu
de Schrijver dus ten nutte kan maken, wanneer at, na den
afloop van bet Weener Congres, eene nieuwe, veranderde uitgave ward raadzaarn gekeurd, hebben wij dit boekje, in
de meeste daadzaken en opgaven, juist, klaar, beknopt en
bondig gevonden . De getallen van de inwoners der fteden
zijn moeijelijk alle na to gaan, daar de telling in de onderfcheidene landen zoo zeer uiteenloopt ; nogtans komen ores
nOaKBESCH. 1815 . N0. 9 .
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de 1ne'este vrij aauwkeurig voor. De begrooting d -- r inwa
neren van her viffde Werelddeel (bl . 113) is rchter loutere
gisfng,, dear Nieuw-Holland nog op verre na niet eens lang :
de kusten bekend is .

Staats-Almanak voor den fare 1815 . In 's Gravenhage en to
llmflerdam, bij de Gebroeders van Cleef. In gr. 8v . 866
Bl. f7- . - :

Doze zeer uitvoerige,

en daardoor in menig opzigt geriefelijke
en belangrijke, Staats-Almanak begint met de Grondwet ; bevat
vervolgens eenen kalender, waarop de aanwijzingen des op- en
ondergangs van zon en maan, met de afwijking der eerfe,
en den middelbaren tijd op den waren middag enz. , en geeft
vervolgens cone aanwijzing der hoofdflukken en afdeelingen,
die wij best vinden, tot kennis van bet geheel, bier grootendeels to laten volgen.
I. Geboorte en huwelijken der leden van bet Vorfelijk geflacht ; Huis van den Souvereinen Vorst ; van de Vorstin ;
van de Prinfen ; van de Vorstinnen Weduwen . II . Ambasfadeurs, Minis ers der buitenlandfche Mogendheden, refiderende
bij Z . K . H. ; - van I-Ioogstdenzelven bij buitenlandfche Mogendbeden . III . St~lars-Ambtenaren en hooge Kollegien . IV.
Departementen van Algemeen Befuur. V. Perfoneel der adminiflratie van den Algemeenen Waterfaat. VI . Openbare eerdienst der onderfcheidene Kerkgenootfchappen in de Vereenigde Nederlanden. VII . Militaire organifarie. VIII . Organifatie
van de Zeemagt . IX . Befluur der Kolonien . X . Grondgebied
van den Staat der Vereenigde Nederlanden ; Ridderfchappeti
en Edelen in de provincien en landfchappen ; provinclale,
3andfchappelijke en fledelijke befturen. XI . Regterlijke magt .
XII. FinanciEle organifatie . XIII . Commerciele organifatie ;
Levantfche handel , groote Visfcherij , Beurzen, Bankiers,
Kasfiers, Makelaars, kamers van koophandel, wisfelbanken .
XIV . Befluur en adminiffratle van de Opperhoutvesterij . XV.
Onderwijs, Wetenfchappen en Kulmen . XVI . GeneeskundIg
onderzoek en toevoorzigt . XVII . Landbouw. XVIII . Befuur
van de hoofdfad ; plaatfelijke regering en fedelijke inrigringen aldaar. XIX . Befuur van de refidentie, enz . - Bevolkirtg
der feden, behoorende tot derr Staat der Vereenigde NederUn-
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fatideh . Postkaritoren, vertrek en aankontst der posten binoen 's lands en naar buiten. IVagen- en Schnite -veren.
Diverfe Geldfpecien . Hofcostumes en I-l frouwen . -- iilndwij •
zer der zaken .
Wanneer men deze anntvljzing overziet, en alzoo bevroedt,
clat wile Hooge Perfonandjen, belangrijke Ambtenaren, Officiers, Profesforen, Predikanten en Prieaters, Makelaars, enz .
enz . enz . bier met name ftaan aallgeteekend, dan kan de dikte
van dit Almnr}akje (van 866 bladz . i n groot Svo .l) geene verwondering baren . Nog veel dikker zal hetzelve gewis moeten
worden, wanner bet eenmaal op nicuw voor Wet ganfche tegenwoordige Koningrijk words vervnardigd ; nog dikker zon
fret reeds zijn , zoo •- met de naauwkeurigheid en uitvoerig
heid, anders in acht genomen - al de veren en jaagfchuiten,
ook in Ogelegener provincifn, bier waren aangewezen . Wij,
voor ons, zonden meenen, dat bet reel der moeite waardig
is, 2ich zulk eenen Staats-Almanak aan to febafen, indien
men telken jare, juist niet eenen geheel nieuwen, maar flechts
eene zekere herflelling en aanvulling op denzelven, behoefde
to koopen .

iVenceslaus Valk en zijne Familic'- ; ndar bet Roogduitsch van
A . L AT o N T A I N .E .
Ill Deelen . Met Platen . Te !Infer=
dum, bij H. Gartmah . 1814.. At gr . 8vo . 68o BI. f 6-I3- :

'De

gebeurtenisfen van den tijd, en de menigvuldige flukken
en fhukjes van den dag, (en daaronder zeer belangrijke) namen zoo veel ruimte in ons Tijdfchrift weg, dat wij ons
welhanst niet meet zouden weten to verontfchuldigen bij on7,c fchoone Lezeresfen, die, bij alle hare vaderlandsliefde,
natuurlijk evenwel verlangen bekend to blijven met die roanantifche gefchriften, waarvan de lezing haar altijd bijzonder
uitlokt ; vooral de zoodanige, die niet flechts hire verbeelding aangenaam bezig houden, maar tevens bet hart aandoenlijk treffen en ten goede opwekken, en die wij alzoo niet at
teen als fchuldeloos tijdverdrijf, maar allezins (zoo veel men
dit van een' goeden Roman vorderen kan) voor verftand ea
hart durven aanprijzen. Het werk , dat wij that s in zijn ge
heel aanmelden, verdient in ons oog lien lqf ; en wij geveg
E 0 't
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bet nix vooral de voorkeur, fchoone Lezeresfen! omdat gij t;
bier niet alleen met dene belangrijke liefdesgefchiedenis, maar
met een santal, en in bet bijzonder met vier voorname, wel_
ke u van den aanvang of tot de gelukkige huwelijken, bet
toppunt van alle de wenfchen, de grootfie deelneming zullen
inboezemen, onfchuldig en aangenaam, en leerzaam tevens,
kunt bezig houden .
Overigens vindt gij bier uitnemende,
wel volgehoudene karakters , waartegen flechts weinige afzigtige affteken, en bij de goede maar weinig overdrevens,
maar weinig, dat niet navolgenswaardig is . Den edelen w E NC E S L A U S V A L K willen wij uitzonderen, die zeker een zonderling is, en zijne eigene wonderlijke kuren heeft ; maar dat
zal u Met hinderen ; integendeel, wij beloven u vermaak bij
zijne Ridderavonturen en Ridderkuren, nit den ouden tijd door
hem opgezocht en nagevolgd, en wij wenfchen ieder uwer
eenmaal eenen ecbtgenoot van zijne mannelijke inborst, gezond verfland, voortreffelijk hart, en zijne groote geldmid.
delen . Of wilt gij liever zelve kiezen? bet is ons om 't even ;
dan een man als zijn vriend H U B E R, of zijn Neef F a A N S ,
Of K E L L E R, de minnaar van zijne Nicht A G NE s ; maar dan
wenfchen wij ook, dat gij Inoogt verfierd zijn met alle die
ultmuntende fchoonheid van ligchaaat en ziel , en aile
die voortrefFelijkheid van verfland en hart , en aile die nit .
nemende talenten , waarmede de Hemel die zelfde lieve
AGNES, 'S mans zachte CLAUDIA, de moedige BERTHA
en de heerlijke J A C o B I N A (wij zouden bijna zeggen met
cene kwistige hand) heeft begaafd ; en dan twijfelen wij geen
oogenblik, of gij geniet zoodanig hoog en aandoenlijk aardsch
geluk, als waarin wij wenfchen, dat deze voortreffelijke,
dierbare menfchen zich nog lange zullen verblijden . Dan zal
er ook, wenfchen wij, een ge/lacht van heerlijke menfchen,
uit u , en rondoFn u , ontluiken , en gij , gelijk de edele w E NCE S L A U S VALK, ook in den hoogflen ouderdom , bijna dagelijks zeggen : „ 0 goede God! het levee op aarde heeft zoo
,, vele en zoo groote genoegens : kunnen er in uwen hemel nog
„ gr'ootere zijn?"
Wij moeten alleen bier nog bijvoegen, dat wij den aanvang van bet derde deel bijzonder bevelen aan de aandacht
van ieder, die zich met de opvoeding van een verwaarloosd
jonkertje, of zoo eenen even verwaarloosden wilden jongen
nit den burgerliaud, beuloeijen moet, waartoe ieder wel even
na,
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waarvoor ieder niet even zeer berekend is ; en dat
ook de geheele Roman met voortreffelijke lesfen
en wenken doorzaaid is.

, , maar
o verigens

De Staatkundige Dood Van BON A P A R T E, Dithyrambus.
Door P. G. W I T S E N G E Y S B E E K . Te dmflerdam, bij
Geysbeek en Comp . In gr. 8vo. 7 BL f :-4- :
Lierzang aan Z . K. H. WILLEM FREDERIK GEORGE,
L ODE w IJ K, Prins van Oranje enz . enz ., na de luisterrijke Overnvinning van 15-18 .Iunij 1815 . Door A . N . VAN
P EL L EC O M . Te Schiedam, bij J . H. Sweben . In gr. 8vs .
Ii Bl. f : •6 - :
Plidertandsch Gevoel, uitgeboezemd aan mijne Wapenbroeders,
de Leden van het Korps vrijwilligs ,lagers, enz . Door x.
3i E IJ E R JUN ., ,fdjudant bij voorz . Korps . Te ihnflerdam,
bij Geysbeek en Comp . In gr . 8vo . Io Bl. f :-6- :
Lauwertak , gevlochten in den Eikenkrans Van Z. K, IL W I L.
I, E M , Prins van Oranje, enz. Door U . M E IJ z R, J v N.
Te dmflerdarn, bij Geysbeek en Comp . In gr. 8vo . t I
131. f :-6- :
Men kan een goed miter zijn, zonder juist eenen Bucepha.
lus to kunnen befluren. De Pegafus , then de Heer G E Y sBEEK wederom gewasgd heeft to beklimmen, de zoogenaamde Dithyrarnbifche, is inderdaad een moedig, vurig beest.
Menigeen' zou het niet gelukken, hetzelve to beflijgen, en
ook voor GETS D EE K fchijnt er niets minder noodig to zijn
dan de v al van eenen geheel anderen P R A Z T O N , wiens dolheid de wereld in brand fteekt, om zich aan den flouten
fprong to wagen. Nu, wij bewonderen zijne fierheid en vlugheld en afkeer van de dwingelandij ; maar wij zijn dan toch
sevens wel in ouzen fchik, dat her zijn dagelijksch werk niet
is, en wenfchen regt hartelijk, dat althans de vermelde aanleiding niet meer zal voorkomen . Inderdaad, her loopt thans
hoog genoQg met onze Poezij , en zoo andere dan de allerflevigfle handen de teugels zoo ver beginnen los to laten, dan
woet men waarlijk wel bang voor den Zwanen-zang des goeL e 3
den
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den fmaaks worclen. - Vooreerst fchijnt de Dichter dim lkaatkundigea, en natuurlijken dood zoo wat verward to hebben ;
ten andere bijiven wij volflrekt in bet onzekere, waar N AP o L E o N dan eineelijk en eindelijk been moet, -- voorwaar
cene pijnlijke onzekerheid l en eindelijk hebben wij maar geen
zin aan de Seine in Nederland ; neen, God beware ons voor
de navolging van Rome en Frankrijk! Ook zijn wij waarlijk
to vroom, om dat vervloeken van vader en moeder van den
fchuldigen met genoegen to hooren ; gelijk al die pestdampen
en toegeknepen gorgels en ftrotten, enz . enz . onze verbeelding en onze zenuwen pijnlijk aandoen. - Belgt misfchien
onze toon den Dichter? Wij antwoorden hem dan in gooden ernst , dat , gelijk de uiterfien elkander altijd taken ,
alzoo gelach de natuurlijke vrucht is van eene overfpannen
poging om to treffen ; doch, dat dit onze achting niec wegneemt voor de mate van vttur, dichttalent, en deelneming in
de zegepraal der nlenschheid, die op deze wijze liunnen zondigen .
No . 2 . Wij laten dit ftukje to liever volgen, omdat bet
viet bet voorgaande eenige gelijkheid van verdienfte en wan.
ver4ienfte hoeft . Hoe zeer toch de eerfte pleiten moge voor
cen gedicht, bij zulk eene blijde gelegenheid vervaardigd,
en voor eene fout, om deze eigen gelegenheid zoo natuurlijk
en zoo vergeeflijk ; de goede fmaak, bet belang onzer waarlijk fchitterende dichtkunst heeft hare onafdingbare regten.
Alleen de volkomen geoefen4e, de meester in de kunst, kan
-vich, oozes oordeels, veilig wagen in die hoogee van aancengefchakelde, allerftou :fte beeldfpraak, waar de onzin en
bet walgelijke dikwijls aan de kracht en bet fchoone grenzen.
En, gelijk de gebreken vooral van meesters befmettelijk zijn,
zoo bedenke men toch, dat bet juist de allergeweldigfte of
hoogstgefpannen uitdrukkingen van mannen als B I L D E R D IJ S
en UELMERS niet zijn, die hun den hoogen, ilevigen dichtroem hebben bezorgcj . De drie eerfte coupletten zijn waarlijk treffend ; maar nu worth bet vasthouden deszelfdenbeelds,
bet uitwerken en yolgen in de bijzonderheden, gedwongen.
filet is niet meer de vrije ftroom des gevoels, en bet gevoef
aileen is: de bron des goeden fmaaks ; de verbeelding, den
meester fpelende, words avontuurlijk. De Heer VAN P E LL E c oM vergeve ons deze nanmerking . Wij achten ze van to
weer belang, hoe meet aanieg vOQr hooge, Route poezij zijn
xlnk waarlijk tenmerkt.
No.
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3 . Een fchrikbre nacht zinkt op de volken,
Een pestwalm fmet alom de lucht, enz . enz .

Alles wel, fraai en treffend . Maar, aile groote Dichters
vergeven bet ons ! die geest des kwaads behasgt ons diet. Wij
weten we!, men heeft `thans geesten des tijds, der vergadering
etc . etc. ; maar mena heeft ook gcest van hartshoorn en dergelijke, en, als bet oudfte, komt ons dit altijd eerst voor
den geest. Waarom niet de kwade geest, de baariijke droes3
Al verkiest men ook niet in hem to gelooven, 21s. dichterlijk
gedachtenbeeld is hij toch gewis een allerbruikbaarst wezen .
-- Dic hebben wij tegen den aanhef ; in den afloop konden
wij met den Amftet niec to regt. Ons dunks, de zuster-rivier,
het 1j, :nag jaloersch zijn op deszelfs lof en fcheepskroon ;
en inzonderheid, dunkt ons, ware de bloedtroon niet gevallen,
als Amftels golfjlag bet had moeten doen . - Overigens huldigen wij den dichtgeest, de bekwaamheid en regc vaderlandfchen ijver van M E IJ E R .
No . ¢. Op dit ftuk zouden wij geen vinger durven zetten,
let vermeldt den lof van onzen edelen Kroonprins op eene
edele wijze. Br is regt gang in bet ftukje ; en bet volgend
couplet moge al iets gewaag4s bezitten, zoodat men bet juist
niet moet uitpluizen, hoe oorfpronkelijk zijn diarentegen do
denkbeelden, aan den Prins gerigt!
Gelijk een aspis, die, vertreden
In 't boseh door 's wandlaars forfchen voet,
't Venijn uit de ingetrapte leden
En kop hem woedend treffen doet,
Zoo biest der Gallen lood u tegen -,.j-let treft - maar 't bloed, uw wonde ontzegen,
Drupt als een dauw op 't aardrijk near,
't Welk uw gevallen heldenfcharen
Als zaad zal in zijn' fchoot vergaeren,
En geeft ze als Kadmus zaaifel wear.
Aileen beklagen wij ons over 's Dichters to groote edelmoedigheid . N A S s A U's vanen ontvingen in 1690 geene vlek
bij Fleury. De Fzanfchen mogten toen bet flagveld even behouden, en zich op then grond de overwinning toefchrijven ;
zij was behoorlijk betaald, geenszins fchandelijk weggegeven.
E e 4
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De Tobneel-kritiek, of de Recenfenten ontmaskerd; Bljfpel, met
Zang. Door C . VAN DER V IJ V E R. Te dinflerdam, l+ij
H. van Kesteren . 1815.

In kl. 8vo . 48 BI. f : -8 - :

„ Qui cogitat turpe, habet turpe in animo," is bet welgeko .
zen motto van dit fluk ; en bet kort, maar bij uitftek fchrander
voorberigt heeft dit zonderling voortreffelijke, dat men bet ook
omkeeren kan . Een paar Recenfenten zijn de helden ; enwaarlijk, bet werd ook tijd , dat wij en onze Confraters zoo eens
openlijk werden nan de kaak gezet. Wij maken bet ook al
to gortig ; bet is bij ons wel curia fupellex! wij maken zelve
ellendige verzen, en, daar wij in bet duister fehuilen, prijzen
wij die, in onze recenfien, als meesterftukken der kunst ; en
waagt bet iemand hierin niet in to ftemmen, diens werden_
vegen wij, bij' de eerfle gelegenheid . Onze flelregel is : zoq
weinig mogelijk van eenig werk goed to zeggen ; of liever,
in bet geheel geen goed to zeggen ; want waarom hebben onze bladen aftrek? evenwel, die op eenige exemplaren infchrijft, of ons eenige honderden guldens in de hand ftopt,
of ons van bet zijne een exempiaar op velin-papier, verguld op fnede, prefent doet, maakt eene uitzondering. Voorts
fchelden wij braaf op K 0 T Z E B U E, Qmdat dit toch in de
mode is ; en, als wij ons tot tooneelkritiek verledigen, beoordeelen wij vlug weg de Acteurs en Actrices, hoewel wij in
de kafijkamer, onder een glas punch, zitten, als zij hunne
rollen uitvoeren, enz . enz .
Dit alles is door den Heer VAN DER V IJ V E R aan bet
liclit gebragt, en in een Blijfpel ingeklee4, waarvan men de
ZangJtukjes ook zeggen (en omgekeerd, zeggen wij, bet proza ook zingen) kan ; zie bet voorberigt . Dit Blijfpel is zoo
luimig en vrolijk en aandoenlijk fraai, en zoo geheel naar de
regels der kunst bewerkt, dat wij niet weten, hoe to beginPen of to eindigen met den welverdienden lof ; en wij twijfelen geenszins, of her zal, fpoedig in alle talen overgezet,
elk - publiek, bij iedere boerenkermis, verlichten en vervroitjken .
Onze dochter zit aan eene fraaije vertaling uit het Fransch,
met behulp van een woordenboek ; de Heer Letterwijs, die in
bet geheel Inaar niet in gunst bij ons is, en wiens verzen,
waar-
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waarmede hij zijne voortreffelijke woordwisfeling met het
nneisje doorweeft , bewijzen, hoe zeer wij hem onregt doen,
met to zeggen : „ dic~ter is, was en wordt hij nooit!" deze
Letterwijs komt haar floren ; na hem een voortreffelijk Acteur, die bij haar den minnaar fpeelt, en , door die fchrandere list, haar bet geheim, dat wij de Recenfenten zijn, en tevens een blad van ons, dat voor de pers gereed ligt, ont.
futfelt . Straks komen wij to huis, Orestes en Pylades ! maar
raken fraai met elkander aan den haspel ; daarin evenwel zija
wij bet eens , dat wij vegen zullen . Kort hieroptredenzeeraanzienlijke Tooneelisten en Fraaije Vernuften binnen, om verzen,
die wij vervaardigd hebben, to hooren en te bewonderen . Vooraf, echter, trekken zij tegen de Recenfentenlos ; en wij (gelijk
dat betamelijk is) leggen er een loodje op . Ben van hen, de
gewaande minnaar, neemt bet op, en zegt : hij zelf is de Recenfent ; , en nu leest hij met luidcr flemme (en dit is dt
verwonderlijk fraaije ontknooping) bet ontfutfelde blad voor .
De Lezer raadt bet overige ; daar flaan wij nu met befcllaamde kaken, fchelden elkander voor verrader en letterdief, en
zijn nu beiden zoo in eens recenfor af.
Voegden wij bier nu nog eene proeve bij, in proza, (dat
men zingen) en in poezij , (die men zeggen kan) dan vreezen wij, dat de Lezer ons naauwelijks gelooven zou, daat
wij hem, op ons woord van eer,, verzekeren, dat de Heer
VAN D E R V IJ V E R, zoo veel wij weten, niet tot bet gilds
behoort, en aithans zeer zeker de fleller van deze recenfie
niet is. Liever, opdat vooral niemand dit vermoede, witlen wij moeite doen, om eene enkele berispende aamnerking
to vinden . o! Daar is altijd wat to vinden, zegt de man
met regt ; en zoo vinden wij dan ook war .
Bij bet lezen van dit fluk, dat ons laf en eerloos handwerk
zoo geheel ontmaskert, zagen wij ons in alle onze naaktheid,
en kregen opregten lust om ons to verbeteren ; wij verwachtten hier vele lesfen, voor bet minst wenken, to vinden,
die wij konden behartigen ; maar, wij moeten bet zeggen,
bierin is bet anders zoo voortreffelijk fluk even arm, als een
mesthoop in paarlen. - Wij willen evenwel nog eens wroe.
ten, als een haan (met verlof gezegd!) in den drek ; maar,
betgeen wij dan toch vinden, beter , dan de haan in de fabel, in eere houden :
i .) Wanneer iemand niet coejuicht hetgeenuitonzepenvloeic,
zij n
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7jn wij gewoan hergeen hij fchrijft bij de eerite gelegerlheid
to vegzn. Niet meer dan alzoo! Reeds deze recenfie is be.

wtjs-, dat 'svij ons beteren . Wij zeggen reeds voornit, det,
a1 wet de Heer VAN D E R v JJ v E R nog fchrijven zal, voor
kiltiek noch verbetering vatbaar is . Hoe meet iemand voort .
aan in gevoel en fmaak van ons en onze Letteroefeningen
verfchilt, hoe meer wij bet moeten aanprijzen .
2 .) Het was de gewoonte der Recenfenten, op ROT Zr,
a V E to fchelden, omdat dit in de mode is . Hidden wij nu
-bear iers van K O T Z E B U E bij de hand, of wij ook prijzen
2ouden! Dan, de lof, bet Blijfpel van den Heere V A N D E It
f IJ vJ; R (dat wet niemand buiren ons zoo flerk prijzen zal)
rnegezwaaid, overtuigt hem voorzeker, dat onze bekeering
ernst is. Het zal dan voortaan onze ftelregel zijn, dat de fmaalt
van geheel bet geeerd publiek wanfmaak is!
3 .) Onze dochter arbeidt dagelijks aan vertalingen ; dir is
hear handwerk ; deze prezen wij aan, maar toonilen ons bij
het work van oos fpronkeJijke vernuften, en bij hunne eerJle
oertalingen, verbanners in plaits van aankweekers der knnst.
De Heer VAN D E R v!J v J: R is een oorfprankelijk vernuft ;
en hij zier, hoe zeer wij ons reeds naar bet voorfchrift verbeterd hebben. Zoo willen wij voortgaan ; en, zoo wij in de
volgende proeven zijn Ed . nog niet volkomen voldoen, zoo
bedenke ho het : „ al doende leert mm," en wij verzoeken
nederig zijne teregrwijzing, waartoe hem zekere verzameling
van Ants'kritiek gelegenheid sanbiedt, welke altljd met leer-.
zaam vermaak door ons gelezen wordt, ell waarin wij hem
eerstdaags verlangend wachten ; to meer, dear een onzer Con.
fraters (ongevergd evenwel) ons bet afmaken van een klein
carelletje met zekeren Heer R I D E N rl O , ibidem, edelrnoedig
tlit de handen nam, miskhierr vreezende dat bet met ons war
erg zon afloopen . als wij zekere parruiken (want zekere paruiken kunnen wij maar volflrekt niet dulden) eens wat bandig of onhandig dooreen fineten, Waartoe hij onzen lust krachtig had opgewekt . Nu, voorzigrigheid is de moeder van de
porfetcinkas ; wij bedanken College, en zijn tot wederdienst
bereid . Dit in parenthefr ; en nu pan wij tan bet recenferen
naar des Heeren V A N D E R v ij v ER's recept :

X . Ogler

.
T . L B I A N C 111 , Ot2g'R DE MEN
T.
Dgier de Deen, df de edek Wradk, Treurfpel in vijf Ba•
drij ven , -ran F. L. B I A N C H I . Door D . O N D E R W A T E R .
Tweede Uitgave. Te Leyden . by j . W . van Leeuwen. L814 .
In kl. 8vo . 104 Bl. f :- 12 - :
Bij de aanmelding der terfte ttitgave gaven wij -a-an ditTreurfpel cenigen lof : de herlezing, en het voorberigt MI, zoiz
loffpraak hebben uitgelokt ; voor
tins
'bet denkelijk tot wat milder
minst hetgeen de Uitgever (niet de Heer O N D ER W AT E R, die V ertaler is) ons deed opmerken, fpootde bns anti
tot eerie nadere lezing en toetfing, die bij ons voor bet ftuk
'riet onvoordeelig was . Dan, toen hadden wij van den Heer
v A N D E R v ij v z R nag niet geleerd, dat Wij onzen lof moeten fparen voor eerfle vertalingen, of de werken van oorfpronkelijke vernuften. De naauwkeurige nadruk der eerfte ulfgave doet den Drukker eer aan, en zou ons zeifs doen denken, ddxt wij •j uist geene tweede, maar flechts eene vernieuwo
de, met een voorberigt vermeerderde, uitgave in handen hadden, zoo ons titel en voorberigt niet beter onderrigteden .
n,
.De Vermommingen, of Schijia bedriegt. Kluclrtig Blijfpel, met
Zan~. Door D . W. S T o o P P. N D A A L. Te 4rnjlerdanz , f ij
1 . Tiel . I814 . In kl. 8vo . 40 131. f : - 8 - :
Lit is een oor fpronkelijk uluk, en dus verdient bet buiteh
twijfel grooten lof ; des zijn wij door den Heer VAN D R It
v it v E'R voorgelicht . Wij zouden anders verklaard hebben,
bet met den Schrijver volkomen eens to zijn, dat, zoo men
bet nis een Tooneelgrapje opneemt, en bet den Lezer ooh
fieehts eenmaal doet lagehen, hij alle reden had om to vr-eden to zijn . Tusfchenbeiden werd ons bet grapje eveuwel
ten weinig al to laf ; maser bet ftukje is oorfpr nkalijk ., en
aius zeer zeker geed!
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t AFOttTAINE, TERUG1t!IS NAAR IIET TADERLAIIS,
.
1
De Terugreis naar het Paderland. Van A . L A F 0 N T A I N Lri
Te 4mflerdam, bij J . J . en J . R . Radink . 1814 . In kl. 8vrr,
72 111. f :-15- :

Len kleine Roman, die, des twijfelen wij niet, gelijk zoi
vele andere van dezen Schrijver, onze Lezeresfenbevallenzal .
Wij zouden haar dit vermaak wel hebben gegund, en kunnen
verzekeren, dat her een voor bet minst onfchadelijk vermaak
was . Maar bet is eene vertaling ; en, hetgeen bet hier nog
erger maakt, her is in de mode, grooten fmaak to vinden in
LAFONTAIr E'S fchriften . Dus, meisjes! zijt voorzigtig ;
gij mogt uwen fmaak nog verder bederven voor des Heeren
VAN D E R V IJ V E R 'S meesterflukken .
Maar, hebt gij bij
geval VAN D E R v IJ v E R's Silhouette? eilieve, vergelijkt
dezelve dan met die van den Schrijver van dit romannetje,
en koopt daarom dit boekje! Een goed Phyfionomist kan u
daarbij her „ homo homini quantum prastat!" ultleggen .

Cedichten voor Kinderen, door hrouwe x . W. B I L D E R D IJ K .
Met Platen . Te Ilaarlem, bij F . Bohn . In i2mo . 109 BI.
f 1-4- .
Elk Ouder kent de waarde van dit Kinderboekje uft onze
vroegere aankondiging, of liever nog, gelijk wij wenfchen,
uit bet fpeelvertrek zijner eigene kinderen, waar bet gewis,
als een geliefkoosd onderhoud, voorhanden is . Wij komen
er dus alleenlijk op terug, ter vermelding, dat de Uitgever,
door bet goed vertier waarfchijnlijk aangemoedigd, bet boekje•,
ten behoeve van eenigzins meer gegoeden, thane nog doer
verzeld gaan van een zestal keurig uitgevoerde Plaatjes van
VIN K E L E S ; zoodat bet ook in dezen vorm , als een fraai gefchenkje, dat der kinderen hart en zinnen fireelt, alle aanprijzing en den ruimften aftrek verdient, then wij hetzelve dan
ook gaarne gunners ; terwijl wij tevens naar meer zulke lieve
en leerzame Gedichtjes voor de Jeugd ons verlangen uiten.

BOEKBESCHOIJWING .
Yerh_andelingen, rakende den Natuurlijken en GeopeN4
baarden Godsdienst,

uitgegeven door

Godgeleerd Genootfchap . XXVIJte Decd.
lem, hij J . van Walre en Comp .
289 Bl. f 3 - : - :

i S i5.

'r E y L r: it's
Te Haar.
In
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olgens den afzondeilijken titel, bebelst dit Deel
van T E Y L E R 's Godgel. Gam . de .eehandelingen over
het gevoelen van j. A . r- B E B H A R D wegenr- den oorjprong van den Christelijken Godsdienst ; en is de eerie,,
(zonderling genoeg door eenen Ncderduitfchen titel
voorafgegaan) de Latijnjche van den Leidfchen Hoogleeraar E . A . B a R G E R , met Goud bekroond I de andere , die van den Eerw. W . A . V,& N R E N GEL , Leeraar
der Hervormden to Grootebroek, in bet Hollandsch
gefcbreven, en met den Zilveren Penning vereerd. Bit
het openen des boeks, ontwaart een iegelijk, niet onbekend met de werken van bet Genootfchap, dat,
-voorzeker door een voor ons raadfelachtig toeval, de
vertaling der Prijsverhandeling , van den geleerden B o tzGE R bij de uitgave van dit Deel is achtergebleven, en
dat alzoo bet Genootfchap een zeer onvolkomen werk
in bet licht zendt . Hoe zuiks bljkome, laat zich denken, niet gisfen .
b e aankondiging van B o R G E k'S
Verhandeling door Nederduitfchen titel verbant bij ons
fchier alien twijfel omtrent cene bedoelde weglating watt
bet vertaalde ftuk . Ook verbeelden wii ons, dat Hee»
ren Directeuren alsdan door eenig Vdorberigt de redeu
zouden hebben aangeduid, waarom z1i afgingen van
eene gewoonte, die gewis van de grootfte aangelegenheid is voor den ongeletterden of min taalkundigen lief.
1lebber van godsdienftige waarheid en onderzoek . En z6b
wij ons in dezen bedriegen konden, dan nog achten w13
j10KKBF,SCH . 1815 . N0 . ip,

F f

Zoe

426

VERHANDELINGEN

zoo vermaard een Genootfchap to naauwgezet, om,
eigendunkelijk en met opzet , to handelen tegen den uiter.
flen wil van wijlen den Heere T E Y L E R . Want, in
bet Berigt, geplaatst voor het Ifle Deel der Godgeleer .
ere Verhaudelingen, lezen wij, bl. XVIII, de begeerta
des Stichters, , dat de herhandelingen, zoo zij de yolk goedkeuring mogten wegdragen , naar des Testateurs
vitdrukkelijke vastflelling, in de Nederduitfche tale ter
drukperfe moeten bezorgd vorden ." Wij blijven dus in
bet vermoeden, dat door eenig toeval het Nederduitsch
van B o it G E R'S uitgewerkte Prijsverhandeling is blijven liggen ; aaar 'r E Y L E R's Directie desgelijks bij
ons buiten alle verdenknis is , van den Leidfchen Hook
leeraar het regt of genoegen to willen betwisten, om
door zijnen ftrijd tegen E B E it H A R D gunftiglijk bekend
to worden ook bij zijne ongeletterde Landgenooten. Op
grond derhalve van then onderflelden misflag, bij dezen
der Directie onder het vog gebragt, vleijen wij ons,
dat de bedoelde vertaling, als een 44anhangfel op dit
Deel, fpoed-ig in druk verfchijnen zal, en ons gelegen.
beid geven om alsdan nit dezelve eene proeve merle to
deelen van B o R GI: R's betoogtrant en fchoonen itijl,
met Attisch zout befprengd . Vonden wij ergens, in
een gekuischt Lattjn, rijkdom van geleerdheid, grondige kennis van zaken, bondigheid, fijne fcherpzinnig.
heid, en kracht van b.etoog, in eene Verhandeling vereenjgd, het is in die van onzen Vaderlandfchen Geleerde , den, vermaarden B 0 B_ G E R . Ook de andere, die van
den Eerw . V A N H E N G B L, heeft groote verdienilen,
en, is voldoende ter wederlegging van E B E R H Alt. D .
Ileiden beantwoorden zij uitnemend, en volgen den
leiddraad der uitgefchreven Prijsvrage., aan den voet dezes herinnerd (*) : echter, tot brillijking van des Genooe
(") Het Genootfchap verlangde een beknopt onderzoek
der flellingen, voorkomende in-het voor welnige jaren uitgegeven werk van wijlen den Hoogleeraar 1. A. E$ERIIARD,
goo
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Wotfchaps oordeel,, munt, ook naar ons gevoelen, de
e erfle boven de tweede tut, als Goad boven Zilier .
Noodwendig dienen wij thans onze Lezers to verzenden tot dit boekdeel zelve ; daar wij ons moeten vergenpegen met de opgave van bet algemeen beloop en de
boofdtrekken dezer Verhandelingen, die wij tevens door
onderlinge vergelijking van derzelver waarde nader willed kenfchetfen .
Meermalen, onder bet lezen dezer flukken, gevoelden
wij bet zwakke, gewaagde, en op losfen voet aangenomene, of to eenemaal opgeraapte, der onderflellingen van
E'B E I . H A R D ; elders mishaagde ons bet duistere en
ingewikkelde, waarin die Geleerde zijne ware nleening
heeft ingekleed, en de moeite om tegen hem to fchrijven aanmerkelijk vermeerderd . Meermalen trof ons ,
vooral op den wenk van B o R G E R , cene fterke vervntwaardiging over den trots van den waanzinnigen
Duitgetiteld : Der Geist des Urchristenthums, en vooral, of meet
bepaaldelijk, eene bondige wederlegging van bet hoofdzakelijk in bet 3de of laatfie Deel diens werks beweerde
alsof de oorfpronkeliike en zuivere leere des Christendoms niet
dan uit eene vereeniging van bet Oostersch gevoel met bet
Westersch of Grieksch verjtand of denkvermogen (ftnn) zoude
entjlaan zijn ; en dus, volgens een natuurlijk beloop van zaken, bij eene trapswijze lefchaving der beide werelddeelen, van
louter renfchelijke afkomst waren, als vaornamelijk ontleend
zijnde uit de begrippen der .foodsch-fllexandrijnfche Geleerden,
zoo wet de voorname of hoofdleeringen des Evangelies, nopens
den Perfoon, de waardigheid en bet karakter van Karen Stichter,, als al her wonderbare en regtftreeks Goddelijke, waarwede de eerjle verkondiging van hetzelye, volgens de verhalerb
der gewijde SSchriften van bet N. P
., vergezeld ging, in geewen eigenlijken , maar enkel Allegorifchen, zin opgevat, en in •
zonderheid bet laatf e , alles namelijk wat de verhalen der Wonderwerken betreft, flechts ads dichterlijke bijfieraden, aan den.
fijl der Gefchiedfchrijveren van then tijd eigen, en overeenf omflig den toenmaligenn heerfchenden fmaak , befchouwd zoude

paetep worden.
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Duitfcher, en het ijdele zijner drogredenen tegen den
Godsdienst van Jezus, door hem naar eigen dunk misvormd . Meermal_n keurden wij E B Z R H A R D, ondanks de overige verdienflen van zijn gefchrift, eener
gezette we ierlegginge to dezen naauwelijks waardig~
Dan, telkens bevredigde ons bet belangrijke wegens
den oorfprong der Christenleere met dezen anders fchier
overbodigen flrijd : wij zagen telkens met vermaak den
Aanvaller in bet naauw gebragt, nit bet veld geflagen,
en verwonnen ; ja de uitweiding, vooral bij B 0 R G E R ,
wegens bet gevoelen van r L A T o over de Idee n , aangaande de flellingen dor Alexandriijnen, en omtrent de
dwaze begrippen der Kabbalistifche Joden, deed ons
met verwondering opzien tegen 's mans weraangevoerde geleerdheid, on juichen over de -volkomen zege der
waarheid .
Eigenaardig loopen beide deze Verhandelifigen, tet
beantwoording van &ne Vrage beftemd, nagenoeg of
in een' en denzelfden vorm of verdeeling ; hoezeer wederom die van B 0 R G E R bet meeste is uiteengezet ,
naauwkeuriger bearbeid, en volledig in bet wederleb
gen van E B E R H A R D . VAN H E N GEL fplitst zijnn
werk in twee deelen, waarvan bet Ifle bewijst, „ dat
„ de oorfpronkelijke Christenleer geenszins is voortgevloeid nit eene vereeniging van bet O'osterfche gevoel
~, met bet Griekfche denkvernsogen, of nit de begrippen
„ der Joodsch-Alexandrijnfclie Grieken, of Madra„ fchiten , en van louter menfchelijke afkomst ." Het
tilde roont aan, dat „ de Iloofdleeringen des Evanger lies, nopens den Perfoon, & waardigheid en het ka" rakter van Jezus, niet in eenen Allegori/ehen, maar
„ eigenlijken, zin moeten verflaan worden ; en dat al
;, bet wonderbare en Goddelijke, hetwelk volgens bet
„ N. V. met de eerfte verkondiging des Evangelies
„ vergezeld ging, inzonderheid de verhaalde Wonder„ werken, niet als dichtertijke biiferetden, maar als
„ wezenlijk gebenrde dingen moeten befchouwd worden ." Beide flukken vangen aan met cone algemeene
In-
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ileiding over E B E R H A R D en diens we7 k : dan, bier
reeds heeft B 0 R G E R zijnen arbeid op bre2dere leest
gefchoeid . I-iij ontwikkelt en doorloopt den geheelen
inhoud van bet boek des beroemden Duit,chers , waarvan flechts een klein deel aan den titel beantwoordt . Bijzonder legt hij 's mans flellingen wegens bet Chfistelldom aan den dag, toont onbeftaanbaarheden daarin aan-,
verwerpt de ligtvaardigheid, waarmede men gel ;kfoortige wijsgeerige gevoelens tot eenen gemeenen oorfprong brengt, en fchift bet onderwerp ziiner Verhandelinge, door to erkennen, hoe in bet N . V . wel ecu
fmaak gevonden worde van den geest der A lexandrij nen ,
met opzigt tot bet allegorisch uitleggen of gebruiken
der H . Schrift, maar niet ten aanzien der leere ; waarna hij zich voorftelt , bet gefchilpunt met E n E it1-1 A R D , omfchreven in de Prijsvrage , in deze pier
Hoofddeelen to behandelen . In bet cer/e bewijst hij ,
uit getuigenisfen van bet N. V . en van elders , dat de
Christelijke Godsdienst, noch uit eene vereeniging der
Alexandrijnfche en Kabbalistifche Wijsbegeerte , noch
uit eenig menfchelijk onderwijs, ontftaan zij . In bet
tweede ontvouwt hij meer bijzonder dat gedeelte der
Alexandrijnsch-Kabbalistifche Wijsbegeerte, waaruit
E B E R H A R D de Christelijke leer wit hebben afgeleid .
In best derde voldingt hij, dat tusfchen die wijsgeerige
ftellingen, en deze leer, zoo groot een onderfcheidzij,
dat beiden niet flechts niets gemeens hebben, maar ook
tegen elkander inloopen of ftrijden . Terwi11 hij , ten
iaatfte, bet vierde Hoofddeel aan de wederlcgging van
E B E R H A R D 'S gevoelen over de Wonderwerken heeft

toegewijd .
Uit deze opgave der hoofdtrekken van Were Verhandeling , en beider gelijl heid van tofe en doel om
E B E R H A R D to wederleggen, bemerkt gewis de Lezer, dat vele ftukken, inzonderheid de bewijzen, uit
den inhoud des N . V . aangevoerd, minzaam moeten
overeenflemmen, meermalen dezelfde en eenfoortige
zijn zullen, nu eens ii) keuze, dan meest door bewerF f 3
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king van twee bekwame Mannen, in voordragt of inkleeding onderfcheiden . Voorts , hoezeer V A N H E NG E L zijn twce'ledig werk bekwamelijk in onderdeelen
gefplitst hebbe, boezemt ons toch de enkele aanwijzing der belangrijke ftukken, door B o R G E R bearbeid,
bijkans onwillig to zijnen voordeele een gunitig vermoeden in van grootere naauwkeurlgheid, gelijk van
eene betere ontwikkeling en beftrijding van E B E izH A R D 'S gevoelen, hetwelk hij in waarheid ook in de
aangenomen beginfelen aantast, en in alle deelen we•
derfpreekt en ontwricht .
Zoo bewijst B O R GE R, in H . I, den kleenen ins
vloed, welken de Griekfche Wijsbegeerte, zelfs na de
overwinningen van A L E X A N D E r. , op de fchool der
Joden had, inzonderheid in Palcestina, en omtrent bet
gros der natie . P H I L O, de Alexandrijnen, en de Sekte
der Farizeers , mogen, ten aanzien der allegorifehefchriftverklaring, de Grieken gevolgd zijn ; maar dezen en
hunne taal waren bij de inwoners van Judea in haat,
of vcrachting, volgens J o S E P H U s .
Zelfs valt nit
gelijkheid van ftellingen over bet geheel weinig to bef uiten tot eenen gemeenen oorfprong der leere . Trouwens, wat hiervan zij, de opvoeding van c H R I S T U s
(dit is

de aanmerking van B 0 R G E IL en van v A N
H E N G E L beiden) waarborgt ons ten voile , dat zijne
leer, zoo regtftreeks inloopende tegen die der Farizeer-s , geenszins van hen ontleend zij : en B o R G E R
toont in bet breede, hoe de gefchiedenis en fchriften
van P A U L U S to eenemaal bet denkbeeld wederfpreken, alsof hij de Christelijke beginfelen, na zijne bekeering door hem gepredikt , uit de fchool van G A M AL I E L, of eenige menfchelijke wijsheid der Grieken,
waartegen hij zich geduriglijk aankant, had overgenomen.
Met H. II legt D o R G E n voorts met veel geleerdheid een onderzoek, aangaande de Alexandrijnsch-Kabbalistifehe Wijsbegeerte, ten grondflage zijner verdene
redenering, om E aE R .HA,R D dus

uit die fte.rkte to

vet .
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"rdtijven, waaruit hlj inzonderheid zijnen aanval rigt .
De voorname bronnen to deeen zijn , bet , onder de Apocryphen nog voorhanden, Boek der Wijsheid, benevens de fchriften van p H I i. o ; zelfs moeten de Rabbijnfche flukken, bijzonder bet Boek Sohar, fchoon
van veel late,-en dag dan C H R I S T U S en de Aposteten, worden geraadpleegd, vermits E B E R H A R D deze, hoe dwaas zulks fchijnen moge, heeft aangetogen,
Echter bepaalt onze Schrijver to regt zijne to doene navorfching tot hetgene de Joden uit p L A T O'S gevoelen
aangaande de Ideeen ontleend en verwrongen hebben,
of toegepast op hunne begrippen aangaande G o n en
den oorfprong der dingen. Wat PLATO zelven aangaat, en het meest duistere f uk van diens Wijsbegeerte, wegens de Ideeen, hierover brengt hij veel lezenswaardigs en voor de geleerde wereld belangrijks ter bane in bet volgende III H.
Wij wagen bet niet, omtrent de gevoelens der fllexandrijnen , en van P L A T o , onzen Lezeren verflag to
doen : ons beffek gedoogt geenszins , uit B o R G E R ZOO
veel over to fchrijven, als bun daarmede eenigzins kandoen
bekend worden ; en wij zijn afkeerig , wat hij met moeite
verzameld en tot een beknopt geheel gebragt heeft, to
willen verminken. Men raadplege eens den Man, die
dubbel toch verdiend heeft , in zijne en onze moedertaal, eerlang tot zijne Landgenooten hierover to mogen
fpreken . Wij haasten ons tot reeds gedachte III Hoofdd .;
to meer, daar men zich intusfchen vergenoegen mag,
omtrent een en ander wenken to ontvangen, die V A N
HEN GEL in zijne Verhandeling geeft . - B o R G E R ,
then wij meest op bet fpoor volgen, en tot wien wij
terugkeeren, deelt aanvankelijk de gedachten mede van
a B E R H A R D over den oorjprong der Christelijke Gods .
dienstleere, door hem bepaald „ tot bet gevoelen aangaande j E z u s c H R I S T u s, diens Perfoon, en svaardigheid van Hoogepriester en .Mesfias ." De verdrukte
Joden , beweert E B E R H A R D, vergeestelijkten alles ,
vooral heiligs zaken eu perfonen . P A u .L u s getuigt in
Ff *
den
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den Brief aan de Hebreen, dat c i r I s x u s al-9 Hoa+•
~gepriester is in den Hemel. Dit riekt naar de Platonifche
Ideeen . Wie twijfelt des, of de Meshes, de Koning
en .Iloogepriester, naar ordening van M E L C H I Z ED E x , de Middelaar des N. V , in den Hemel, en alzoo een vereeuwigd Idee , zij ? Hij moge geflorven zijn ;
doch gelijk het Idea van den Joodfchen Tempel, hoezeer
zoo
Idee
len

op aarde verwoest, als Idee voortduren ko,nde,
belet dit insgelijks het eeuwig beJlaan niet des
van den M L s s I A s . P A U L U S fpreekt meermavan j E z u s herleven , en opnemen in den Hemel ,
of verhooging bij c 0 D ; en wat anders beteekent dit ,
dan de gezegde eeuwige during van den M L S S I A S in
den Hemel, nadat hij van deze wereld weggevlogen, dat
is gefiorven was? -- Zonder eenig gezag, ten meesten.
met fchijnbaar beroep op den Brief aan de Hebreen ,
verftout zich E B E R H A R D, deze ftellingen , door ons
bekort, ter rider to werpen . Aan eigenlijk bewijs toch
laat zich de WIJSGEER luttel gelegen zijn . Inzonderheid fchermt hij met zijne vermeende gelijkheid van begrippen ; ja bouwt hij zijne onderfelde afkomst der
Christelijke leere wederom, niet op eene doorgaande
overeenkomst van Karen inhoud met PLATO, of de
x A B B A L A, maar op het gezegde leerftuk wegens den
Perfoon van den 1fesfias, dat hij nu eens uit Griekenland, dan weder uit de goodfche Jchole, ontleend
acht . Met nadruk wederfpreekt hem dus B o r. G E R ,
opmerkende onder andere, dat de Ideeen van PLATO
nergens, ook niet in den Hemel, eenig beftaan hadden,
of geene zelfflandigheden (fubftanthe) waren ; -- dat
ook de Joden van eenen aardfchen, nimmer van eenen
Mesfias in den Hemel droomden ; -- dat E B Z It H A R D
voorts zeer to onregt zich beroept op den Brief aan de
Hebreiri, met uitjluiling der overige Boeken des N. V . ,
daar juist dat gefchri.ft, vermoedelijk niet van P A UL us, of eenigen dpostel, maar veelmeer van eenen
dlexandrijnfchen good gefchreven, bet meeste van at
Icgv: •ien overvioeit, en in dit pleit verdacht lean fchijnen i
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lien ; -- dat, eindelijk, de Christen Godsdienstleer en
andere en belangrijker ftukhen behelst om tegelooven,
dan dit, wij zeggen niet wegens het doelder komst, maar
wegens den Perfoon, van den nI Ir s s I A S . Ja , de Schrijver zelf aan dg Hebreen heeft in zijnen Brief den dood
van C R R I S T U s voornamelijk behandeld ; 't welk
Z Br- R H A R D kon oyerzien op die eigen plaatfen, welIce hij, buiten het redeverband gerukt, jammerlijk misbruikt en mismaakt . -- Leed doet het ons , dat wij
B o R G E R niet op het fpoor volgen molten in zijn betoog van E B E R H A R D 'S onkunde en dwaling wegens
de eigenlijke leere van P L A T O en P z-I I L O over de
Ideeen, of ook wegens de vergeestelijking der ItABBALISTEN van heilige taken, die zij zich diets maakten,
dat in den Hemel, gelijk op aarde, doch volkomener,
aanwezig waren . Hij Belt als bewezen vooruit, dat,
zoo er ook omtrent dit punt eenige overeenkomst beitond tusfchen het Idee van den Hoogepriester 3 of Mesfias in den Hemel, met de vermeende gevoelens van
den Griekfchen Wijsgeer, of der Rabbijnen, die lang
na C H R I S T v s (in de 2de eeuwe) leefden , en tier
Boek Sohar eerst laat (in de I3de eeuw) bekend werd,
dan nag, zelfs wanneer ook dat Boek geldell mogt,
de oorfprong der Christen Godsdienstleere uit eene of
andere bronne geenszins voldongen was . Daarna begint
bij den beflisfenden fUrijd, en willigt telkens aan E D I: RH A r4 D den verlangden grond in, om Dezen, dus uit
al zijne ingebeelde en herfenfchimmige verfchanfingen
verjaagd, uit at zijne fchuilhoeken gelokt, to eenemaal
uit het veld to flaan . Zoo iemand nu dit teisteren van
cenen alvorens zoo goed als verwonnen vijand den
Hooggeleerden Man onwaardig keuren durfde, die bedenke, dat de zaak van den Godsdienst door hem al,
zoo verdedigd is, en wij aan die ontwikkeling en betoog van het ftrijdige tusfchen de wijsgeerige gevoelens
van P L A T O en der KABI~ALISTEN , met E B E R H A R D'S
opgeraapte Idee van den Hoogepriester of lI E S S I A S in
den Hemel, de yolk toelichting verfchuldigd zijn we.
Ff 5
gensa
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gens die seer aangelegen plaatfen in de Griekfche en
Oosterfche Wijsbegeerte. -- Ten laatfte, na de regtwaardiging in het bijzonder van den Schrijver aan de
Hebrecn, als to eenemaal vreemd van den Kabbalisti.
fehen fmaak, then E B E R H A R n hem aantijgde , iluit
A 0 R G E R dit deel zijner Verhandelinge met aan to toolien, dat en de Gefchiedenis van J. C. , en de leer des
N. V., in velen onverklaarbaar zijn, of met de grootfte ligtvaardigheid en dwang moeten verwrongen worden, ZOO IED E R H A R D 's gevoelen voor waar to houden
is. Hier kotnen wederom de Schrijvers , bij T E''Y L E R
bekroond, elkander nader ; en B o R G E R, thans meer
bekenden grond betredende, wederhoudt zich to regt
van bot to vieren aan zijnen ijver om uit to weiden
in het betoog . Overvloed van plaatfen der Schrift ko .
men nogtans ter bane , die voldingen , dat dezelfde j Ez u s, die gekruist werd, daarna herleefde, uit den
doode verrees, vervolgens ten Hemel voer, en aldaar
verhoogd is. Allen loopen zij in tegen het begrip van
E B E R H A R D, dat een andere M E S S I A S Op aardc
verfcheen, dan die eeuwig is in den Hemel. - „ Laat
„ hem," befluit B o R G E R, „ de Schrift verdraaijen,
„ folteren, uiteenrukken, rabraken, zich diets ma„ ken , dat niets boven p L A T o en de Kabbalisten nit.
„ munte ; alleen hij drijve zijne onbezonnenheid der„ wijze niet, dat hij hunne leer voor die van c H R I s„ T u s en der llpostelen uitvente." De verrijzenis der
dooden ten jongilen dage, het geloof in de onflerfelijkbeid, en de komst van jE z u s ten oordeel, met 66n
woord, het geheele gebouw van den Godsdienst vale
uiteen, zoo iemand zich veroorlooft, der tale van het
N. V . dat of foortgelijk geweld aan to doen , als noodig worden zoude om het begrip van E B E R H A R D
ftaande to houden . Hoe is to vermoeden, dat de een •
voudige, ongeletterde Leerlingen van a H R I s -T u s de
woorden opfaanding, uit den dooden verrifzen, opwekken, enz . met gemeen overleg zouden hebben gebe•
zigd in cc= pzochten, oneigenkjkenengeheelvreeim
deft
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den zin ? Hoe Iaat zich het verhaal van j t z u s eigene
veerrijzenis, en der bijkomende omftandigheden, anders
verftaan, dan als eene ware en onopgefinukte gefchiedenis ? Trouwens, men ontwricht alles, en zondigt
tegen de regelen der Uitlegkunde, geene uitgezonderd,
Wanneer men dus ijvert voor opgevatten waan ; en wet
omtrent die waarheden van den Godsdienst, waarmedt
de Christelijke zedeleer ten naauwfte zamenhangt, eli
de hope der zaligheid onaffcheidbaar verbonden is . Dan, leggen wij ditwerf de pen neder, om de zaat
der Wonderwerken, door I B E rt H A R D geloochend,
door zijne beftrijders gehandhaafd, in cen volgend verflag ten toots to brengen .
Redevoering ter godsdienJlige viering der Overwinnirrg
van den i8den Yunij 1 8 15 . uitgefproken door MS T V A R T, Leeraar bij de Re;nonflrantsch-Gereforop den 25flen der

meerde Gemeente to Amflerdam,

(Uitgegeven ten voordeele van het
maand.
Fonds ter aantnoediging van den gewapenden Dienst .)
Te Amflerdam, by R . J . Berntrop . In gr . 8vo. 16
zelfde

Bl.

f : - 5-8

Leerrede over Prediker IX: i8b .

op

den algemeene*

Dank- en Bede - dag, den 5den _V ulij 1815 .
bij dezelfden. In gr . Svo . ig Bl. f : -8 - :

Door ei

"et is moeijelijk to zeggen, met welk genoegen wij
deze Redevoering lazen . Zij kwam zoo onverwacht,
v66r den bepaalden Dankdag ; zij fprak echter het gevoel van het echt Nederlandfche hart zoo volkomen .,
zoo warm en zoo fchoon uit . flet was zoo zeer naar
de algemeene behoefte, zoo feestelijk, zoo van ziel tot
ziel gaande. \Vaarlijk, wij vierden de overwinning met
den Leeraar en zijne Gemeente mede. Hetgeen tot hiertoe nog met eenige donkerheid in ons binnenite had
berust, dat werd nu ontwikkeld, verhelderd, uitge. - N\ra
.omen
breid, en onze blijdfchap was bijna volde
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de lektutlr zetteden wij ons, Om onszelven rekenfchap
to geven van dozen indruk, van dit gevoel . Wij dachten op den inhoud, op de orde, op de fchets na ; en
ziet, hetgeen oils anders Diet gebeurt, wij waren in
bet eerst buiten ftaat den draad to vinden en to volgen .
Inleiding en tekstverklaring herinnerden wij ons onderfcheidenlijk ; maar hot overige kwam ons voor als
idne uitfforting des harte, die zich zoo min ontleden
Ws met drie vier woorden opgeven liet. Hot fpreekt
echter van zelve, dat bet aan orde in bet ftuk niet ontbreekt . I-let zijn geene verwarde klanken, noch zelfs
dichterlijke bloemkranfen , tot Eene kroon los en fierlijk
to zaam geflingerd . Ilet is cone Redevoering, eene kerkelijke R edevoering, waaraan de tekst zelf (*) tot eenen
leiddraad dient . Hoe gebrekkig dit dan ook toegaan mope,
wij zuilen pogen, hun, die hot niet gehoord of gelezen
hebben, eenig denkbeeld van bet beloop des fraaijen
geheels to geven . Inleiding : uit de voiheid des harte
fpreekt de mond ; zij weet van geene vrees voor gebrek, moot or ook andermaal worden gefproken ; en
bet ftemt met 's Konings eigen wensch in, dat reeds
xiu Gode dank Nrorde geofferd . Tekstverklaring : Regtvaardigen zou moeten heeten, godvruchtige Israeliers ;
bij overdragt, brave Nederlanders : maar wij mogen niet
anders vooronderftellen, of in tiller tenten is gejuich,
ten zij welken de rouw nog den mond fluit ; dus eenvoudig Nederlanders, enz . I . Stofe des gejuichs : ee#i
fchrikkelijk gevaar is afgewend ; des heils : onze eer,
onze veiligheid, onze eendragt, de glorie van onzen
troon en Vor(telijk huis is verheven en bevestigd . II .
De regterhand des Heere a hier hlijkbaar in druk en
verheJJitag ; bij de grootheid des gevaars , uit vele
bijzondere omftandigheden, om hot heil reeds gewrocht, en veel nog to hopen . -- Doch, ziet bier de
„ Hot vertrouflotfom met 's mans eigen woorden :
wen op den Almagtigen bevestigd , hot hart van Vorst
en Volk op 't naauwst aaneengefnoerd, de ganfche
maatfchappij verbroederd tot cen edelaardig huisgezin,
bet

{*) Pfalm CXVIIL• i5.
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yolk in ouden roem herfteld, de
grondilag voor de hoogachting der volkeren gelegd, bet
uitzigt op den val des geweldenaars en bet herftel van
cenen heilrijken vrede geopend : ziet daar de vruchten
dezer zege, ziet daar de krachtige daden van de regterhand des Heeren, waarom in de tenten- der regtvaardigen is eene ftemme des gejuichs en des heils ."
De Leerrede moest nu van zeive eene eenigzins andere houding aannemen . De eerfte opwelling der vreugde had lucht gekregen, was uitgeftort. Ben dieper naliet Nederlandfche

denken over bet geheele beloop der zaak, een nadenken, waarbij de vreugde vooral,de zwarte zijde van bet
tafereel niet deed voorbijzien, moest bier de grondiag
worden van toonen des gevoels en der dankbaarheid,
die nu des to dieper, des to krachtiger, des to bepaalder luiden . Eene tamelijk lange iiileiding over bet natuurlijke en tevens onbevredigende der zoogenaamde
Godsregtvaardigingen verdient alien lof, indien anders
feestvierelide toehoorders zich bij dezelve hebben kun.•
nen bepalen. Ook de verklaring moet zich ongelukkiglijk vrij lang ophouden bij de zwarigheden, uit bet verband gerezen ; waaruit echter eindelijk dit voordeel
ontftaat, dat hier blijl t opzettelijk gefproken to worden van zonde in eene hooge, ftaatkundige betrekking .
- Het ftuk als feestrede zoo veel mogelijk willende
doen kennen, kunnen wij bij de overige aanmerkingen
niet ftilflaan, fchoon inzonderheid de wijsgeerigen dit
zeer waardig waren .
Niemand, beet bet dan, zal bet : oordeelt nietl inroepen, fchoon men NAPOLEON BUONAPARTE
eenen zondaar bij uitftekendheid noemt . --- Die booze
lag gekluisterd . Oneindig veel goeds bloeide of ontlook,
vooral bier . Doch, bet monfler ontiprong zijne rot,
fen, en -- „ hij is gefchonden, die vrede ! zij is geftoord , die rust , en hier en overal door bet ganfche
v: erelddeel ! "
Dan, veel goeds moge bedorven zijn,

niet alles is bedorven, inzonderheid voor ons .

„ Ik
bedoele niet, dat alles in ons burgerlijk beftaan, hoe
zeer

gs8
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zeer belemmerd, nogtans den hervatten gang behondt9,
en dat wel veel ontvallen is aan onze hoop en verwachting, maar toch hot dagelijksch brood veel ruimer, dan voormaals, in handen is gebleven : neen,
slit ; dat onze dierbare eendragt niet verbroken, maar
al naauwer aangefnoerd, -- dat onze burgertrouw niet
verzwakt, maar al nicer verfterkt, -- dat onze vereeniging rondom den troon van onzen Koning niet verminderd, maar vertiendubbeld, -- dat onze verbroedering met het oude Belgie niet gefchonden, maar in
den flag van 't Schoon Verbond geheiligd is . -- Hierin
itelle ik hot hoogite good voor het lieve Vaderland, hetgeen die zondaar niet verdorven, maar, tegen zijn
Joel en wensch, bevestigd, ja bewerkt heeft ."-Dit,
eindelijk, geleidt tot verheerlijking van het Albeftuur,
waarvan door den Prediker, op nieuw, vele treffende
#glen en bewijzen worden aangewezen .
Hot aangevoerde geeft en van het beloop en van den
fijl dezer treffelijke ftukken eenig denkbeeld . De laatfte
evenwel, en ook het eerfle, wat hot eigenlijk geheel,
bet verband, de overgangen betreft , de ganfche ftroom
van gedachten en woorden, wordt niet duidelijk, tenzij
men zelf hem nadere. Wij willen echter nog Un ftaal
bier laten volgen
„ Die booze, meende men, lag gekluisterd aan de
ketenen der fchande .--Eene heilige geestdrift der Lang
ouderdrukte volkeren, door de ontzettende voorbeelden
eener Spadnrche onverwinnelijkheid , eener Engelfchc
volharding, eener Rusfifche zelfopoffering opgewekt,
en door de zigtbare hand des Allerhoogften beduidingvol gewenkt en krachtdadig onderfteund, had gezegepraald over zijn verfoeijelijk rijk der duisternis . Op de
rotfen van Elba verbannen, fcheen hij eeniglijk ge•
lpaard, om eenen langen dag des kwaads onder den
geefel van een wroegend geweten to verduren . De Vorllen regelden de belangen der Volkeren naar den maatftaf der algemeene veiligheid : derzelver eigene belangen
werden aan dit weldadig duel of edelmoedig of verilandig
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dig opgeofl'erd, en Europa mogt zich eenen algemee.
nen vrede bet-oven, zoo als nochdetegenwoordigenoch
4e jongst voorbijgegane geflachten then immermeer
beleefden, of van bet geheugen der vaderen vernamen .
Elk yolk beijverde zich , om de zoo dure lesfen eener
fchrikkelijke ondervinding tot ware wijsheid aan te
wenden, en gevoelde zich veilig voor de befmetting
der dwaasheid, die bier of daar zich op den troon of
in de kerk, of bij de renigte weder zou mogen vertoonen . De onderlinge gemeenfchap der volkeren ontfioot zich met den vrijen koophandel en onbelemmerde
z.eevaart, en beloofde eene veel gelukkiger verfprei
ding van den veredelden geest des tijds, dan de ver•
eeniging van wapenen in den altijd ruwen krijg ver..
mogt . De veld- en akkerbouw zagen honderd duizenden zich terug gegeven, die bet zwaard verkeerden iA
de fikkel, gereed om de dankbare fchatten in to oogfen, die de lang verwaarloosde grond in dubbele maat
beloofde . De handwerken en flofbereidingen, de kunstvlijt en allerlei beroep boden bet eerlijk gewonnen
brood , en deden aireeds de verkwikking van bet Lang
benepen hart to gemoet zien . Letteren, wetenfchappen en kunflen zagen hare beoefenaars terugkeeren,
om voor de ware verlichting van den geest, de wee
eenlijke bevordering van de behoeften des levens en de
verfpreiding der zuiverfle genoegens met vernieuwden
en verdubbelden ijver werkzaam to zijn, en de zoete
droomen van eenen hemel op aarde zweefden met flodderende wieken rondom bet rustbed der, tot een nieuw
Leven ontwakende, menschheid .
„In zachter armen der rust lag geen volk van Bur"
zich to verhalen van lang geleden leed en aan den volilagen ondergang gebragten nood, dan bet Nederlandfche, hetgeen, wonderdadig ontkomen aan bet verderf,
door hooger magt ontrukt aan de fchrikkelijkfle flavernij, in vrijheid, onafhankelijkheid en aanzien nevens
anderen gefteld, geen vroeger leed herdacht, dan om
God voor de verlosfing to danken ; geene vroegere ver.
deeld.
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deeldhedef zich herinnerde, dan om de tweedragt to vervloeken, en nicer en meer 6eri hart en a ne ziel to worden,
geene andere zucht gevoelde, dan om der voorvaderen
deugden to doen herleven, en der kinderen dwaaghe.
den to voorkomen . Zoo veilig, als zacht s fcheen deoe rust, en waar de droom van aardsch geluk al herfenfchimmig voor mogt komen, ons was zij als eene
voorfpelling Gods der blijde toekomst . Een Vorst bewaakte onze koets, dien de Alwijsheid zelve ons niet
gunfciger had kunnen fchenken voor onze behoeftelt
en belangen ; een Staatsbet iur was rusteloos werkzaam ter bevestiging en uitvoering der groote beginfelen des algemeenen welzijns ; uitbreiding van iaat,
verheffing van aanzien deden ons bij gansch Europrs
in hoogheid rijzen ; de kominer werd geweerd van allen geestelijken stand ; alle heilrijke ftichting werd her.
held en als op nieuw bezield ; terwijl de vaderlandfche grond van geene overt{rooming der rivieren of
der vloeden wist, de kooijen en ftallen zniver van alle veepest bleven, de velden en akkers eene vervroegde lente tegenlachten, en de gezwollene zeilen af. en
aanfnelden met den rijkdom onzer goederen en den
(chat van andere gewesten . 0 zalige dagen van zoete
rust voor bet hart, to zaliger na zoo lange afmatting
en foltering ! gij zelve moest als heilige dagen bij de
menschheid zijn gevierd geworden ! ja, die ware zleA,
levrede van een verbroederd en verzusterd Volk om
.en met eenen dierbaren Vorst, die zich eenen waren
vader van hetzelve toont, is een refine hemellust ge+
weest , dien een helfche geest alleen heeft kunne•s
fchenden!
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Net Godverheerlijkend lot van den Goddelodze, kenne.
lijk in de gefchiedenis onzer dagen , voorgefeld in
eene Lecrrede, over Spreuken XtVI: 4, door j . C .

S A N D E R , Leeraar bij de Evangelisch - Lutherfche Gemeente to Zaandarn . Te Leyden, bij L . Herdingh en Zoon. 1815 . In gr . 8vo . 84 BI f : - 6 A.

W ij vele
lazen doze Leerrede met hooge belangftelling,
plaatfen met hartelijke goedkeuring , to°

en op
juiching, bewonder :ng . Mannelijke kracht, diep en on
bedorven gevoel fpreken in dezelve ; en de twee korte, toepasfelijke aanmerkingen, als de flotfom van alles , mogten met regt van de daken gepredikt worden .
Wij zeggen meer : de teekeningen, de redeneringen,
de voorfpellingen, hier gevonden, zijn veelal van eene
juistheid, van eene helderheid, welke verrukt ; onb epaald vooral geven wij onze toeftemming aan alles,
wat omtrent den goddeloozen Dwingeland wordt gezegd . - Wij hebben, ecliter, onze bedenkingen, en
willen ook die niet terughouden . Het ontbreekt hier
en daar aan de echte populariteit ; en dit , fchoon elders misfchien over platheid zal geklaagd worden . De
echte populariteit, namelijk, bei'aat daarin, dat nergens een wijsgeerig of godgeleerd ftelfel des Schrijvers
doorfchijne , maar alles zoo blijkbaar uit den Bijbel ,
uit de ervarenis of het menfchelijk hart worde gegrepen, dat twijfel aan, of onzekerheid omtrent her veekondigde onmogelijk zi;n. Dit is niet gemakkelijk, o1ndat men altijd genegen is , hetgeen onszelven holder
fchijnt, als algemeen duidelijk to befchouwen, zelfs
met eene zekere bijzondere liefde is ingenomen voor
bet nieuwelings opgegane licht , en hierin bevestigd
wordt door de toejuiching van hen, die , even zoo denkende, met zeldzaam genoegen zichzzelven in een' ahder' wedervinden. Maar danrentegen ziin er, die de
zaak anders verklaren, of van de geheele verklaring
IOFKnESCH . 1815 . No . 10 .
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niets lregrijpen ; en dezen Root de onverwerkte, raauwe brok van bet nieuw fysteem onaangenaam terug.
Zoo is het b . v . gelegen met 's mans denkwijze over
bet oordeel der wereld, dat al met Jeruzalem's ondergang zal begonnen zijn , met bet Reeds beter worden ,
als ook met zijne befchouwing van den mensch in bet
gemeen, waarin fomtijds wel wat overdrevens, misfchien onbeftaanbaars, fchijnt voor to komen . Ten opzigte van bet nut en de noodzakelijkheid der zonde
zeggen wij niets , omdat wij hier in bet geval waren
van onszelven geheel weder to vinden, en dus niet
durven beflisfen, of bet misfchien ook to diep geput zij .
Overigens mogen wij op kleinigheden, den vorm of
enkele gezegden betreffende, niet geftreng zijn ; de gelegenheid , de waarde van bet luk , bet voorberigt, en
de ruimte, ons vergund, verbieden dit . Wij fluiten
dus met eene ianhaling
„Hij (N A P o r. it o N) is de goddelooze, tviens karakter
ik gepoogd heb, U voor to ftellen . Gelijk wij hem zien
handelen, was bet geene menfchelijke drift, die hem
beftuurde, - menfchelijke drift, die zoo menigmaal,
den beste zelfs , menfchelijk doet ftruikelen . - In hem
heerschte geenszins de begeerte naar geluk, die den
zinnelijken en kortzigtigen mensch zoo vaak doet mistasten ; niet de begeerte naar grootheid en aardfchen
glans, die , fchoon afzigtig en verderfelijk , wanneer zij
bare voegzame perken to buiten gaat, toch in een zeker verband ftaat met de edelaardigheid der menfchelijke natuur : want hij had gelukkig, hij had groot kuntien zijn, een engel des heils had hij voor de menschheid kunnen worden, en to gelijk groot en gelukkig
voor zichzelven . Maar dit was zijn zoeken niet ; van
daar die helfche lach, aan hem opgemerkt, wanneer de
flaaffche toejuichingen hem verveelden, en zij verveelden hem altijd . - Neen ! bet was de heerschzucht des
Satans, die hens deed jagen naar hetgeen hij nietbezat,
om bet dan to knakken, ten einde bet zijner heerfchappije niet wederom ontworftelde. Van daar, dat hij geen
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welvarefl kon gedoogen, maar de volken ftraks in de
levensdeelen greep en hen tot kwijnen bragt . --Ja, ik
zeg het met ijzing, gelijk in jezus Christus , die zich
voor alien opofferde, de volheid der Godheid ligchamelijk woonde, zoo woonde in hem , die alles aan zich
Of velen
wilde opofferen, de volheid des Duivels ."
alien
haar be,
deze Route vergelijking gelukkig, of
beflisfen
.
tamelijk zullen vinden, durven w1j niet
Korte Schets van eene, in den j4re I8o8, in een gedeelte van de provinci~n Gelderland en Braband geheerscht
hebbende kortf©ndige Koortsziekte onder het .kundvee, (bekend onder de benaming van het Vuur, het
bloed, of miltvuur') en de gevolgen van dezelve voor
'ele bewoners dier flrcken . Door DAVID H E I LB R o N , CZ . Med. Dr . to Imflerdam, enz . lid.
bij j. van der Hey . I8I5. In gr. Svo . XVI en i2o

Bl. f i-8- :
in het voorberigt tot dit werkje geeft ons de ver .
dienftelijke en geleerde Schrijver een kort verflag van
de aanleiding tot hetzelve, en de redenen van deszeifs
verfchijning, zoo vele jaren na de gebeurtenis, welke
er het hoofdonderwerp van uitmaakt . Hoewel de ziekte, door de doelmatige geneeswijze en voorbehoedmiddelen, ilechts zeer kort gewoed heeft, was zij daar •
om to opmerkelijk, vooral uit hoofde van de gevolgen,
welke zij voor vele bewoners dier ftreken had, om geheel in het vergeetboek gefteld to worden . De tijds •
omftandigheden hadden den Heer H E I L B R o N in de
uitgave verhinderd ; doch de verfchijning van zoo vefd
verhandelingen over dit onderwerp, in de laatfte jaren, in .Duitschland, wekte hem op nieuw op, om
het werkje gemeen to maken . Wij meenen, dat ong
geneeskundig publiek den Schrijver hiervoor dank i$
Ycrfchuldigd ; daar niet alleen de Veearts 3 maar ook
G g 2
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elk Geneesheer , hetzelve niet dan met genoegen eta
nut zal kunnen lezen, en, na eene aandachtige lezing,
ons gaarne zal toeftemmen, dat bet eene allerbelan rijkfle bijdrage is ter vermeerdering van geneeskundige
kennis in den uitgeflrektften zin .
De verhandeling is in twee afdeelingen verdeeld,
waarvan de eerfle de befchouwing der ziekte zelve bevat, en verflag geeft van de aangewende geneeswijze ; terwijl de tweede de gevolgen nagaat, welke zij
voor een aantai menfchen gehad heeft . Behalve dat de
geleerde Schrijver, bij de behandeling dier beide onderWerpen, een oordeelkundig gebruik maakt van hetgene
anderen daaromtrent hebben to boek gefteld, heeft hij
onder bet fchrijven beftendig bet oog gehad op de bekroonde prijsverhandeling over deze ziekte van den beroemden K A U S c ii , benevens de aanteekeningen , door
denzelven naderhand in bet journal van H U F E L A N D
en H I M L Y medegedeeld . Hierdoor wordt dit gefchrift
des to belangrijker , daar vele ftellingen van X A U S C H
bier nader overwogen , en fommige , vooral betrekkelljk den aard der kwale, of beter bepaald, of zelfs ma
voordeel befireden worden .
In de eerfce afdeeling bepaalt zich H E I L B R 0 N,
na eene korte fchets van bet beloop der ziekte, en der
gevolgde handelwijze, zoo wel ter voorbehoeding alt
ter genezing, gegeven to hebben, vooral ter bepaling
van den eigenlijken aard der kwale, en de ontwikkeling der gronden, waarop de aangewende geneeswijze
en de genomene voorzorgen fteunden . Hij toont vooreerst bet onderfcheid tusfchen de. ware Runderpest- en
deze ziekte aan, de voornaamf'e kenfchetfende teekenen en toevallen elk afzonderlijk overwegende, waarbij
hij aantoont, dat ook bier vele zoogenaamde patognomifche teekenen onzeker zijn, en men, om een rigtig
befluit to vellen, zich niet op een enkel toeval verlaten, maar bet geheele beloop der ziekte in aanmerking
moet nemen ; terwijl hij overtuigend aantoont, dat de
oorfprong en verdere ontwikkeling der kwaal onder bet
Yee
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wee bier bet meeste licht verfchaft, daar de Runderpest , als eene befmettelijke ziekte , duidelijk ecn geographifchen loop heeft en zich langzaam verder verfpreidt, terwijl hier de kwaal terftond een aantal beesten aangreep . Dit geeft hem nadere aanleiding tot bet
onderzoek, of de kwaal al dan niet Iefnnettelijk was,
waarop bet antwoord ontkennend valt, en ook vallen
moet , zoodra men een joist begrip van bef'metting
vormt . -- Over den card der ziekte fprekende, wederlegt de Schrijver den Heer tt A u s c u , die denzelven
in eene verlamming der longen zocht ; toonende klaarbhjkelijk aan, dat dezelve in eene allerhevigile ontfieking moest gefteld worden, welke tevens (welligt uit
hoofde van de groote fcherpte der fappen) fpoedig tot
Gangraena en volflagen bederf overging ; bet was echter geene zuivere Synocha, maar gepaard met plaatfelijke ontfteking, vooral der onderbuiksingewanden, ook
der longen, hoewel dezelve meer in den verderen loop
der ziekte, dan wel in den aanvang, fchenen re worden aangedaan . De milt was niet altijd bet bij uitftek
lijdend deel , en deszelfs lijden geeft ook Been goed
kenfchetfend kenteeken der kwale op , dewijl hetzelve
ook bij vele andere veeziekten p.laats heeft . De Schrijver meent de ziekte, in weerwil van hare ongemeene
fnelheid en hevigheid, niet onder de eigenlijk kwaadaardige (morbi maligni) to moeten rangf'chikken ; hechtende aan dit woord bet begrip van hevige zwakte, ten
minfte iets , tegen de ware ontfleking overftaande. f-Iij
maakt daarom, met velen, onderfcheid tusfchen ynorbi
maligni en peracutisfirni . Wij geven echter in bedenking, of bet begrip van kwaadaardigheid wel eigenlijk
tot den aard, en niet meer tot den uiterlijken vorm der
Eene ziekte toch wordt met regt
ziekten behoore .
kwaadaardig genoemd, welke, onder den fchijn eener
ligte ongefteldheid, eene fnelle en onweerftaanbare verwoesting aanrigt,en,zoo niet een plotfeliike dood,ten
minfte een plotfelijk gevaar aanbrengt . Dit nu kan zoo
wel in ontftekingen, als in kwalen vau eene andere naG g 3
tuur,
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tour, vallen . Onc ertusfchen merkt de Heer n r, i La R 0 N to regt aan , dat bet plotfelijk flerven bij bet
vee, vooral in bet begin van heerfchcnde ziekten, niet
altijd een teeken van de ongemeene hevigheid en fnelheid der kwale is , daar beesten zeer lang onopgemerkt
zi ek kunnen wezen, vooral wanneer, zoo als bij vele
ontftekingen, de eetlust niet gefloord wordt . - De geneeswijze was de ontflekingwerende , in den volften
sin ; in then zelfden geest werden er gepaste middeleil
ter voorbehoeding gebruikt, welke de ziekte in hare
woede blijkbaar geftult hebben .
Wij zouden dit zoo beknopt geftelde werl*je bijna
tnoeten affchrijven , indien wij alles , of flechts het
voornaamfte, wat onze aandacht trok, wilden o.pge•
ven. Wij willen echter bier nog eene aanmerking van
li R I L B R Q N op teekenen, welke der aandacht van ve4
len onzer Kunstbroederen mag worden aangeprezen .
Zli is deze : dat, na groote en langdurige drooge bet
te, de ziekten, even zeer als in den winter of bet voorjaar, bij bet vee en bij den mensch, een' ontfleking,
gchtigen aard aannemen . De ondervinding heeft dit wel
reeds lang geleerd ; doch men verwaarloost bet nog al
to zeer in de praktijk . Wij gelooven echter, dat bet
ligchaam dan, uit hoofde van de gefteldheid der fappen, altijd eene groote neiging tot bederf heeft, en
dus de ontfleking, al is zij zelfs minder hevig, £poedig
en ligt tot Gangraena overgaat . De antiphlogistifche gefeeswijze is dan hier ook binnen naauwere grenzen
befloten, en de gelegenheid daartoe dikwijls reeds.voorbij, als de Geneesheer geroepen wordt .
In de tweede afdeeling behandelt de Schrijver de
tiekte, waaraan verfcheidene perfonen zijn blootgefteld
geweest , bet zij door bet gebruik van bet vleesch der
geflagte zieke beesten, het zij door het flagten zelve,
of ontweijen. Do in de vorige afdeeling reeds bewezene ftelling, dat deze ziekte geen ware Runderpest
was, wordt bier nog meer bevestigd, daar bet vleesch,
in dat geval, zulk nadeel Wet zoude verwekt hebben.
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RUNDV$EZIE1CTE .

447

De Schrijver toont voorts klaarblijkelijk aan, dat hier
geene befnietting, maar veeleer eene vergiftiging heeft
plaats gehad, daar de ziekte, zoo wel in haren uiter.
lijken vorm , als in haren aard, met die der beesten
zelve volftrekt geene overeenkomst had . Uit de gedane waarnemingen bleek , dat de behandeling alleen
der gevallen beesten zoo lang zij nog warm wareti,
vooral bij het flagten en afhalen, gevaarlijke, ja zelfs
doodelijke gevolgen had ; terwijl daarentegen de behandeling der koude en veritijfde krengen zulke nadeelige
gevol-en niet fcheen to hebben, daar de viller niet
zick werd . - Misfchien heeft de gewoonte, van gedurig aan dierlijke uitwafemingen van allerlei aard
blootgefteld to zijn, then man beveiligd . -- Voorts
waren de ziekteverfchijnfelen niet zeer verfchillend,
bet zij men van bet vleesch gegeten, of zich op eene
andere wijze aan het gift had blootgefteld . In het eerite geval waren echter de eerfte wegen meer aangedaan ; hoewel ook bij dezulken, maar vooral bij uiterIijke aanraking, de huid voornamelijk aangetast bleek,
en er zich purpervlekken, blaren, karbonkelzweren
vertoonden . Opmerkelijk was bet, dat een buikloop
bij zulken,die van bet vleesch gegeten hadden, de kwaal
aanmerkelijk deed bedaren . -- Uit alles bleek genoegzaam, dat bet gift van een dierlijk rotachtigen aard
was, en ook een dergelijk bederf in de fappen veroorzaakte . Dit werd nader bevestigd door do zoo eenvoudige als gegronde behandeling der zieken . Behalve zachte buikzuiverende middelen, werd er bet verdund zwavelzuur in groote giften toegediend, en de
uitwendige gebreken met zoutzuur bebandeld . De Heer
II E I L B R 0 N Was echter van gedachte, dat braakmiddelen, in bet begin der ziekte gegeven, bet tneest aau.
gewezen waren ; doch daar de landman den Geneesheer zoo ten uiterfte zeldzaam vroegtijdig genoeg ontbiedt, was daartoe altijd bet gefchikte oogenblik voorhij . Deze geneeswijze flaagde zoo w6l, dat, na de
aamvending,
derzelve, van een getal van ouitrent veerG 9 q.
tig
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tig zieken, geen flierf.

Te voren waren er vier ge-

llorven .5 waarvan drie niets hadden gebruikt, ecn antiplidogistisch behandeld

was .

Wij mogen

niet ontveinzen, dat de aangename en
iiuttige It zing van dit werkje ons zeer verbitterd is
dpor de groote r.Ienigte fladhuis- en bastaard -woor-

den, Ivell;e fchier elke bladzijde ontfieren .
II .

L I C H T E N S T E 1 N, Reizen in
het zuidelijk gedeelte van
t4frika, in de jaren 1803 tot I8o6.
Uit bet Hoogduitsch .
Met Platen en eene Kaart. hide Deel. Te Dordrecht, bij
A . Blusfe en Zoon . 1814, f gr. 8vo . LX en 310 .131.
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De

uitvoerige Voorrede dozes derden Deels houdt zich bezig met eene wederlegging van bet betoog des Eerw. ALB E R T G 0 E o it o o r, geplaatst in ons Tijdfchrift van Kunfletz
ex 1P•etenfehappen, 1813 . No . II, ter verdediging van den
Zendeling VAN DER K E .m r. Daar wij gelooven, dat onze
meeste Lezers moor belang in de Reize des Heeren L I C HTE N S T E I N, dan in then penneflrijd, flellen, zullen wij dadelijk tot gene overgaan, en van dezen op bet floc dezer beoordeeling nog een enkel woord zeggen .
De Heer L I C H T E N S T E I N befchrijfr in dit Deel ziine terugreis van Graaf Reinet naar de Klapflad, niet, gelijk de
beenreis, lugs de zeekust, maarr door en langs bet groote
uoordelijke gebergte, hetwelk, onder den naam der Sneeuw.,
der Nieuwevelds-Bergen, en van de Roggevelden, eerst van het
Oosten naar bet Westen, en alsdan van bet Zuiden naar bet
Noorden heentrekt, en aldus de Noorder en Ooster grenzer
der VolkplalV inge bepaalt ; wordende door de woestijn Karsoo van eene ardere gelijkloopende bergketen afgefche"den, die
den naam der Bokkevelden, daarna der Zwarte en PYinterhoeksbergen draagt, en telkens meer de kust nadert, die zij in bet
Diftrikt Uitenhage bij Fort Frederik bereikt . Laatstgenoemde
met tie ommefireken was in bet eerfle Deel befchreven ;
de Schrijver hondt zich in dit met de, eerstgenoemde, of
meer afgelegene, bezig, waarvan hij echter den Noordwestelijhen tak, of de Roggevelden, pok reeds in bet eerfle Dee)
bats afgehsl+deid .
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De Sneeuwbergen valien this eerst onder de befchouwing des
Reizigers . Het is een aanmerkelijke bergknoop , waar zich
eene reeks gebergten, zoo wel nit bet Noordoosten, als uit
bet Zuiden, vereenigt , en is meer afhellend en glooij end, dan
de avenge Zuid-dfrikaanfche bergruggen, en nitdien hoofde,
bij min verhevene partijen, meer vruchtbaar ; doch men heeft
er gebrek "an hout, en overvloed van vernielende fprinkhanen . De fchapen- en runder-teelt is aanzienlijk . De inwoners
onderfcheiden zich, over 't algemeen, voordeelig van hunne
landslieden ; men treft er echter ook nog genoeg ruwe et
woeste menfchen aan . De bond is in deze ftreek 's menfehen
getrouwe en volftrekt onmisbare medgezel : men treft er geene dolle honden aan . Er ztjn vele hyena's ; welk dier bier
befehreven wordt. Bij den Heemraad BURGERS, zijn' zoon
en fchoonzoon, vonden zij eene vruchtbare landftreek, welgefteldheid en gastvrijheid ; alsmede bij VAN A S C H W E G B
san de Tooverfontein, eene ware bron des levens in deze dorre ftreken .
Men ontmoet er veel wild ; vooral de zeldzame
F,land-4ntilope, die den overgang maakt tusfchen het geflacht
der reebokken en dat der runderen, van welke laatften zij het
iijf, den kop en den flaart heeft . Ook ftruisvogels vindG men
hier velen ; van welke de befchrijving, na de menigte, welke men reeds van dit dier bezit, nog aangenaam leest . De
Schrijver verdedigt hen van de gewone befchuldiging van
dombeid, ja noemt hen zeer flins .
Den leeuw, die bier
oak veel gevonden wordt, boezemt men ontzag in door pal
to flaan en hem in de oogen to zien ; alsdan deinst hij af .
wie vlugt, is onfeilbaar verloren . Bij ABRAHAM D E K L E R K ,
aan de Leeuipenrivier, vonden zij eene aartsvaderlijke levenswijs ; tallooze kudden veranderen, na bet land op de eene
plaats to hebben afgeweid, van verblijf met den eigenaar,
die fours een verlies van 3000 fchapen door eene wolkbreuk
in twee jaren vergoed ziet . Eerbied voor de ouders is dan
ook een kenfchetfende trek in deze gebeel huisfelijke levenswijze . De Schrijver lascht bier, om de befchrijving van her
.Vienwevelds-gebergte zoo veel mogelijk volledig to Inaken,
een gedeelte nit her reisdagboek van den Generaal J A N Ss E N s in, behelzende een verflag wegens de Noorder afhelling
van dat gebergte, naar den kant der Zeekoe-rivier, die zich
in de groote Oranjerivier flort . Hieromftreeks vindt men de
handelbaarf}e 13osehjesmannen i en een trek, door den Generaal
Gg 5
bij-
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bijgewoond, van hunnen moed zoo wel, als hulpvaardigheid,

toont, dat zelfs in dezen menfchenfam, die anders misfchien
op den naasten trap bij bet dier Nat, de goddelijke vonk
van Rede en menfchelijkheid niet geheel verflikt heeft kunnen
worslen. Anders is bet tafereel, hetwelk onze Schrijver van
doze Natia ophangt, zoo als zij zich doorgaans voordoet,
a1les behalve gunflig. Met alleen zijn zij flechts holbewoners,
kunnen naauwelijks eene menfchelijke taal bezigen, onderfcheiden zich door geene namen, kennen den huwelijksband
niet, inaar rooven ook alles, was zij bereiken kunnen, en,
dparmede nog niet to vreden, verwoesten en vernielen zij,
hetgeen voor hunne gulzigheid, die anders boven alle befehrtjving gaat, to veel is . De klagten der Kolonisten over
deze Wilden zijn dus alles behalve ongegrond ; fchoon bet
voorbeeld, door den Generaal JA N S S EN s bijgewoond, fchijnt
to doen blijken, dot zij geenszins onverbeterlijk zijn .
Het gezelfchap ving nu andermaal de reis door de Karroo
aan, die zich bier tusfchen de Nieuwevelds- enZwarteBergen
uitftrekt . Zwaren hinder leden zij door gebrek aan water.
Omzwervende Kolonisten, onder den naam vad Trekmenfchetz,
ontmoetten zij bier. Deze lieden loopen gevaar, geheel tot
den flaat van wildheid to vervallen . Het onthaal bij den Veldkornet D E BEEPt, die in de nabijheid der Zwarte Bergen
woonde, was vrij zonderling, maar nogtans zeer goed . Eenige boeren fpeelden bet volkslied : Schip vreugde in 't leven,
op een paar wanftemmende fluiten . Ben Invalide, die hem
bij afwezigheid zijns Meesters aan de Rietfantein toefde,
geeft geleg-enheid om iets van den toeftand en de levenswijze
ddr nude krijgslieden in Zuid-Afrika to zeggen . Het kuijeeen aan de Koap words verklaard ; onder dezen naam verftaac
men films reizen van twaalf of vijftien uren, en eene afwe
zigheid van eenige wekkn. Men kwam nu weder aan de Hekfert- en Brtede Rivier, en vervolgens in de landflreek omrl•e nt bet Raodezand. Uitnemend werden zij bier door eetl
lid van de groote Familie der D U T O IT'S onthaald, en over
't algemeen is in de vruchtbare flreken der Volkplantinge de
tafel doorgaans keurig, en zeer overvloedig voorzien . Hier.
omitreeks wilde men gaarne den huisgodsdienst door een' Zen.
deliug iaten waarnemen, en verzocht daartoe verlof aan den
Com-misfaris-Generaal, welke zulks ecliter, om gewigrige re.
denea, diet geaf meende to mogeti inwillWget . Her gedrag
van
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van verfcheidene Hollandfclze Zendelingen, wier kunde en ijvtr
bier alles behalve gunflig wordt voorgefleld, en welken „ de
„ tafels der gastvrije 4frikaanfche landlieden boven den wil„ den honig en de fprinkhanen der woestijne" zouden berallen, wordc als de hoofdoorzaak opgegeven ; daar deze afkeer
der Zendeiingen, om onder de Heidenen, of zelfs meer afgelegene Christenen, to gaan, tot niets dan feheuringen in de
kerk en noodelooze afzondering kon aanleiding seven . Schoon
bet onbetwistbaar zij, dat het hoofdoogmerk der zendinge
hiermede niet bereikt werd, weten wij echter Wet, in hoc
verre her eener Regeringe vrijllaat, om bare burgers to belemmeren in de vrijheid, van een ten Ininfle onfchadelijk perfoon, buiten eenig be4waar van den laude, beurtelings van
onderhoud to voorzien, al deed hij er niets hoegenaamd
voor. Willen zij van lien man door voorlezing of voordragt
liever gefticht worden, dan door den Predikant ; her moss
verkeerd zijn, Inaar Hollandfche verdraagzaamheid verbiedt,
zulks to weren .
De Reizigers kwamen nu weder aan her Roodezand, na
een' verbazend grooten kring to hebben omfchreven . Daarna
swam men aan de vruchtbare Wagenmakers-vallel, aan het
dorp de Paarl, in de nabijheid van Drakeflein en den Franfchen hoek, geheel bewoond door afilammelingen der v ervolg.
d e Franfche Hervormden, die hun wreedaardig Vaderland en
deszelfs coal, ja de Franfche uicfpraak hunner eigene namen,
in doze afzondering vergeten hebben . Men is er nog zeer
godsdienftig, doeh niet vd6r de Zendelingen. De volkplanters beflaan bier en in den omtrek meest van den wijn- en
ooftbouw . Zij zijn niet overrijk, moor leven in eene gelukkige onbekrompenheid . -- In de Bergrivier ware de Sehrijver, bij hot terugkecren van een' vriend, bijna omgekonlen ..en
Thans bereikte men Stellenboscuz, eer cone kleine flad dan een
dorp ; de Schrijver deed een' uitflap nanr bet fchoone difurikc
van Hottentotsch-Holland, waar men gewasfen vindt, elders
niet in de Voikplauting to vinden, b . v . den kamferboont . We1dra bereikte men nu de Kaapflad.
Daar was intusfehen de vrees voor de Engelfchen totge
women ; en om, bij geval eener voorfpoedige landing van dezen , een vast punt binnenslands to hebben, floeg men
bet oog op Hottentotsch-Hollands-kloof. De noodige vQoraf+
papd4 fchikkingen

tot dezen uraatregel worden den U(141erij-
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rij - kapitein P A R A V I C I N I D I C A P E L L I opgedragen, wien
onte Schrijver, met nog drie andere Officieren, verzelde.
Zijn hoofdoogmerk was, planten to verzamelen ; en hieraan
kon hij in Hotie! .totsch-Holland, hetwelk men eerst bezocht,
op eene wijze voldoen, die, naar 's mans befchrijving to
oordeelen, aan wellust grensde . Overrijk is bet genoemde oorcd
aan allerlei gewasfen, en prijkte thins vooral, na den jaarregen, in den fchoontten bloei . De oogst (van I8o4) beloofde, tot groote fmart der Reizigers, zeer weinig. De kennis.
making met de dochters van zekeren o T T o verfchaft nadere
bijzonderheden wegens bet karakter der fchoone fekfe in de
Volkplanting . In de Zoetemelks-vallei befloot men een magazijn van levensmiddelen en krijgsbehoeften aan to leggen.
Men kwam daarna over de Breea'e Rivier to Zwellendam,
weeks verhevenen en boschrijken omtrek de Schrijver tot zijn
hoofddoel ijverig bezocht, en van den rijken plancenoogst
oldaar eenig verflag geefc.
Op een dezer togtjes leide hij ook een bezoek of bij den
oudften der toen nog levende kruidkenners, den vermeerderaar
van den Kaapfchen Compagnies-tuin, J O H A N N E S A NDREAS AUGE, die voorboen ook TISUNBERG, MASSON
en S P A R M A N ten geleider geflrekt had, De goede man
was thans blind, zijn penfioen kwijt, en leefde door onderileuning van den braven Drost . Vervolgens nam men den
Ferugtogt ian ; doch gedeeltelijk langs een' anderen weg, dan
to voren . Het warme bad aan den Zwarten Berg had thins
een ordelijk badhnis, waarin de zieken gemak en al bet noodige vinden konden . Deze heete bron is zelfs in Bengalen
bekend en beroemd, en bezit ongemeene geneeskrachten .
De fchoone heideplanten (Erica,) die to Zwellendam reeds
ophouden, en flechts binnen zekeren omtrek van de Kaap,/gad gevonden worden, trof men bier weder aan . De wasfs-uik, die in onze broeikasfen tot twaalf voeten toe rijst,
doch nit zijne kracht fchiet, bereikt bier zelden meer dan
twee voet, maar is welig bloeijend, en heeft een' dikken,
houtigen flam . Men bedient zich wezenlijk van de bezien
dezer plant, even als van was, hoe zeer zij ruim zoo zeer
naar vet gelijken, gelijk men er ook zeep van maakt . Vanbier tot de KaapJlad leverde de reis niets merkwaardigs op.
De Generaal J A N S S E N S had, ter oefening der troepen, dezelven tot den velddienst eene legerplaats buiten de flad doen
be-
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b e trekken. Mar des Schrijvers kweekeling ook als Luitenant
bij dit kleine heir geplaatst werd, oordeelde hij bet voegZaam, om den post van Chirurgijn-Majoor bij bet Bataljon
Hottentotten to verzoeken, doch had dit bijna met bet leven
bekocht, daar eene aanltekende legerziekte, die velen zijner
vrienden en bekenden naar 't grat' fleepte, ook hem op den
oever des doods bragt . Hierop volgde misgewas van den oogst,
bet fpringen van hot laboratoriu9n to Zwellendayn met een'
vriend en reisgenoot des Schrijvers, den Lt . M E I E R, en hot
vertrek van den Commisfaris - Generaal D E MIST ; alles natuurlijk zeer onaangename gebeurtenisfen voor den Schrijver,
die intusfchen, na de terugkeering des legers binnen de ftad,
aldaar zijnen dienst bleef waarnemen . Bone nienwe reis in de
binnenlauden wordt ons in bet volgende Deel beloofd .
Wij moeten thans nog kortelijk van de verdediging des Reizigers tegen de befchuldigingen van Do . G 0 E D It o o P, door
den Vertaler, gewagen . Wij willen, na bet voor en tegen
met volflrek :e onzijdigheid gelezen to hebben, over dit gefebil liefst geene uitfpraak doen, en ons met bet : non nostrasns
inter vos tantas cosnponere lites, behelpen . De zaak van bet
Zendelinggenootfchap is toch van to teederen card ; to
vole brave, echt-Christelijke, en ook verlichte menfchea
ftellen daarin belang, om hetzelve door eene nadeelige uitfpraak ten opzigte van deszelfs thans overledenen, inderdaad
hartelijk welmeenenden en geleerden Stichter, in eenigen deele to krenken . Doch nan den anderen kant zijn wij ten fleiligfle overtuigd, dat de Heer L I C H T E N S T E I N, wiens Reis
in zijn Vaderland de grootfte en algemeenfle goedkcuring ontvangen heeft, die zich op den omgang en de vriendfchap met
mannern als D E M I s T en I A NS S E N S mag beroemen, en die
overal gematigdheid en bekwaamheid ten coon fpreidt, geenszins de aantijgingen van flordigheid in 't fchriiven, gering
achtgeven op zijne bronnen, en gebrek aan geloofwaardigheid
in al 't gene / :y niet zelf'gezien of gehoord heeft, verdiene,
welke de Eerw . G o F DIt o op hem aanwrijft, zoo min als van
tegenkanting tegen de nitbreiding des Caristendoms, welke
zijn Eerw . den Reiziger (gewis niet overeenkomftig do ChrisWij meenden in het eerst ,
teliike Iiefde !) to last legt .
dat de onbetwistbare verwijderin tusfchen de Hollandfche Regering en do Zendelingen aan f aatkuudige redenen haren oordat de Zendelingen van een Gefprong verfchuldigd was ;
Wat-

R . L I C n T E N S T E I N, REIZLN 1N AFRIKA,
nootfehap, a1g 't ware op her Engelfche geent, en met her.
zelve ten naauwfle verbonden, ook gedurende de eerfte bezetting der Engelfc,ten in de Volkplanting ingevoerd, en daarenboven iterke voorftanders van de onbepaalde't vrijheid der
oog geloogottentotten, bij de Hollandfche Regering in
dan
ook
waren,
en
door
deze
wel
eons
war
ilrenger,
pen
dan anders gefchied zou zijn, behandeld werden ; gelijk wij
meenden uit de boven gemelde beflisfing van den Hecre D F,
M I S T ten aanzien der Zendelingen , en ook nit bet fluiten van
de oefeningen der Zendelingen in de Kaapflad (Voorrede, bl .
XLIV) to moeten opmaken. Dan, de onderileuning, door
ons Gouvernement aan de flichting Bethelsdorp verleend, deed
dit denkbeeld vervallen . De befchuldiging wegens bet Hottentotfche meisje, waarmede VAN D E R K E M P v66r de plegtige
huwelijksverbindtenis zou geleefd hebben, en 't welk G o E Da o o P outltent, wordt door G o E D E, met aanhaling van eed'
brief uit de Kaap, en met vergelijking der dagteekeningen,
leader aangedrongen, war de daadzaak betreft, doch omtrenr
her zedelijke des gevals verontfchuldigd. Ook omtrent zeer
overdrevene mystieke uitdrukkingen, en zonderlinge denkbeelden, valt bet, volgens hem, moeijelijk, VAN D E R K E M P to
verdedigen . En dat zijne bekeerlingen, voor eenige jaren al•
thans, weinig eerbieds voor her bevel des Christendoms tot
gehoorzaamheid aan de Overheid toonden, blijkt uit her fchot,
waarmede ecn hunner, die tot het bataljon van J E z u s zeide
le behooren, een' dergenen, die hem van defertie wilde terugbrengen, de knie vermorzelde, (Voorr. bl . XLIII .) volgena
bet getuigenis van den Heere D E M I S T . Wij hebben to liever hierover lets gezegd, omdat wij niet geacht willen worden, de opftellen, in ons Mengelwerk geplaacst, onbepaald
voor onze rekening to nemen .
194

I'erhaal der jongstleden Omwenteling in Holland. Door G . W.
C H A D , Secretaris bij de Britfche zhnbasfade in 's Gravenhage . dldaar en to dntfferdarn, bij de Gebr. van Cleef.
181 g . In gr. 8vo . 189 Bl. f a-4- :
Dit verhaal fchijnt ons toe, om meer dan wine reden, be.,
$angtijk to moeten worden geacht . tioedanig zijn de berigten,
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ten, die buitenslands, en vooral bij onzen gewigtigften Bondgenoot, zijn bekend gemaakt omtrent de omwenteling in Holland? Hoe denkt en fchrijft een eigen lid der bedoelde natie
over de toedragt, den geest, de verdienfte enz . Bier omwentelinge? Deze vragen zijn, ap zichzelve, onzer aandacht waardig. Bovendien doet de betrekking van den Schrijver in den
Haag reeds vermoeden, dat hij niet kwalijk zal zijn onderrigt geweest, noch zijne berigten, voor zoo verre althans
bet voorgevallene in genoemde flad betreft, pas uit de derde
of vierde hand zou kunnen hebben ontvangen . Doch, buitell
dit alles, is er een geleidelijke zamenhang in bet geheele verbaal, eene blijkbare volledigheid met opzigt tot bet Haagfche
verbond, in een woord, lets zoo bevredigends en helders
door bet ganfche fink verfpreid, als wij naauwelijks kunnen
roemen , elders nog gevonden to hebben . Men kan, ja, zien,
dat de Schrijver een vreemdeling is, en, behalve met andere
dingen, met de gefteldheid onzer vroegete volkstwisten, en
derzelver overblijffels tot in de laatfte dagen, niet volkomen
juist bekend, of ten minfle van eene zekere mate van eenzijdigheid, en berekening van bet geheel naar eene enkele
ftad, niet vrij to pleiten . Doch, kon dit bijna anders? Ook
wordt hem hier en dear een misflag door den Vertaler aange .
wezen, doch die dan tevens wordt herfteld ; gelijk deze eigen Vertaler niet nalaat op to merken, dat her verhaal fleclits
eene bijdrage tot de algemeene gefchiedenis der omwentelinge moet geacht worden, (welke inzonderheid, volgens het
ftandpunt des Schrijvers, bet voorgevallene in den Haag uitvoerig teekent) zoo dat niet alle perfQnen en gebeurtenisfen
rlaar belang en verdienfle worden in bet licht gefteld .
Van den anderen kant is dit verhaal toch meet gefchiedeiIis dan kronijk . De gebeurtenisfen worden , in derzelver oorzaken en gevolgen, beredeneerd. Deze beredenering getuigt
van historiekunde en oordeel . Zij ftrekt zich uit tot bet gebrekkige onzer vroegere ftaatsinrigting, en bet wettige, goede hoop gevende, enz . enz . der tegenwoordige ; gelijk bet
geheele werk, na eene bistorifche inleiding, begint met 1812
en 13, en eindigt met de aanneming der Grondwet .
Wij kunnen, ten eanzien der gefchiedkundige waarde van
dit werk, ons flechts op eenige voorbeelden beroepen. Uitbetzelve, namelijk, blijkt, dat reeds in 1812, ten gevolge van bet
beruchte 2gfte bulletin, cen zeker bondgeuootfehap in den Haag
ont-
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ontftond, zich met de herwinning en dan vereischte irtrigting
des Vaderlands bezig houdende ; dat zich dit bondgenootfchap
daarna in 1813 tot een vierhonderdtal leden uitbreidde, loch op
eene zoo fchrander bedekre wijze, dat nooit voor algemeen
verraad to vreezen Viel ; da ook buiten den Haag onderfcheidene aanzienlijke mannen met hetzelve in verband ftonden ;
dat onzer dezelven den, de verdienftelijke F A L C r> namelijk ,
de uitberfling en openlijke verklaring van den volkswil to
Amsterdam, met oogmerk en gevolg om den Franfchen fchrilt
aan to jagen, dadelijk bevorderde en ten beste rigtte . Uit
betzelve words ons de vrees des vijands, om, uit Utrecht,
Amsterdam en den Haag to overvallen, grootelijks verkiaard,
door de flimme wijze, waarop zoo wel bijzondere per:onen,
als ftedelijke regeringen, hero tijdingen wisten in de hard ee
fpelen van de aankomst van hulp en verflerking. Uit hetzelhe
leeren wij alle de bezendingen naar 1ngeland en bet Jeger, met
de belangrijke antwdorden, zoo wel als mi :z bekende maatregels en voornemens der Haagfche verbondenen, als ook het
edel gedrag van onzen Vorst kennen, die Been afgefproken
teeken van zekerheid wilde afwachten, om den vaderlandfchen grond ten eerfle to betreden . Hot is niet noodig, meer
hierbij to voegen, waarvan we toch niet zoo flellig kunnen
verzekeren, of bet elders al dan niet vermeld zij . Gewis zal
seder Lezer den Heere C A T o R, als Vertaler en Voorberiftfchrijver, en ook als deelhebber in hot gebeurde, zijnen hartelijken dank w1jden ; to blijder dank, daar de Engeischman
bet gewigt en de verdienfle onzer vrijwillige affchudding van
bet juk heeft weten to fchatten . Tot eene proef van flijl en
vertaling, valt onze keus op de volgende der aanmerkingen,
achter in bet werk
„ De vergadering der Staten Generaal, zoo als dezelve
voorheen beftond, was een Ccngres, zamengefteld uit afgevaardigden van zeven onafhankelijke Souvereinen . Ingevolge
de Unie van Utrecht, welke als bet groote wetboek van Holland befchouwd werd, was Let, bij bet fluiten van ieder
vredestaktaat en bij iedere ocr:ogsverklaring, noodzakelijk,
dat dt Staten Generaal eensgezind waren : dit was zeer zeldzaam bet geval, zelfs niet bij hot fluiten van bet trakcaat van
Munfter. De tlnie van Utrecht had ook bepaald, dat de belastingen gelijk zouden zijn : - deze bepaling werd echter in
Let geheel niet in acht genomeni eu bet befbuur kon zich bidet
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derdaad alleen handhaven, door gedurige inbreuk cep de Coilflitutie . Orn da maatregelen to verontfchuldigen, welke de
noodzakelijkheid voorfchr .ef, zag de Stadhouder zich genoodzaakt, aanhangers to vormen ; en derhalve werd hij,
wien de uitvoerende magt van bet beftuur toevertrouwd was,
het hoofd eener factie : en fchoon zijne wettige magt zeer
beperkt was, kon zijn invloed zeer groot worden ; en zoodani a invloed in de magt van een flaatzuchtig en bekwaam
Vorst zou welligt op een volflagen despotismus kunnen uitloopen : want als het eens als beginfel wordt sangenomen, dat
de Vorst bevoegd is regtftreeks en gedurig inbreuken op de
Conftitutie to maken, fch?jnen zoodanige inbreuken, van dat
oogenblik af, aan geene bepalingen, behalve aan den wil van
den Souverein, onderworpen to zijn ."

Over de Verdienflen der Vorflen van Oranje .Nasfau jegens
Izet haderland ; een Leesboek voor de Nederlandfc,'ze .Teugd,
door den Sckoolopziener T H. VAN S W I N D E R E N . Te Greningen, bij J . Oomkens 18 :4 . In kl. 8vo . 69 Bl- f : - 4 - :
Korte Befchrijving en Gefchiedenis van het svijdvermaarde
Prinsdorn Oranje, en al de roemrijke Oranje-Vorflen, van
de vroeg/le tijden af, tot op heden . Te Leyden, bij A . en
J . Honkoop. i8 :4 . In fir . 8vo . 137 Bl. f i -a - ;

B

et verlangen, om den Vorftentlam, nan welken het lieve
Vaderland thans naanwer dan ooit is veritnocht geworden,
van nabij to leeren kennen, is zoo natuurlijk als welgegrond .
En niet minder betaamt het den vriend der algemeene welvnart, door de bevrediging van dit verlangen, de liefde to
bevestigen en to verhoogen, die den Nederlande.r aan bet
Doorluc'htig Htis van Oranje bindt . Het is wel waar, de gefchiedenis des Vaderlands is de gefchiedenis van dat Huis,
voor zoo verre d.szelfs weldadige betrekking tot ons aangaat . Maar, niet elkeen heeft die gefchiedenis levendig voor
sien geest ; en vooral het opkomend gefacht heeft noodig,
aan de dienften en den mister der Vorften herinnerd to worden,
van welken het, in de laatfle noodlottige jaren, nicts zien,
bijna niets hooren mogt, tenzij hetgeen veeleer flrekte, om
POEHDESCH . 181$ . NO. 10.
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dienfleg en lien luister in bet donkey, of in een averegtscit
ficlite, date wel in helderen dag to plaatfen .
De Heer VAN S W I N D ]t R E N bepaalt zich dan ook tot de
jeugd, welke hij die Vorften van Oranje-Nasfau leert ken.
nen, welke zich, gedurende eene reeks van jaren, bij bet
Vaderland hebben verdienftelijk gemaakt, beginnende met
W I L L E M I. en eindigende met onzen tegenwoordigen Erfprins . Achteraan vindt men eene geflachtlijst, - eenen ftaat
van het Vorftelijk huis federt W I L L E M IV, tot beter begrip
der conftitutiondle erfopvolging, - en eenen tegenwoordigen
flaat van het Vorftelljk huffs . Wij hebben bet boekje met
genoegen gelezen, en durven bet der lieve jeugd, tot een
wenfchelijk onderrigt otntrent ons geeerbiedigd Vorftenhuis,
zeer wel aanprijzen .
De andere, onbekende, Schrijver vult, in zekeren zin, aan,
wat de eerfte heeft opengelaten ; de vroegere afkomst en lotgevallen van bet Gefiacht en Vorftendom, onder den geliefden
en beroemden naam van Oranje bekend . Zijn werk diene dus
voor hen, die meer begeeren to weten ; gelijk bet ook, uic
hoofde van bet onderwerp en de behandeling beide, voor
kinderen minder zou berekend ziju . Wij roemen 's mans opfporing van zoo vele oudheden, zijne geleerde naauwkeurig .
heid omtrent zoo vele min bekende gebeurtenisfen, zijn werk
in bet aigemeen, als der weetgierigheid en belangftelling in bet
behandelde onderwerp gewis ten voile welkom . Al des Schrijvers bijzondere gevoelens en uitfpraken, daarentegen, mogen
wij voor de onzen niet aannemen ; en zien wij , in bet bijzonder, niet, hoe de tegenwoordige orde van zaken eene
foort van herziening, eene nieuwe en veranderde behandeling,
der geheele vaderlandfche gefchiedenis zou noodzakelijk maken . De gefchiedenis behoorde altijd flechts op bet verledene, niet op de tegenwoordigheid to zien, tenzij om de laatfle des to beter to onderwijzen . En, is dit ook niet meer,
dan een vrome wensch ? Immers onze meeste en beste Historiefchrijvers dagteekenen lang v66r de omwenteiing, wanneer
bet toch op den duur genoegzaam vrijftond, die zelfde waarheid to verkondigen, welke nu gaaarne wordt geh•oord . Aileen
daarin zou men misfchien kunnen beweren flier geheel vrij ge .
weest to zijn ; om, namelijk, bet ftuiten van 's Vorften bevdr.
dering tot de Grafelijkheid, naderhand fteeds geweerd, bent.
yens alle de heillooze gerolgen, juist daaruit voortgevloeid,
,do
the
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de 1tribbelingen tusfchen eene ftaats- en ftadhouderlijke partij, als op dezen grond gewasfen, in deszelfs ware da,&licht

to ftellen. Doch, vereischt dit eene geheele vernieuwi11 der
verhaals van alle de bekende daadzaken? En zal men bet dan
daarvoor niet houden, dat de Schrijver, misfchien door vleizucht vervoerd, althans even min volkomen onpartijdig ais
zijne voorgangers zij geweest? Wij wenfchen dus wet den
Schrijver bet gelukkigst gevolg, om inzonderheid zijn voorgefteld model, den onvergelijkelijken GROTIUS, in zijne
dnnales en Historhe de rebus Belgicis, waardiglijk to volgen,
van ganfcher harte toe ; maar twijfelen toch, of hij WAGE.N A A R en anderen zoo gemakkelijk zal van de baan fchui% en,
Eenen korten inhoud van bet ftuk to geven, vast moeijelijk. Zoo v£el weet men, dat bet Prinsdom Oranje in ZuidFrankrijk ligt ; tot een onafhankelijk Voritendom verheven,
door huwelijk en verfterving kwam in handen van w ILL E M,
uit den alouden Duitfchen Vorftenftam van Nasfau ; later
door Frankrijk overheerd en geeigend werd ; fchoon de titel,
en wet door Gods genade (d. i . onafhankelijk van eenigen leenbeer) Prinfen van Oranje, aan ons thans regerend Huis verbleef.
NB . Wij vonden aangehaald zeker welbekend werkje van c.
8 RUINING , in bet Fransch gefchreven, hetgeen wij belij den
flog in bet geheel niet to kennen. Bij wien ligt de fchuld?

L ictionnaire de
3 l'ufage des
temens de la
plus rdcentes

poche• Erancois et Hollandois, principalement
Employ4s Civils et Militaires dans les DdparHollande, redigd d'aprds les meilleures et Its
autoritds .
Of:

Pransch en Hollandsch Zak-Woorienloek, voornsmelijk ten
gebruike der burgerlijke ex militaire Beambten in de Hot
6andfche Departementen, getrokken uit de beste en nieuwffe
bronnen . Te Dordrecht, bij A. Blusfd en Zoon . In r6m..
293 B1. f 1-4- :

iloewel bet gebruik van dit boekje, volgens den titel, Gode zij dank! grooteudeels vervallen zou wezen, daar wij noch
H h n
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Hollandfehe Departementen, noch vooral Burgerlijke en AM'ilitaire beambten daarin meer hebben, ann welke de Franfche
taal boven hunne moederfpraak is voorgefchreven , zoo hebben kii Loch, na aandachtige befchouwing van dit Zak-woordenboek, en vergelijking van hetzelve met andere meer uitgebreide, bet nut daarvan niet gering bevonden . Immers de
Franfche taal, hoewel geenszins bij ons de taal der Regtbanken, der Overheden, der Ambtenaren, of der Krijgsbevelliebbers meer, blijft nogtans niet alleen de taal der Hoven,
anaar ook bet gereedfte en veiligfle middel, om door geheel
Europa been van de befchaafde klasfe verflaan to worden ;
een gemak, 't welk, bij den weder ontluikenden koophandel,
vooral op reizen, zeer groot is . Zonder de innerlijke waarde
der Franfche taal to willen beoordeelen, 'of hare diepe armoede, in vergelijking der onze, der Hoogduitfcite, en andere meer, to willen bewimpelen, is bet toch ontegenzeggelijk,
dat hare geflepenheid en hooge mate van befchaving haat
voor de algemeend taal van omgang met vreemdelingen (waarin men toch weinig anders , dan woorden uit bet gemeene
leven, en eene polite verkeering, noodig heeft) ongemeen
gefchikt maken . Het zal daarom altijd nuttig blijven, daa
de beoefening der Franfche taal, ten behoeve van den welopgevoeden man, gemakkelijk worde gemaakt ; en fchooti
wij ons hartelijk verblijden, dat de omflandigheden zelve
den vloed van meestal middelmatige of nietige leerboekjes,
voor de behoefte van bet oogenblik berekend, zullen fluiten, - zoo kunnen wij toch niet anders, dan de onderneming der Boekhandelaren B L v s S E , om bet voor ons liggende zeer beknopte Zak-woordenboek to doen vervaardigqn,
voor zeer dienflig tot bet oogmer_k ., en- dus ook voor algemeen nuctig, to houden . Immers, volgens 't geen wIj boven zeiden, komt de Franfche tanl vooral op reizen to pas,
waarin men geene gefegenheid heeft, zich met oniflagtige
woordenboeken, of zelfs met bet voortreffelijke Dictionnaire
portatif van LAND R ~ en A G R O N , to belasten . Hier is nu
juist dit beknopte Dictionnaire de poche van nut, 't welk
inderdaad zeer gefchikt is, om in den zak gedragen to worden, en toch, in zoo verre wij hebben kunnen nagaan, voor
bet kleine beflek cene genoegzame mate van volledighekd
bezit . Het fchijnt naar bet model van bet uitmuntende (en
inderdaad ongemeen volledige) Dictionnaire de poche FranFais-
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in 1806 to Parijs bij a ARROIs uitgekomeu, verto zijn . De letter van dit laatfte, die zeer klein en
ongemeen duidelijk is, vergunde bet bijeendringen
nog grooter aantal woorden in een bekrompen beilek ; de letter van bet Franfche en Hollandfche Zak-woordenhoek fchijnt hiernaar gevolgd to zijn, en voldoet ook vrij
wel aau bet oogmerk, dock bereikt zijn model niet ten
voile .
Om in 293 bladzijden en woordehboek to leveren, 't geett
niet ten eenenmale gebrekkig zou wezen, moest men natuurlijk de j reekwijzen , die in andete woordenboeken zoo
veel plants bellaan, bier weglaten, 't geen dan ook gefchied
is . Nogtans vindt men er eeuige in, die men dear misfchien
niet zoeken zou . B . v . op avoir, avoir beau, vergeefss iets
doen ; (hierbij moest men bet werkwoord faire niet overgeflagen hebben, fchoon zulks misfchien gedaan is, om to toonen, dat avoir beau ook bij andere werkwoorden kan gel2ruikt worden ;) op mettre, mettre de Teau daps fon vin, eijeren year zijn geld kiezen ; Je mettre en devoir de--zich gereed
maken tot lets ; -- op orme, attendee fur l'orme, vergeejs
wAchten ; - op turban, prendre le turban , Mahornedaansch
worden, enz . Op gaz hebben wij met veel juistheid
de onderfcheidene foorten van luchtJlof opgenoemd gevonden,
vollediger zelfs dan bij A G K o N en L A N D R i . Ook zedelijke
denkbeelden zoekt men bier naar den aard, en niet naar bet
misbruilt, nit to drukken : zoo vonden wij voor cocuage, ('t
welk in bet Fransch bet overfpel van eene belagchelijke zijde voorflelt) ongeluk van een' verraden' echtgenoot ; en voor
cocu/ller : den echtgenoot verraden . Wij hebben, den Hemel
zij Clank! voor deze twee woorden geene, die daaraan eigen.
lilk beantwoorden, en bet is dan nog beter, bet fchandelijke denkbeeld met verontwaardiging, danr boertend nit to
drukken, fchoon dit laatfte meer in den geest van bet Franfclze woord zij . - Niveleur wordt, eigenaardig genoeg, dock
vrij zonderling, door Engelfche Jakobijn van 164.9 vertaald ;
gelijk Sans -culotte door het fchuim van Frankrijk in 1 793 .
Uitlatingen (van wezenlijk noodige, en in den omgang onm :sbare woorden) of misilagen hebben wij niet vele gevonden . Tot onze bevreemding, echter, wordt bij action weldaad,
gebaarde, gevecht, actie in den handel, geregtelijke vervolgi n g, maar Wet bet zoo menigmaal voorkomende working opge.
H 11 3
noemd .
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raemd . De medegedeelde fpreekwijzen vertaalt men wel een*
met Hollandfche, die flechts uit den mond der mindere klasfe gehoord worden , b . v. tomber des sues - flaan of men t&
Keulen heart donderen .

Zest ! ja wel! 't zal laat warden.

Het is waar, fpreekwoorden worden best door fpreekwoorden, wits geene bloote zegswijzen van den dag, zonder clot
of zin, uitgedrnkt ; doch zou b . v . in hot eerfle geval bet
minder gemeene : floan of men teen tien kan tellen, niet
even zoo voldoende zijn?
Drukfouten zijn ons maar zeer weinige voorgekomen, gelijk die ook nergens meer hinderen, dan in een woordenboek .
Cinnameme moet Cinnamome zijn, en bij devant (ci), weleer, oudtijds, flaac weleer, oud- . Een misflag, bij het drukken.
on nazien der proeven begaan, waardoor het flot der letter E
was achtergebleven, is door een verbeterblad verholpen .
Wij kunnen gerustelijk dit beknopte, min kostbare, en
tech vrij volledige Woordenboekje aan alle beoefenaars der
Franfche taal, vooral aan hen, veer welke grootere to lastig
in 't gebruik zijn, aanbevelen .
Gedichten Van ADELAIDE GERTRUID KLEYN. Te Leyden, bij L . Herdingh en Zoon . 1814. In ki. Svo . 77 B1.
f I -4 - :

De

voorrede, of bet flukje, getiteld : aan mijxe jeugdiga
Tzrienden en Priendinnen, aan bet hoofd van dit bundeltje
gevonden, doet ons in deszelfs beeldfprakige taal vermoeden, dat, zoo niet beide, althana een der Ouderen van Mejufvrouw x L E Y N to voren de Her behandeld heeft. En nu
herinneren wij ons eenen Heer en Mr . van dezen naam, die
met zijne Gade, geboren o c a E R s E , in vroegeren tij d ,
krijgsliederen uitgaf. De jeugdige Schrijffler fpreekt veel van
de flormen, die den oorfprong haars levens troffen, en wel
zoo, dat men bijna zou denken, dat de hoedanigheid van
Dichter hem of haar, in beide, daaraan heeft blootgefleld ;
eene opmerking, die ons in traks gewaagde gisfing omtrent
de afkomst onzer Dichteresfe bevestigt, daar wij ons herinneren, dat in den voormaligen Recenfent een vrij fcherp
berfstwindje over gezegde dichtbloemen woei, hoedanig dikwijls niet min gevoelig treft en fnijdt, dan losgebroken flormL:u en bulderende orkanen.
Hoe
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Hoe dit zij , wij zouden hare vrees voor een dergelijk lot
niet gaarne verwezenlijken, of oorzaak zijn, dat de kleine
loot van den to vroeg geknotten olm op nieuw gezweept,
afgerukt en ter neer geworpen wierd . Wij z}jn daartoe veal
to befcheiden, vooral omtrent Dames, en alletbjjzonderst
jonge Datnes . Integendeel, wij zullen de eer hebben, haar
beleefdelijk aan bet Publiek voor to ftellen ; hetzelve vertellen, war deze Nieuwelinge op den papieren bodem in den
letterkundigen bloemtuin is ; doch dit - nu, wjj zeiden bet
reeds, en bet fpreekt ook van zelve -- met befcheidenheid
en beleefdheid .
Her bundeltje dan, dat 20 1 ss onderfcheiden gedichtjes
bevat, onderfcheidt . zich zeer w 2enlijk van de veelvuldige
dichtvruchten, welke de laatfte tijd heeft voortgebragt . Niet
alleen zinfpeelt het naauwelijks op de omfiandigheden des
tijds en des lands . Een meisje, een meisje dat in de zachte
ftrikken van liefde en vriendfchap zoo zeer ingewikkeld is,
en daarenboven zoo hoog en hemelsch gevoelt, mag vrijelijk
g-tcht worden daarvan geene verdeie notitie to nemen, dan
om bet nietige en onwaardige van alle die zigtbare en tijdelijke dingen met de voorwerpen van Karen zang to fterk er to
doen contrasttren. Maar, her geheel, zoo wel de geest als
bet ligchaam, de ftof als de vorm, de woorden als de ge .
dachten van deze dichtftukjes onderfcheiden zich . De eenige order onze Dichters van naam, met welken hare manier
zou kunnen worden vergeleken, is B E L L A M Y . De verzen
zijn of rijmeloos, of met weinig rijm ; zij firoomen niet,
maar volgen eenen ftatigen, als afgebrokenen gang, en zuch .
ten of ademen allerlei verhevene, op liefde, boezemfmart
en eeuwigheid doelende, fentimente le gedachten nit. Ook uit
her tijdvak van dit overgevoelige was dus misfehien nog wet
cen en ander to noemen, dat met her werk van Mejufvrouw
H L n Y N nicer
f min verwant is . Doch, eigenlijk fchijnt
1:re dichtader meest nit Duitschlatld gevoed to zijn. Er zijn
order de bier voorkomende ftukken verfcheiden navolgingen
van MAT T H I S SON ; en dezen onderfcheiden zich in gang en
denkbeelden meer quantititatief dan qualitatief van de oveTigen, zoo omtrent als cen echte Zeeuwfche aardappel van
een' Zeenwfchen poter, of nog een beetje angers. Her
zijn in hunne foort lieve ftukjes, en de foort zelve is ook
wcl lief; er heerscht een zeker gevoel in, dat den naam van
H h 4

po'e-
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pcetisch met voile regt draagt, en ook de toon, waarop men
dat gevoel laat vernemen, klinkt geenszins prozaisch . Maar -misfchien is het vooroordeel - wij houden van onzen echtHollandfchen trant over bet geheel nieer . Het zangerige van
vader CATS worde getemperd ; maar, wij misfen bet niet
gaarne geheel . Ilet is zonde en jamtner, dunkt ons, van de
fchoone, welluidende moedertaal, van bet heerlijk talent, door
OnZe VONDELS en HOOFTEN, BILDERDIJKEN en TOLL E N S E N ten toon gefpreid, om die taal als godenval to doen
ftroomen, dat men zou pogen, eene vreemde mode in to
voerea, welker ftijf- en fcatigheid al dat fchoone meet doen
verloren gain .
Men houde bet evenwel niet daarvoor, dat onze Landgenoote bet vreemde, inzonderheid bet rijmelooze en zanglooze, alieen zou huldigen. Zij nadert, nu eens meer, dan wat
minder, tot den gewonen en vaderlandfchen trant. Maar men
weet, dat dit ftaan op twee gronden, dit hinken op twee
gedachten dikwijIs ook zijne zwarigheid en gevaar heeft .
Zoo weten wij b . v. van bet volgende versje Bast nict,
of bet berijmd moet heeten, ja of neen . Het eerfte couplet
gnat ; her tweede volftrekt niet ; bet derde is volkomen is
orde .
Troost roan Eliza .
(M A T T H I S S O N

gevolgd .)

Hebt ge uw bleek gefchreide wangen,
Immer aan de lijkbus neergelegd,
Weenend om den dooden, die reeds lange,
Vol van zaligheidsgevoel omvangen,
Overwinningskranfen vleeht?
Kent ge 't eeuwig fchrift der hope,
Dat Jehova in zijn ftarren geeft?
Kom, omvat then lichtkrans door 't geloove,
Dat uw vriend, der fterflijkheid onttogen,
Boven gindfche ftarren leeft!
Zalig is de lievling van uw harte ;
Eeuwig als zijn liefde, is ook zijn geest :
Eens , aan 't einde van uw bange fmarte,
Zinkt hij - maar onfterflijk, aan uw harte, - .
En uw tranen zijn vergecfsch geweest .
Ten
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Tel, iiotte zou dan onze welmeenende raad zijn, dat men
de iengdige loot, zoo r!ls de jnifer zichzelve of flare zangfter
noenit, gei:eel op vaderlandfchen grond kweekte, met vaderlandfche voortbrengfelen bemestte en befproeide . De Schrijffter make zich refit gemeenzaam met hare vaderlandfche makkers op den zangberg . Zij leere van hen, met den trant en
de denkwijze, vooral de gonden taal der vaderen fchatten,
polijsten, zuiver houden en doen fchitteren . Zij geloove
Qns, dat de Hollander diep gevoelt, al dweept hij ook niet,
en heerlijk zingt, al treft hij ook den eenigen toon des oni1 volgbaren nachtegaals niet volkomen . Men kan juist denken en refit befchaafd en aanvallig fpreken van hem leeren .
En hoe mooi ftaat dit niet, inzonderheid voor een mcisje
van zoo veel gevoel en zoo nobele fentimenten! Wij bevelen
oils in hare goede gunst .

Bij den Prede, of een woordje over alles.
T . C . Spoormaker. 16 Bl. f :-3- :

Te Gtoningen, bij

4an de Batavieren , enz . Door A . A. W o E S T H o F F, Leeraar bij de Hervornnden, to eflkmaar. Te Amflerdam, bij
R . J . Berntrop . 15 Bl. f :-s-S
Teestzang bij de heugelijke eeille Yes jaring yon omen Yorst
saa de verlosfng van bet Vade, land , van C . V A N E P E N,
Leeraar der Hervorsnde n , se !1 olvega . Te Asnfierdam,
bij J . Aarinkfen . 14. BL. f :-3- :
Dichtflukje, toegewijd aan welgerrelden Yorst . Door 111x. J.
Al . J . A A N S o R G ti . Te Almelo, bij J . S . Streng . 9 Bl.
f : •3 - :
Htrlde aan Denzelven, bij Hoogstdcsze!fs

Door c S C H U T T
.l . f :-5 -9

I

E It S .

konast to Illiddelbtirg .
Aldaar, bij S . van Benthem . 17

n den beginne onzer gezegende omwentelinge kon er wel een
Jorisje onder loopen . Men kocht en las met even veel graagte, als men fprak en fchreef, al wat maar tot dezelve in betrekking fond . Mast, bij eenige meerdere bedaardheid, wordt
bet oubegrijpelijk, hoe men, zonder eigenlijk talent voor de
11 h 5
poe-
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poezij ; zich

durft wagon in her gedrang van zoo vele en zoo
voortreffelijke Dichters, als zich juisc nu op d8n punt, met
flechts kleine afwijking en wijziging, hebben vereenigd ; onbegrijpelijk, hoe uitgevers en lezers voor zoo veel middel.
matigs, en minder dan middelmatigs, gevonden worden .
No . r . Tot dit minder dan middelmatige behoort her woordje
ewer alles. Her is eene foort van ftichtelijke rijmkronijk, welke de
Lezer zelf moge beoordeelen nit de nanhaling van eenige weinige regels, welke ons maar her cerst voor de oogen
komen.
Europa's ligchaam was met kramp geheel doortrokken.
Ecn pijnelijk gevoel, dit
baarde fc'hok op fchokken :
Een heerfcher, ja , een man wiens floutheid paai
en perk
Deed kennen, o! die bragc verwarring in her werk .
De man, wiens hoog gezag miljoeuen moest regeren ;
Die zich als Keizer, en, als Koning c' zaam zag ecren ;
Die heel her Franfche yolk, en heel Italie's land,
Gefmolten had in diii - gebragt had in verband .
De man, wiens hoog gezag een geesfel word der aarde,
Ecn legioen van ecr, dat rondsom hem zich fchaarde :
Ii ij flelde Prinfen aan - hij zette Konings af,
Dic wederkerig -- hij bragt duizenden naar 't graf.
Hii fprak van vrede, maar zijn hand moest oorelogen,
Ilij kon zijns vriend's geluk - zijns nabuur's heil niet doogeu.
No . n . Dit flak willen wij met her eerfle in geenen gelijken rang plaatfen . Men vonnisfe op 's mans eigen woorden
in hot voorberigt. „ Ik behoor in her geheel niet tot dat
• foort, war men eigenlijk Dichters noemt ; - Her zoude
„ in de daad vermetelheid bij mij kenmerken, indien ik op
„ lien naam wilde bogen . Inmiddels, en dat wil ik wel er• kennen, voelde ik toch eenen kleinen prikkel, om - hoe
• gebrekkig dit flukje zijn moge - toch wat ce doen . De
• aanmoediging van zommigen mijner waarde Gemeente, zoo
• geheel bekend met mijne zucht voor de goede zaak, fpoor„ de mij aan om iet to geven . -- Wel nu, dat doe ik dan
• in de volgende regelen . Ik koom wel war laat, maar her :
„ precstat jero quam susnquam, wil ik hier la ten golden . - Ook
vercrouw ik dat dit dropje den Oceaan van kabbelerde
• golfjes, bij onze gewenaehte Revolutie, zoo kalm aan den

• oever gevoerd, tech niet uit zijne grenzen zal doen t*
„ den .
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den . Dit zoude mij fpijten." --- Daar, overigens, ons befcheiden oordeel opzettelijk words verzocht , zoo meenen wij, dat zijn Eerw . er misfchien Met kwaad aan gedaan
bad, zoo hij , voor bet : tit defint vires etc. aan e I e E R o's ;
fua cum Juis domi legant! had gedaeht .
No . 3 . Dit heeft ons wederom beter bevallen, en heeft nog
dit vooruit, dat de ftof, ten lninfle de titel, nieuw is . Wij
althans kennen nog geene verjaarverzen op onzen Vorst .
Doch , daar tigen over flaat, dat wij geene vrienden van Cantates zijn , qui cantu carent, en geen uitzigt hebben om ooit
op muzijk gebragt, veel min met muzijk uitgevoerd to worden . Ook beantwoorden de verzen niet overal aan den eisch
der perfonen en zaken ; gelijk, meenen wij , kan blijken nit
het volgende Recitatief, den Godsdienst in den mond gelegd :
Triomf! wat wisling fpelt deez' heuglijkeOogstmaandsdag!
'K zie ouderdom en jeugd, verrukc in mijne tempels ;
De liefde gaat hun voor ; de aanbieding (of aanbidding?) wekt
ontzag,
De vreugd toeft op de drempels.
Geen wonder-naam of dag words zuchtend leer vermeld
Van den Titan, wiens naam bet nakroost nog doet beven,
Neen, 't is de volksvreugd over w I L L E M F R E 11 R I u S
leven i
Die heden wear een jaar bij zijne jaren telt .

Is aanbieding Been drukfout, dan komt de zin ons noch
heldgr,, noch natuurlijk voor. Wat wondernaam en wonderdag
wille, kunnen we ook flechts gisfen . En de fpoedige herhaling van hetzelfde woord naam luidt althans niet liefelijk. At
ware bet dan ook, dat wij ons to onregt over gemis aan deftigheid en zwier in de taal van den Godsdienst beklaagden . -Van den anderen kant toonen deze zelfde regels, vooral de
tweede, derde en vierde, dat de Eerw V A N E PEN niet zouder dichterlijke bekwaamheid is . De liefde leidt de fcharen
binnen : de aanbidding is ernilig ; zij komt nit bet hart, en
vervult bet daarom met ontzag voor den Alomtegenwoordigen ; terwijl deze eigen aandoening de vreugde, als bet ware,
buiten houdt, maar aan den drempel doet vertoeven, om
flraks weer hare baniere to onbelemmerder to zwaaijen . Wij
voegen er, ter bevestiging onzer aanmerkinge, alleen bij : is
de
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de Godsdienst eene zoo ernflige zaak ; moest dan haar toon
Zulks bier niet meer aanduiden?
No, 4. De verzen zijn vlocijend ; de mast wat eentoonig ;
de inhoud, betuiging van liefderijke en eerbiedige gezindheden jegens den Vorst ; de waarde, bij den betlaanden rijkdom van gedichten en gedichtjes, op hetzelfde onderwerp
regtffreeks of van ter zijde toepasfelijk, in ons oog, niet uicftekend .
No . 5 . De Heer S C HUT T E A S treedt bier andermaal als
Zeelands Zanger op . Wat zullen wij van zijn fluk al veel
zeggen? Over bet geheel zijn de versjes vloeijend, en de gekozene mast niet onaangenaam . Hier en daar echter komen
hardigheden voor, order alien dezulken, waarvoor eon Zeeuw,
nit hoofde dat hij de letter h bijna niet uitfpreekt, meer daneen ander blootflaat . B . v . bI . 2 . Met 't oog op God gejiag^n ; waarom niet : Het oag op God ge/hgen? Bl . 5 . Zet hier
oo,{ d' heerschzucht perk . Bl . 8 . lien w' hulde bier . Elders
is de zin of duister, of min gepast ; b . v .
Elk beefde als hij die 't flaren kon
In de oogen van Napoleon,
Die blikfems uit zich gaven ;
he*.geen wij betuigen niet to verflaan ; en vervoigens :
Maar bier is niets dat wedrfland biedt,
Dat oog is als een' beek die vliet
Om 't dorflig land to laven .
hetgeen al to gereed can druipende oogen doet denken, (waarvan bet maar een geluk is, dat de Vorst zelfs geen' zweem
beeft) dan dat bet beeld zou kunnen behagen .
Voor bet overige ontbreekt bet pan then rijkdom van gedacbten en beelden, welke een eenigzins uitgebreid dichtfluk
vordert, om niet min of meer eentoonig en weinig belangrilk
t2 worden, zoodra de gelegenheid en de geestdrift voorbij
zi n, en her fluk door iedereen, en onder honderd anderen,
wordt gelezen . In bet afgetrokkene befchouwd, kunnen wij
du3 geen' hoogeren lof aan den Dichter geven, dan dat her
h in aan fmaak, inzonderheid voor bet harmonieuze, Diet onrbreekt, en hij bet, indien nog jong, door de lectnur van
ware, verhevene en regt beeldrijke poezij, welligt eenmzal
ver
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ver genoeg zal hrerge'l, oin Zeeland op niet w in daze eer
van Nederland to doen dceien . D o e ,,,, wij weten, dat gele
genheidsverzen doorgaans anders en zacliter worden beoordeeld . Welnu, de genite gevoelens, en de warmte, waarmede zij geuit worden, ftrekken den Heere S C H U T T E R S tot
eere .
Men ziet dan in her algemeen, dat onze inleiding niet op
alle de aangehaalde flukken ten ergite moet worden toegepast .
De veelheid dwingt ons meermalen, vrij ongelijkfoortiga dingen op edne rij to fcharen . Het blijft altijd waar, dat kruid
en onkruid, door den milden da..w der verlosfng op den Hot .
landfchen Parnas ontloken, van de algemeene zucht voor de
fchoone dichtkunst een hoog denkbeeld geeft .

lValther, of het Kind van het Slagveld. Door

A . L A F O N.

T A I N E . Met Platen. life Deel. Te flaarlem, bij F . Bohn .
1814 . In gr . 8,'o . 302 Bl. f 3 - : - :

Flet kind van het flagveld moet bij bet einde van dit deel
deszelfs rot nog beginuen to fpelen, die toch, zoo de titel
pns niet bedriegt, de hoofdrol in deze gefchiedenis • worden
moet . Het is, ja, wel al gevonden en begins lief op te groeijen, en wij weten er zoo veel van, dat bet vader en moeder
zeggen kan ; maar bet is nog volkomen onzeker, of van de .
ze zijne aangenomene ouders wel ooit een paar worden zal ;
en, hoeveel wij ook van deze lieve menfchen houden, weten
wij niet, of wij bet mogen wenfchen . Her tweede en laatfle
deel zal er ons, vertrouwen wij , wel berigt van doen, als
ook van des kinds afkomst ; wij hebben reeds lang naar dat
tweede deel gewacht, omdat het toch wat fchraal is, dat wj
van den vermoedelijken held der gefchiedenis nog nicts anders to zeggen weten, dan dat hij als zuigeling van tusf:hen
de puinhoopen van een brandend dorp, en nagenoeg van onder
de hoeven der paarden, gered is door een' edelmoedigen fol .
daat, die zich bier allereerst met dic kind op zijn ranfel,
een viool in de hand, eene melkgeit aan zijn bandelier, een
bond voor zich been, en een fpreeuw op zijn fchouder, den
lezer aanbiedt . Intusfchen durven wij de kennismaking met
dezen foldaar, en een aantal have menfchen, met welke hij
in betrekking flood, van goeder harte aanraden, en betuigen,
dat
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dat ons de onderhoudende gefchiedenis tot hiertoe veel very
mask gaf.
Wij maakten tot ons genoegen kennis met den
koddigen dansmeester en zijn aardig vrouwtje, des foldaats
ouders, en met zijne zuster Maria, welke laatfte wij, nadat
21j ons vrij wat vermaakt had door hare nafviteiten, en nadat zij vrij zonderling, tot groote ongerustheid barer outiers, met eenen minnaar verdwenen was, gelukkig gehuwd
en wederom de vreugd barer ouders zien ; hoewel de afkomst
van haren echtgenoot (voor de ouders evenwel moor dam
voor den lezer) nog in bet donker ligt, en wij niet weten,
hoe bet eindelijk bij zijnen wader, bij wien hij zich voor
dood liet opgeven om zijn meisje to trouwen, zal kunnen gefchikt worden . Nict minder aangenaam was ons de ontmoeting van de Signora Valetti ; con meisje, dat den foldaat, al .
eer hij nog dienst nam, zoo aardig in handen kwam, nadat hij
Karen vader bet vijfde en barer grootmoeder bet zevende gebod gevoelig en handig had ingefcherpt ; dat hij,in compagnie
met eenen vriend, onderbield, (in eer en deugd evenwel) en,
van weinig meet dan eene bedelaarfter, vormde tot een fieraad
der maatfchappij in iederen kring ; en ter bevordering van wel.
ker geluk hij eindelijk dienst nam, om daardoor zijnen medevrijer, dien hij meende dat zij boven hem de voorkeur gaf,
voor haar to behouden : maar een meisje boven alle verbeelding vlug, zoo dat zij alles leerde in de grootfte volkotnenheid en in den kortsttnogelijken tijd, en zoo fpoedig rijk word
door hare talenten, dat zij to dien aanzien zoo wel, 21s naar
verftand en hart, eeti wonder barer eeuwe mag genoemd wor~
den. En deze voortreffelijke fchoonheid munt almede uit in
trouw, en verhief zijne ouders, en nog eenen waardigen gees
telijke, tot overvloedige welvaart . Van dit alles kon hij in.
tusfchen niets weten, die haar voor ontrouw hield . Terwijl
de Domino, de dansmeester, en de lieve Signora Actrice,
de voorbeelden der zuiverfte deugd en bet volkomenfte go .
noegen, in zijne geboorteplaats zamen leven onder tson dak ;
kwam hij inderdaad op cene vuurproef.
Van den dienst af.
geraakt, was hij, onder de beste omflandigheden, mede onder
oen dak geraakt met eene andere wezenlijke Gracie, Leopol.
dine, welker waardige grootvader niets vuriger verlangde dan
dat hij hem deze Gratie vragen mogt, en die daartoe ieder
eerlijk, hoe aequivocq toch eerlijk, middel ter hand nam ;
waar evenwel zeer tegeu den zin van zijnen huisheer en wet.
doe .
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tfoener, die ook een woord in die kapittel to zeggen had,
e n in wiens fatnilie her zoo war erfelijk fcheen, huwelijken
nit pure genegenheid tegen to wer :ten .
Doar hij dezen zijn
woord gegeven had, ontweek hij met diens overleg her gevaar, en tot her tweede deel gaat hij nu een overzeesch reisje doen .
Wij kunnen al de lieve menfchen, met welke wij
hier al verder kennis maakten, net aanmelden ; wij wachten
dezelve evenwel alle in her vervolg met verlangen terug, en
betuigen ook nu wederom onze bewondering van her, naar
her fchijnt, in dit vak onuitputbaar Vernuft, dat, bij de
grootlle onwaarfchijnlijkheden, niet alleen aanhoudend de aandacht boeit, maar telkens voor zijne idealen zoo veel belangflelling inboezemt, als bij, eene wezenlijke gefchiedenis maar
mogelijk is, gedurig door her nieuwe treft, en bij her wegleggen van zijn boek ons nog altijd zeggen doer : wij lazen
toch war meer dan roman ; verftand en hart kreeg wezenlijk
voedfel . -- Eene kleine proeve
,, Is er dan niet in ons binnenfte eene geestelijke wereld,
,, vervuld door God, door de deugd, en door de onfterfe• lijkheid? Hoe zou de iterfelijke mensch nit her graf, uit
• de vergankelijkheid, nit de noodzakelijkheid, onder wier
wetten de ligchamelijke wereld steeds vergaat, die eeuwige,
„ onvergankelijke wereld der deugd hebben kunnen Ilichten,
v indien zij niet reeds van eeuwigheid in de ziel des men• fchen gefticht was? o ! Deze geestelijke wereld is er niet,
• omdat wij ze erkennen ; maar wij erkennen ze, omdat zij
• er werkelijk is ."
„ Op deze wijze zou ook de waarheid van elken droom
„ bewezen zijn ."

• Elke droom is ook waar, ten aanzien van deszelfs deelen ; maar gaf de wereld ooit aan de ziel her denkbeeld
van onfterfelijkheid? Iiunnen er ooit gedeelten van her oneindige beftaan? o! Aan deze inwendige wereld, die door
de ftralen der oneindige liefde verlicht wordt, die de warmto van eene andere zou, dan die daar ondergaat, behoeft,
de warmte der deugd
o laat mij aan deze wereld vast.
houden, gij eindelooze Geest! al ware her, dat her onge.
luk alle mijne aardfche hoop deed verdwijnen, en mijn hatt
wegkromp van de bitterfte fmart !
o ! Die wereld verga
„ nimmer voor mij , noch voor dezen man, die deugdzaam
• is, en evenwel vertwijfelt!"

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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INooit, dat wij weten, was her gezochte, altild was hetgegeven ergernis, door betoonde vijandige gezindheden, welke ons,
fteeds met tegenzin, noopte tot wederfchrijven tegen her
Maandwerk, den Recenfent. War toch heeft her Publiek aan
zulke foort van fchermutfelingen ? Den weldenkenden ftooten
ze, den goedhartigen bedroeven ze, den onnadenkenden vermaken ze, den meesten vervelen ze, en verre de miniten
zijn in ftaat, bij gebrek aan belangftelling, of overzigt der
zake in haar geheel , naar eisch to oordeelen. Zoo werden
Wij onlangs, door den meestertoon in genoemden Recenfent,
gedrongen tot bet aanvoeren van eenige onwederlegbare, grove misflagen ; ten einde hem to nopen, zich voortaan to bepalen tot eigen hof en grond . Doch met welk gevolg? Dat
men, met leedvermaak en blijkbaren triomf, en zijdelingfche
inblazing zelfs van voorbedachte overtreding, her Publiek
doer weten, dat een onlangs door ons geplaatst Verhaal,Louiza
Penoni, hetzelfde zijn zou, war den gang betreft, met cen
in 18x8 medegedeeld, Betting geheeten ; terAijl, onzes achtens, just dit verfchillend opfcbrift aan cone onwillige dwalin;
her eerst moot doen denken . Wij feliciteren intusfchen die fleeren met bun gelukkig geheugen, en wenfchen alleen, dat zij er
voor bet vervolg een borer gebruik van mogen maken . Dan,
zij drijven al verder de onheuschheid, om geen ftrenger woord
to bezigen, tot die hoogte, van ons to dreigen met tentoonflelling van de onbeflaanbaarheid onzer vroegere politieke gevoelens met de tegenwoordige! - To alien tijde bewust
van onze zuivere bedoelingen, laten wij her oordeel over
dozen trek aan den weldenkenden Lezer verblijven, bedanken
intusfchen Heeren Recenfenten wel zeer voor her toegedieude
entbijt, gelijk bet daar beet, maar fchelden stun gaarne den
maaltijd kwijt, daar wij, met den wijzen S A L O A1 O, eene
drooge bete, en rust daarbij, zonden verkiezen boven eenhuis
yol ge/lagte 4eesten, met twist!

B3OEKBESCHOUWING .
Verhandelingen, rakende den Natuurlijken en Geopen-daarden Godsdienst, uitgegeven door TE Y L ER's'
Godgeleerd Genootfchap . XXVIfle Deel.
(Tweede Verflag .T
111vorens wij ons verflag wegens het tweetal Teylertasanfche Verhandelingen voortzetten en iluiten, zal bet
fiiet to onpas komen , dat wij , inzonderheid den draa
van B 0 R G E R's betoog gevolgd zijnde, onzen Lezercn eenig, hoezeer beknopt, overzigt geven van des
ileeren VAN H E N G E L'S arbeid . Diens hoofdverdeefing hebben wij reeds vertneld . Ziet bier den loop zijner wederlegging van E 1. E R H A R D .
De gefchiedenis vary j E z u s leven , zijne opvoeding,
de Apostolifche getuigenisfen , bijzonder die van
F A U L- u s , zwijgen to eenemaal van menfchelijk onderifigt, waaruit de Lvangelieleere kon geput zijn . Alle
en

Yereeniging, daarenboven, der Oosterfche en Westerfche Wijsbegeerte, door E B E R H A R D hoog aangeilagen, bepaal,?e zich tot eenen fmaak om de fchriften
der Ouden allegorisch to verkiaren .
De geleerdheid,
voorts, der Alexandrijnfche fchole had weinig wezenlijke waarde . Daarentegen seen Godsdienst , toen ergens ter wereld bekend, was zoo voortreffelijk, dat
hij met lien van c 14 R I S T u s to vergelijken is, of deze (tegen bet getuigenig der Dvangelien aan) vandaar
kan ontleend zijn .
De vergelijking van de begrippen,
eerst der Grieken, voorts der Oosterlingen, ten 2 an .:
zien van Geloof en Zedeleer beiden, voldingen zulks :
en zelfs bet O. V., hoezeer eene Godc£elljke leek behelzende , en de beste bron v66r j E z u s, ademt tovh
eenen anderen, min verhevenen geest, dan bet Christendom , en belet alzoo niet den Hemelfchen oorfprong
B0IRTESCH . 1815. NO . II,,
diet
1 i
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Bier Openbaring to erkennen . Ook heeft bet geenen
z in, gelijk E B E *R H A r D beweert, de hoofdleeringen
des Lvangelies, nopens den perfoon, bet karakter en
de waardigheid van den Mesfias, herkomftig to achten uit de fchole der Joden, of allegorisch to verklaren, en to huis to brengen tot de 1deecn van P L A T 0 .
Hiertegen immers loopen de gevoelens in van P H I L o ,
j 0 S E P H U S, en der 1ppocryfe Boeken , zelfs die der
Targnnzisten. Hiertegen ftrijden de verwachtingen der
Joden bij C H R I S T U S komst : en het N . V . zoo wel,
als latere Schrijvers hebben altoos van 's Heeren geboorte, verrijzenis, hemelvaart en verhooging z66 gefproken, dat aan geene andere dan eigenlijke verklaring
dier verhalen to denken valt . -- Thans naderen wij
bet punt, waarop zich nog onze aandacht to vestigen
Leeft . Of, namelijk, bet wonderbare en Goddelijke,
dat volgens het N . V . met de eerfte verkondiging der
Evangelieleer vergezeld ging, als dichterlijk bijfieraad,
dan wel als een verflag van ware gebeurtenisfen to verftaan zij . Maar zoo gij den opgang en de langzame
voortplanting der Wijsbegeerte in verloop van eeuwen, door medewerking van voorname Mannen, en in
den bloei of bij de ontwikkeling der befchaafdheid, vergelijkt met de fnelheid der verbreiding van j E z u s leere, en wel door dienst van ongeletterden, ja onder tegenftreving van Overheden , Priesters , en bet zedebederf der Natien alomme ; dan blijkr ten voile, dat men
de wonderdadige onderfteuning van God door buitengeineene teekenen in dezen, ter oplosfing van bet verfchiinfel, niet miskennen mag . Trouwens, gelijk andere Theorien, die door natuurlijke oorzaken de voortplanting van bet Christendom zoeken to verklaren , onvoldoende bevonden worden, zoo is bet ook met die
van E B E R I-1 A R D, „ als had zich de nieuwe Gods„ dienst gevestigd op bet verval der Natien federt de
„ alleenheerfching van A L E X A N D E R den Grooten,
„ welk haren ijver voor Vaderland, Vrijheid en voor„ ouderlijken Godsdienst, zoo bij Heidenen als Joden,
,, had
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i, had uitgebluscht, en hierdoor to wege bragt, dat de
„ nieuwe Leere gebouwd werd op de puinhoopen der
„ oude nationak Godsdienflen." Immers deze redekaveling geldt niet omtrent zoodanige volkeren , die, noch
door Grieken, noch door Romeinen overheerd ziinde,
evenwel het Christendom hebben aangenomen : zelfs is
Let er verre af, dat, in het algemeen, en bij de ,7oden
in het bijzonder, de verkleefdheid aan der Vaderen
Godsdienst door de onderdrukking , en het verlies der
a3urgerlijke Vrijheid, verdoofd werd, daar veelmeer de
verachting des Geweldenaars de vreeze der Goden ginds
en elders fterkte ; ook wel haar fteunfel vond in plaatfelijk belang, gelijk to Efsfen en in andere Griekfche
Steden . Eindelijk, dat verval in den Godsdienst, waarvan R B E R H A R D fpreekt , op ongeloof uitloopende , is
verre van de voortplanting eener nieuwe Leere to beguniligen, maar levert integendeel den meest ongefchikten grond om godsdienflige beginfelen daarop to bouwen . Van then kant, derhalve, liet zich de voortplanting des Christendoms, behalve door buitengewone midEn wat aangaat, dat
delen, geenszins verwachten .
E E E R HARD de verhaalde wonderwerken wil be
fchouwd
d hebben, als herkomftig uit volksvertellingen,
en opgefierd met dichterlijken tool ; dit heeft geenen
grond altoos, en flrijdt met de op gave der Evangelisten, die zich als oog- of oorgetuigen kenfchetfen .
Voorts, dat L i v i u s en oude Gefchiedfchrijvers wonderverhalen boekten, toont geenszins aan, dat de
Apostelen, naar den onderftelden fmaak der tijden,,
hunne verbalen zouden hebben opgefierd met dichterlijk en van hen verzonnen bijwerk . L i v i u s toch en
andere ongewijde Schrijvers geven die Wonderen geensLins voor waarheid, veelmeer als oude overleveringen
pop . Maar de H : Schrijvers beroepen zich , zonder eenige praalzucht , op de verfche geheugenis van openlijk
aan en door J E z u s en zijne Leerlingen gewrochte
teekenen, ten bewijze hunner Goddelijke zending . Ongerijmd is her dus,

om deze Wonderen,
Ii s

in de gewij .
de
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de Gefehiedenis ingevloehten, en daarvan Diet af tefcheiden, alzo .o weg to Willen brengen, als E B E RH A R D vruchteloos ondernomen heeft .
Ons blijft nog overig , een vlugtig oog terug to
$venden tot de eerfle dezer Verhandelingen , die van
B 0 R G E r. , welke aan het reeds gedachte aangelegen
tuk der AVonderen, dat flruikelblok des Ongeloofs, geheel het IVde Hoofddeel heeft toegewijd, en voorzeker, in deze zijne verdedigin ; der Evangelifche verhaIen , niet minder dan v A N H E N G E L, of iemand zijner
voorgangeren , onzen lof en dank verdiend, op n B E R3I A R D de volkomenfle zege behaald heeft. Na dit
gezegde, hopen wij alle befchuldiging of misduiding
to zullen ontgaan, zoo wig, door bekrompenheid ran
ons beftek genoodzaakt, ons thans to zeer bekorten,
over een, wel is waar allerbelangrijkst, dan ook bij
de Christenen reeds voorlange voTdongen onderwerp .
Men vergunne ons des, in dezen flechts den loop, en
enkele voorname punten, van n O R G E R'S Verhandeling aan to wijzen. - Gelijk in de voorgaande Hoofddeelen, dus zendt hij thans de opgave van E n E RI't A R D ' S gevoeTen vooruit , en grondt deeds zijne wederlegging op de eigerr woorden des lfijsgeers . Dczen nogtans, welke aanfpraak hij overigens op then
naam hebben mote, herkent R 0 R G E R als zoodanig
Diet in zijne gewaagde fl^e1lihgen over de TPondeten .
Icier fchijnt de bejaarde Duitfcher of to wijken va-n
eenen goeden en Iluitenden betbogtrant. Hij wederfpreekt gedurig zichzelven, geeft veel op van nieuwheid zijner leere, maar warmt ouden host, afgezaagde tegenbedenkingen op . HIj ftemt de mogefljkheicl
van Wonderen toe, dan werpt dezelve terftond daa.rna
omver, en verflout zich daartoe, zonder den zin des
Hij wart, daarenboven,
wo.r?rds bepaald to hebben .
in het beftrijden der Wonderen , gefchiedkundige en
wijsgeerige waarheid dooreen, en fchermt dus met list
gewapend, die dcn onbedachten door fpel van woorden ouzeker houdt, waartegen hij zijzie flagen rigte.
Ein-
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Eindelijk, gelijk bevorens, wederom bet duidcliik en
fprekend ptuigenis der I1 . Schrift voorbijziende, of
ennkele plaatfen misduidende, veroorlooft hij zich, de
wonderxerhalen nu eens herkomftig to achten uit yolksviertelfels, dan weJer als dichterlijk bidfzeraad aan to
iiaan, zonder eenig voldoend gezag, of liever naar ei .
gen willekeur .
Bij zujk cent iosheid van beginfelen en onvastheid
van betoog, in eenen beroemden Geleerde van onzen
tiid , wantrouwt de befchaafde B 0 R G E R gedurig
zichzelven onmtrent 's Mans eigenlijke meening en bet
doel zijner redenen . Dit verpligt hem this , zijne wederpartij langs al de kronkelpaden to volgen , die hij
zou mogen inflaan . Vanhier ontvangt zijne wederlegging eene grootere uitvoerigheid . Maar hierdoor ook
fnijdt hij dezen elke mogelijke uitvlugt af, benaauwt
hem van alien *ant , en brengt hens , voor zoo verre
ten minfte ons doorzigt reikt, tot een volkomen flilzwiigen .
In twee onderdeelen fplitst B 0 R GE P. bet eangelegen Hoofdfluk, dat geopend voor ons ligt. De eerfle
Afdeeling legt de onbeftaanbaarheid van E 8 E R H A R D
met zichzelven in meer dan dtsnen zin aan den dag ;
voornamelijk daarin, dat deze, die de herkomst van het
Christendom wil gehaald hebben uit de AlexandrijnschKabbalistifche fchole, nogtans ten aanzien der fVonde.
ren een gevoelen voordrage , waarvan j o s R P H U s,
P H I L o, en ook de Rabbijnen , to eenemaal vreemd waren, of wel bet tegendeel geloofd hebben . Zoo blijkt
hem, dat zijne partij naar dezen zijweg, die hem vats
bet aangenomen beginfel afleidde, gedrengen werd, om
dat zich geene IVonderen lieten onderflelien, zoo waar-.t
lijk de ChrIstenleere bet uitvloeifel was van menfchelaj~e wijrheid.
De tweede Afdeeling behelst de eigenlijke en volkotnen beftrijding van E B z R H A Xt D, bier door B o Rn r< R op bet fpoor, i1i alle deszelfs kronkelpaden,
met nadruk vervolgd, aangegrepen , en nit bet veld gel i 3
ila-
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flagen . Men leze 's Mans arbeid, gelijk doorgaans ,
zoo hier, een meesterftuk van wederlegg ng, dat tevens de Christelijke gevoelens over bet bewijs uit de
Tponderen bij uitftek ftaaft . Leed doet bet ons , dat wij
liet meer dan hoofdtrekken niogen geven . Na gez'egd
to hebben, dat wij , hoezeer onkundig wegens de krachten der nature, deze genoeg ontwaren uit de wetten,
die zij beftendig volgt, en alzoo, met name in de veelvuldige teekenen , door j E z u s en zijne Leerlingen
gewrocht, de afivijking van den gewonen gang der dingen, bet bovengemeene en wonderdadige, volkomen
erkennen mogen , toont B 0 R G E R aan , dat eene
Leer , alzoo geftaafd, bewijs draagt van den vinger
Gods, en zoo niet van hare Hemelfchp herkomst, althans van de begunitiging hares opgangs door de Almagt . Troltwens , j E z u s en de Apostelen , dit tuigt
tene reeks van plaatfen, wilden de Wonderen befchouwd hebben , als de waarheid der Leere , door hen
gepredikt, bewijzende . Eene en andere afwijzing van
c ii R i S T U S , om , op aanvrage der Joden, een teeken daar to ftellen, doet hiertegen niets af, en beroept
zich E B E R H A R D daarop to onregte . Even dwaas is
zijne ftelling, alsof de onkunde en bet vooroordeel der
tijden, iedere kunst Gode toefchrijvende, grond ge.
ven zouden om to beweren , dat de Evangelifche wonderen, op wijsgeerige gronden, onwaar zouden moeten
zijn . Die onkunde toch, en dat vooroordeel, felt hij
zonder eenig bewijs, ja tegen bet getuigenis aan der
H . Schrift . Men onderfcheidde immers toen genezingen door artfenij , of kunstbewerking , zeer wel , bij de
Joden . van die wonderdadig gefchiedden . Ook zouden
de Evangelisten, hadden zij alleen ten doel gehad, des
Heeren leven met wonderen, of wat men daarvoor
bield, to overladen, in liunne onderftelde domheid niet
verzuimd hebben, de wezenlijke middelen, door Hem
tot herflel van ziekten gebezigd, aan to teekenen ; daar
zij opregt genoeg geweest zijn, bij hunne opgave der
kwalen, en JEzvs verrigtingen of woorden, fomtijds
meI-
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melding to maken van middelen, die enkel in fchijn tot
de genezing konden medewerken . Trouwens, wij beboeven niet to vragen, welke toen de mate van kennis
of vooroordeelen bij Joden of Grieken geweest zij ,
daar wij alsnog uit de geboekte daadzaken beoordeelen
mogen , of de verhaalde teekenen , wii sgeerig befchouwd, ware wonderen geweest zijn, dan niet . Vervolgens , daar E R E R 1-1 A R D beweren durfde, dat de
geloofwaardigheid der Schrifture niet daarbij lijdef zoude, indien de Evangelisten opzettelijk de middelen verzwegen hadden , door C H R I S T U S en de Apostelen
gebezigd bij die genezingen, welke zij als Wonderen opgeven, verledigt zich B o R G E R, de valschheid dezer ftelling krachtig to doen uitkomen, door de zaak
in gefchil in to kleeden als in Amerika voorgevallen , en
door tijdgenooten to boek gefteld .
Dus de wijsgeerige waarheid der Wonderen vastftaande, bleef den Hoogleeraar nog overig, dezelve gefchiedkundig to handhaven tegen den waan zijner wederpart1je, van volksvertelfels en dichterlijke opfsering droomende, en zich op den fmaak der Ouden, op bet voor•
beeld van L I V i U S en ands r2n beroepende ; to onregt
zeker, gelijk onze Lezers uit de korte op gave der Verbandelinge van den Eerw . V A N H E N G E L alreede zijn
ontwaar geworden, met welken B o R G E R in dezen
eigenaardig veelal inftemt .
Inzonderheid dringt deze
aan op het naauw verband, en de gelijkheid van ftijl
en voordragt , waardoor de TWonderen alzoo met de
Evangelifche gefchiedenis zijn verbonden en ineengevlochten, dat deze zamenhang niet to verbreken is, of
aan eenige verdichting en valfchen tooi to denken valt,
inaar bet geheel daarentegen waarheid ademt . Want,
andere zijner redenen thans daarlatende, plaatst B o RC E R bovendien de waarheidsliefde en geloofwaardigheid der H . Mannen in een zeer treffend licht, door
de handelwljze van dezen, naar hunne eenvoudige opgave, in tegenftelling to brengen met die , welke E B E ]E~HARD

Ii 4

4&0

TEYJ69R'$ 6AA GELEE&D OLN%OOT$CU. U.

H A R D bun aangaande verdicbt heefx, hun lasterende
zocht .aan to wrijven.
Met 4En woord , (want wij zijn verpligt t,e eindigen) zoo in de Verhandeling, als in den fchat van flanteekeningen , achter dezelve in raimen overvloed geplaatst , legt n 0 K G E n
. zijne geleerdheid , gezond
oordeel, kracht en bondigheid van redekavelen, en tevens die mannelijke zoo wel als befchaafde verdediging
der Christelijl e geloofsgronden aan den dag, welke
hem vereeren, en onder de meest vermaarde Manned
van ons Vaderland, en verdedigers van de geheiligde
waarbeden, doen rangfcbikken . Wij leggen dus de pen
neder, in hope dat Directeuren van T E Y L E R's Genootfchap, bet onregt ziende, den Hoogieeraar en zijn,en uititehenden arbeid aangedaan , zich haasten mogen , om deszelfs vertaling, volgens den w l L des Stich-

terc,

in hex licht to zendeia .

Beknopte

Minvermo•
genden ; waarin de middelen, om, als cen waar Leerling van ,Jezus Christu .f, heilig en getroost to levee,
als ook de ziekten van het menfchehjk verfiand en
hart, die de ware berefening van het Christendom¢ i,
Beoefeningsleer,

ten dienfic van

den weg zijn, met derzelver oorzaken en geneesmid.
delen, kortelijk worden voorgedragen. Door E W A LA U S K I S T, Predikant to Dordrecht . 4ldaar , bij
A. Blusfd en Zoon . IgI5 . II IJeelen . In hl. 8vos
633 Bl. .f 2-Io- :

D

oor eene uitgave tevens van dit kleinere werk, in
hetzelfde formaat als de overige gefchriften van den
Eerw . K I S T , is gezorgd, dat de bezitters van het
grootere nu dit uittrekfel ook daarbij kunnen voegen ;
terwiil aan den voet der bladzijden tclk is wordt aan9ewezen, waar men in dat grootere meer uitvoerig t,~
LL'Lt kan ; er deze aanwijziug is to raoodiger, van we4
ge

ge de vera,ridering in de orde, welke de Schrijver ni
beter Weld . In de grootere Beoefeningsleer behan.,
delde het ee-rjle Deel de tmiddelen ow tot de wars
beoefening van het Christendom to komen ; in deze verkorte tevens de middelen om in die beoefening to vol,
harden en to vorderen, welk laatfte het tweede Deel was
van dat grootere werk . Hier bevat bet tweede Deel do
krankheden der menfehen met opzigt tot die beoefening,
met derzelver oorzaken en geneesmiddelen ; deze ziekteu
van verttand en hart waren in bet grootere ook reeds
bij bet eerfte Deel gevoegd . Deze verkorte uitgave is
beftemd voor dezulken, wien bet aan geld of tijd to;
bet grootere werk ontbreekt ; en hetgeen voor deze lezers minder als behoefte kon gerekend worden, (ale
daar i3 : .hetgeen van verkeerde en krachtelooze middelern
tegen de aauleidingen ten'kwade, alsmede over bet on,
geloof van onchristenen, dwalingen omtrent den hoofdjnhoud van bet Evangelie , en bet overgeloof der
jtoomschgezinden, was gezegd) werd bier geheel weg.
gelaten ; terwiji de poging van den bekwamen Schrij,
ver, om, bij alle bekorting, zoo wel tot de verbeelding en bet hart, als tot bet verftand tefpreken, (waar.
toe anders iedere verkorter, ook van zijn eigen werk,
juist niet evenzeer berekend is) in ons oog doorgaans
wel gelukt is ; lezende ook dit werkje over bet geheel
aangenaam en onderhoudend .
Wij kondigden op zijn' tijd (*) bet grootere werk
met welgemeenden lof aan, en de aanmerkingen, die
wij oils hebben veroorloofd, waren niet van then
aard , dat zij het bij uitftek bruikbare en nuttige
van dezen arbeid des verdienftelijken mans eenigzins
betwisteden . Wij verblijdden ons in bet vooruitzigt,
dat dit werk, vooral bij 's mans Kerkgenootfchap,
goeden opgang maken zou . Dat dit niet alleen bet geval was, maar dat men ook, met hoop op goed gevolg,
(*) Letteroef

i8og, bl . 49 . i8o6, bl . 7 . z8o7, bl . 637w

an i8io, bi . }aa .
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volg, deze verkorte Uitgave, voor zobdanige lezers
als wij ftraks genoemd hebben, beproeven kan, doer
buiten twijfel dat Kerkgenootfchap groote eere aan .
leder godsdienftig Herder maakt zich nu, (indien hij
her eerfte werk niet bezitte) vertrouwen wij, deze
goedkoope gelegenheid ten nutte, om den beroemden
K I S T to hooren en to raadplegen , over hetgeen hem
in zijn ambt zoo gedurig noodig, en dikwijls moeijelijk is. Ook den leek moeten wij zeggen, dat hij hier,
in een kort beftek, bevattelijk, verftandig en hartelijk,
zeer veel vinden kan, dat hem opwekken, befturen,
troosten en heiligen kan . Voor deze laatften herinneren wij : de beoefeningsleer is geen onderwijs in de geToofswaarheden en pligten ; maar Gene aantiwijzing der
riddelen, ons van God gefchonken, om die kennis
op ons hart en wandel is doen lwerke, ; eene aanwijzing tevens, hoe men die middelen gebruiken moet ;
en van de krankheden der ziel, welke de beoefening
verhinderen, derzelve; oor.aaken, en echte gencesmiddelen . De beoefeningsleer is het, die de ziel behandelt, gelijk de geneeskunde het ligchaam . Mogen deze
geneesmiddelen regt goed gebruikt, en velen door dezelve genezen worden, zoo zullen wij met den Eerw.
IC I s T ons verblijden, en vele kranken naar de ziel
hem danken ! Nu reeds bieden wij den geachten Schrijver onzen dank voor de vele goede herinneringen, de
vele aanleidingen tot nadenken, en de vernieuwde op,*
wekking, die hij ons gaf.

Pieg.
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?legtig Dank- en Bid-uur wegens de Inhuldiging van
Z. K H. W I L L E M D E N I, Prins van Oranje cn
JVasfau . enz . enz . enz . als Souverein Yorst der Ver.
cenigde Nederlanden, alsmede Leerrede en Dankuur
wegens den gefloten Yrede, gehouden in 's Gravenh,
ge , door w . L . i R I u G E R , Hofprediker van Z.
.K H . den Souverein, en Predikant in 's Gravenha.
ge . -4ldaar, bij J. Allart . 1814. In Sr . 8vo. io$
Bl . f .-Is- :

r !` ij komen wel wat laat met de aanmelding dezer
lezenswaardige opftellen van den genoeg bekenden,
algemeen geachten Hofprediker ; doch eene zware ongefteldheid van dezen Leeraar maakte, dat de uitgave
ook niet onder de vroegfte was , (hoewel wij dit geensgins zeggen om ons volkomen to verontfchuldigen)
en wij rekenen ons daarom niet minder verpligt, onze Lezers op to wekken, om ook deze ftukjes bij
hunne verzameling van foortgelijke ter zelfde gelegen,
heid to voegen, voor z-oo verre zij dit nog niet gedaan hebben, met verzekering, dat dezelve dit overwaardig zijn .
Het eerstgemelde Dankuur heeft x
,Chron . XXIX: tob . ten tekst ; de Leerrede Pfalm
LXXXV: 9, io, en het andere Dankuur Pfalm LXV:•
a, g . De Christelijke fchrijf- en predikwijze, en de
warme Vorst- en Vaderlandsliefde van den grijzen
K R I E G E R zijn bekend ; ook waren de Gebeden ons
welkom, en wij wenfchen zeer hartelijk, dat de vele
koogfchatters van 's mans dienst zijne uitmuntende
Iesfen zullen behartigen ; zij komen nog to pas : b . v .
getrouwheid aan onzen geliefdeii Forst, eendragt, welwillendheid om lasten to dragen, burgerdeugden, als
daar is zuinigheid, nijyerheid, zedigheid, eerlijkheid,
goede tro.uw ; en dat men alle deze deugden uit den
Godsdienst afleidt „door den Godsdienst ftevigt . Gaarne
wa-
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waren wij over de Leerrede vooral uitvoeriger ; dan,
pns beflek gedoogt dit, bij de vele Leerredenen to dezee
gelegenheid, niet . Het zal ook minder noodig zijn ;
want de flukjes zijn wel reeds in veler handen . Met
's mans gebeden en wenfehen voor den Souverefn,
onzen geliefden Koning, en geheel bet Koninklijk gem
Ijacht, vereenigep wij ons vooral ook hartelijk .
,$edevoering op den alg(e)meenen Dank en $iddlag ,
den 5 ~'ulij 1815 . Gedaan door is . J . r o L A K ,
Yoorzanger der Israiliten to Hoorn . 4ldaar, bij
F. Swidde. In gr, 8vo . 17 BI,

N
u eenige maanden geleden, werden
de woorden van Profeet j o
toe to pasfen op den
wij gedrongen,

eL

geest der dichtkunst, die over jongen en ouden, zo .
nen en dochteren, dienstbaren en vrijen , vaardig werd .
Thans herinneren wij ons die zelfde woorden, bij de
opmerking, dat er geen godsdienflig genootfchap fehijnt
ze moeten overblijven, dat ons niet met redevoerin .
gen, ter viering der tijdsgelegenheid, voorziet. Tot
de kinderen en de zuigelingen toe, pogen de groote
werken Gods to verhalen. Immers onze Voorzanger
betuigt zelf, dat bet hem moeijelijk valt, in de Neder..
landfche (*) taal to ilellen . Wij zagen dit ook al fpoedig bevestigd, en beklaagden ons in den beginne, dat
bij het werk door eenen taalkundigen niet een weinig
had laten zuiveren . Doch wij kwamen al even fpoedig
van dat beklag terug. De lieden, voor welken dit tlulc
berekend is, pn die den Rabbi verzocht hebben, ook
de(*) Wij gelooven, in elke tail ; of het moest dan misfehien
in de Hebreeuu fiche zijn, waarin dezelfde man ons, bij eene
vdorgaande gelegenheid, berigtte, zoo verre to aijn, dat hij 4
derxelyer conjugatien en dcclinatidn was door VaweestJ . ., .
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eze, reels zijne vierde, redevoering in her licht to ge.
ven,ftoren zich aan een half duizendtaal-enfpelfouten
tiiet . Het is ., inderdaad , een regt curlers flukje ! Wij zijn,
om de waarheid to zeggen, verlegen, met wat mate wij
feet meten , of in wat licht wij hot itellen zullen . Oin
er mede to lagchen -- hiervan weerhoudt ons en do
gewijde dag, en het ioffelijk doe-1, en het bewijs, dat
er menfchen zijn , die in 's mans werk ftichting vinden .
De vorm, intusfchen, is al heel zonderling . Of bet,
zoo als bet bier ligt, in zijn geheel is uitgefproken,
en dus reeds met oogmerk van uitgave opgeiteld ;ja, of
$et door hem of een' anderen is voorgedragen, --- blijit
ons twijfelachrig . Het begint althans met eene foort
van voorberigt , gaat dan over tot zegenwenfehen,
3condigt nu de beftemming van den dag, en flraks meteen zijn' tekst aan , Zephanja 111: 14-16 ; bepaalt
zich vooreerst bij de laatfte woorden : Zaat e e
handen niet flap worden ; zegt hierover, wat do
oaken berreft, veel goods, en in een ander opzigt
vrij opmerkelijks . I-lij haait, naniefljk, tan, Pxcrdris
XVIZ: 8-12, vergeestelijkt dit eenigermate, en geefr,
dunkt ons , een flaal dier vermenging van eigenfi1ke en
tnieigenlijke opvatting en aanwending der H . 8chrift,
welke federt eeuwen den Fsraelieten fchijnt elgen ge ,
iveest to zijn . Vervolgens bezigt hij andere fchriftuurtekflen, en zegt iets van derzelver meening en toepas.
ltng . En hierna kipt hij uit zijnen tekst nogmaals het
woord den vijand uit, ten betooge, dat het met het
.
gel
trolk van Moab, noch nu ook de Franjchen, moot
den . Dit alles heeft de ftrekking onr to leeten, 0 . dat
wij nu niet ftilzitren moeten ; ~i° . dat God ons bezoekt,
em ons to beproeven ; 30 . dat hot de Heer is, die onzen vijand heeft weggevaagd ; 4e . dat Hij de roede irk
wezen laat , om ons in toom to houden . Dit een ert
ander, echter, verbeelde men zich ni'et, dat bij dit
kind Israels voortvlpeit uit eene regettnatige analyfs . 8
Neon! Er heerscht bier eerie verwarring van Woorden en
deukbeeldein als hij Babels torenboaww ; en hot is geese
klei-

d ."
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kleine moeite, er de iraks vermelde leeringen nit t4
puren . Ook is bet ftuk geenszins een droog, regelmatig, Westersch betoog ; integendeel, uitvoerige beelden, vergelijkingen, gelijkenisfen en aangewende bijbelfche historien, in de fierlijkfte wartaal, verlevendigen, en helderen alles op . De man zegt, daarenboven, maar zelden, wat hij zeggen wil ; nog zeldzamet
loopen zijne volzinnen behoorlijk los , of zijn zijne
iluit4edenen in orde ; en fomwijlen vervalt hij fchier tot
den gemeenen ftraattoon . In den woord, bet itukje is
ten ntonaament van Joodfche welfprekendheid, welker
lecture wij elken liefhebber durven aanbevelen . - Zie
bier eenige ftaaltjes, waaraan wij geen jota of tittel
hebben veranderd!
„ Nu dan mijne vrienden , laten wij nu eerst belijdeza
alle de zonden , die van dien aard ons helmet hebben ,
en als deze van unze harten afgefpoeld zijn , dan zullen
wij zig to zamen verblijden . Maar eerst zullen wij bet
voorfpel (Jiraks gsbezigde voorbeeld, meent de man)
van Vader en Zoon, met ons tegen over ftellen .
„ In den Jaare 1786 begon een bitter wortel in one
land to groeijen, en deze plant ftak zijne takken van
beerzucht, deze takken verjoegen onze VORST en
Overigheid, den Heere zag zijne Kinderen doen een
misftap ; kastijde hun met een Roed, en de Holland.
fche MAAGD wierd vervreemd, de kastijding was echter zeer zagt, de ftrafroede was maar een kleine wijl
over ooze fchouderen, en hij was verdwenen, door then
dat de Roed niet meer to zien was kwam een wederwasfing van de eerfle wortel, die fprijde zijne takken
weder zo ver uit, en verj oeg ten twedemaal zijn Overigheid, den Heere vergrimde in z1j- toorn en zende
eene fware ftrafroed, (Zo bet mij voorkomt was bet
een, van de Tien Plagen van Faro in Egijpten, De
Springhaanen .) die ons zeer lang en bitter kastijden,
dog een Heere als Vader over zijne Kinderen, kondede
tiranij niet langer gedogen, en heeft zig ontfermt over
ons, met voordagt, de itrafroed nog in wezen to laten,
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ten, bier door zijne Kinderen in vrees to houden! bet
is waarlijk de eelfle bron niet, waar bet water moet
ingeworpen worden ! maar de Heere is overtreffelij1
goed, en begeert dat zijne Kinderen goede zeden beramen, geeft bun een aanleiding daar toe, Ezegiel 33
v . ii . Zo Waaragtig als ik leve fpreekt den Heere, zo
ik lust hebbe in den dood des G ddelozen, maar daar in
hebbe ik lust dat -hij zig bekeerde van zijne we-9 ende
leve . Dus den lleere heeft zo verre de ftrafroed in we-

zen doen houden tot ons welzijn, maar daarom weest
in bet minfle niets geftoort, dan de Roed kan op zig
zelfs niets uitoeflenen, wanneer de Vader zijn willen
niet daar bij is. Alzo mijne geliefde Stadsgenoten
Hier zijn drie poincten, waar ons welzijn van afhankelijk is.
Onder elkander Vriendfchap .
Danken den Heere voor zijne weldaden .
en aanhouden met Bidden, voor bet Albeftuur.'"
In plaats van bet flotversje, volge hier nog dit ult
de voorafgaande zegenbeden!
„-- Dat verootmoediging voor God, gevoel zijner plagen, dat waarheid, en onverniste Godsdienst onzer
burgerij, o Gods (lad Ciere, in u mijn geliefde ftad
FIOORN in u nerve de reeds kwijnende partijzucht, dat
alle ver(lappinge in 's Lands zenuwen verllerken, o
God heele de breuke mijner Stad en Landgenooten dat
de vreede toe aan de waerelds einde beftendig blijven ..
„ En is er niet nog eene zegen then ik uit bet diepfle mijner harten voor onze geliefde Souvereine VORST
nit kan vloeien? wat zal ik u wenfchen? Dit, dat de
goude Zon van 's Hemels gunst Eeuwig glinfterend
fchijnd in bet vrisch Oranje woud , dat uit dezelve boomen voor Kerk en Staat altoos de fchoonfte Colommen
opleveren, lang blijft hij bet Oog ; de Vuist, de Kroon,
de Adem van Nederland, God bewaare hem, zijne Gemalin , zijne Spruiten, nevens de Gealieerde Mogendheden beftendig, en Godvrugt als den Koning David ."

Ge-
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Ceregtelijke Geneeskunde . Door J. D . M E T Z G E R,
Geheirnraad en Lijfarts van Pine Koninklijke Maje/eit van Prttisfen, en Hoogleeraar in de Geneeskunde to Koninnasbergen . Naar het Hoogduitsch, door
Mr . J. VAN D E R LINDEN, lldw aaat to ehnflerddm. In 's Gravenhage, bij J. Allart . ISIS . In gr .
&i'o 54s .81. f g-xa- :

N

et lang nadat wij . gewag gemaakt hadden van de,
door Dr. VAN D Z P. M E E R S c H B o s c H uitgegeveie , naar m a T Z G E R , zoo als wij toen aantoonden , gevolgde, Handleiding tot de Geregtelijke Geneeskunde,
en welke wij eene gedeelteliike en tevens verminkte
vertaling van bet werk dezes verdienflelijken ei3 geleerden• Duitfchen Schrijvers noemden, verfcheen de voor
ons liggende vertaling, welke, hbezeer niet gevolgd
esjnde na*r de laatfle van 1814, aan bet oogmerk voldoet . Zij nu, die geene bezitters van het oorfpronke11jke werk zijn, kurrne-n, zoo zijr daartoe • opgewektheid
gevoelen, deze vertaling van den Hr. V A N D E R L I N ;
D E N nog eens vergelijken met de bevorens door ons
aangekondigde van Dr. V A N D E R M E E R S C H E O S C II,
om daaruit bet befluit met des to meerdere zekerheid
op to maken, in hoe verre wij regt hadden, om die
ganfche uitgave eene grove drukfeil to noemen . • Hoezeer wij voor ons IIu ook van meening blijven, dat, in
anze tale, zulk een werk, zoo als bet voor ons ligt i
niet voegt , moeten wij evenwel erkennef , dat, daar
het nu toch bet licht ziet, h-etzelve in geene betere
lianden had kunnen vallen , daar de Hr. V A N D E R
L I N D E N voor de vertaling, welke ons in alle opzigten seer j,uist is vowp1ocaien, volkonten berekend
was,
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listoire Naturelle gentsrale des Pigeons et des Gallinac6s , par c. J. T E M M I N C K . Ouvrage en trois
Volumes . Accompagn6 de Planches Anatomiques .
Tom . II. A Amfterdam, chez Scpp & Fils, &c .
gr. 3vo . 477 pag . f 3- IS - :
ontinoeten alhier denzelfden geheel eigenen gang
des fcherpzinnigen onderzoeks, die naauwkeurige foortelijke verdeeling, die uitvoerige, en tevens beknopte,
befchrijving van alles , vat de aard des onderwerps met
zich voert, en dan eindelijk dat befcheiden oordeel,
welk, zelfs dmn, wanneer bet van alle andere meeniiF
gen verfchilt , de blijkbare bedoeling kenmerkt , om zonder vooringenomenheid de waarheid to vinden en to
boeken.
Dit sde Deel .alzoo, nog veel rijker inderdaad in ziinen omvang, dan bet Ifte, behelst den aanvang van
bet belangrijke ftelfel der Hoenderfoorten, waartoe in
de eerfte plaats dient bet algemeen overzigt der Hoen_
derfoorten, in derzelver zamenftelling, eigenfchappen,
l:arakter en nu en dan afwijkende bijzonderheden, als
uit welk alles zich natuurlijkerwijze de meest gepaste
verdeeling laat opmaken . Vanhier komt dus de behandeling der Paauyven , als der Vogelen koninklijk geilacht, bet eerst in aannierking, en in dezelve de vilde, als ftam-foort, de tamme, en de aardragende (fpi .i
ciffre) , en waarin dus de Schrijver bijkans van alle zijne voorgangers verfchilt , die ons ter naauwer nood een
paar foorten, de icitte en de bonte, vermelden ; terwijl
de Schrijver de aardragende, naauwelijks elders voorltomende, of wel onder de Fazanten opgenomen, door
eene dadelijke afteekening opheldert .
Vanhier tot bet geflacht der Hanen overgaande,
deelt ons de Schrijver eene zeer naauwkeurige gefchiedenis mede van de verfchillende meeningen omtrent dezen zoo belangrijken en fchoonen Vogel, waarbij hij,
in
ROEKaZSCH . 1815 . NO . II .
Kk
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in onderfcheidinge van alle anderen, den ,sago van Sties
Matra, of den Pankiva van Java, als de oorfpronkelijke
Rain-foort opgeeft. Zijne foorten, ieder afzonderlijk en
uitvoerig behandeld, zijn dus : de ,sago, de Paduaanfche met de Hennen van Sanfevarre, de Pankiva, mannetje en wijfje, de Huishaan, de gemeene gekuifde, de
Turkfche of Bantamfche, het Kriel - hoen , die van s o NN E R A T , mannetje en wijfje , de Neger - haan , de Dons haan, de gekroesde Haan, de Ayamalas, de Walliki'li
en de gekuifde van DI A C A R T N E Y ; welke op gave, in
geleidelijke opvolging , uitermate verfchilt van de 2o
foorten, zoo als die bij B U F F O N en anderenvoorkomen .
Zeer merkwaardig is to dezer gelegenheid des Schrijvers
uitvoerige voordragt omtrent de behandeling van dit zoo
nuttig Huisdier ten algemeenerl behoeve, als waarbij
hij opgeeft de beste inrigting der Hokken, de zorgvuldige dagelijkfche Oppasfing, de beste keuze van Haan
en Hennen, her zuiverfte Voedfel, Worm -kweekerij,
het leggen der Eijeren, het Broeden, met alle de voorfchriften, daartoe behoorende, de Kuikens en derzelver behandeling, de Kapoenen, befchouwd als oppasfers der Kuikens , de jonge gemeste Hoenders , met de
wijze van nesting, en eindelijk de Kunstbroeding der
Hoenders, volgens de verfchillende wijzen, zoo als van
REAUMUR, COPINEAU, DUBO'IS, BONNEM A I N , en de Egyptifche Ovens : welk alles met eene

ongemeene naauwkeurigheid en duidelijkheid wordt medegedeeld .
Van de Fazanten, wier gefchiedenis alsnu volgt,
geeft de Schrijver tien foorten op, als de tweekleurige
zwarte en witte, de gemeene, de gekuifde, de witte,
de Cocquar of bastaard, de roode bastaard, de geringrie, de Chineesch gouden, de driekleurige, en de Napal
of gehoornde ; uit welke opgave blijkt, dat de Schrijver
zeer verfchilt van de gewone verdeelingen, waarbij deze Vogel met een aantal andere foorten vermengd words .
Bij de melding der tweede of gemeene foort, is hij wederom zeer uitvoerig en naauwkeurig is de opgave van
al.
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h11es, wat tot de teelt, broeding, oppasfing, mesting en bet voedfel van dezen over bet geheel genomen
fehooneti Vogel behoort .
Eindelijk inaakt de Schrijver gewag van zoodanige
foorten, waaromtrent de gevoelens van bijkans ale Natuurkenners verfchillen, en die nu eens tot bet geflacht
van den Paauw, dan tot dat van den Fazant , of ook
tot andere Hoenderfoorten gebragt worden , als de glin/'lerend gekuifde , mannetje en wijfje , de gefpoorde
Chinquis, de Dindon, de 4rgus, mannetje en wijfje,
de Numidij~he , en daaronder de gemijterde engehoornde,
en voorts de Pauxi, de Hocco en de Pendlope, omtrent
alle welke foorten to dezer plaatfe al dat onderfcheiidende gemeld en getoetst wordt, waartoe de ganfche aanleg, de grootte, de kleur en bet vaderland, van zelve
de natuurlijke aanleiding verfchaffen .
Zoo moeijelijk in bet algemeen de behandeling is der
Natuurlijke Historie, uit hoofde van de duizenderlei verfcheidenheden en overeenkomften, welke de ondcrzoeker van condom ontmoet, zoo geldt deze aanmerking
bovcnal in bet bijzonder ten aanzien dier Vogelfoorten,
welke, bij onlerfcheidene en onbekende gelegenheden,
uit haar eigenli;k vaderland tot andere gewesten overgevoerd, en aldaar door voortteling met andere bijkomende en landeigene foorten verbasterd, de nafporingen van den tegenwoordigen tijd uitermate belemmeren .
flet is alhier de dil;werf herhaalde en naauwkeuriige
vergelijking, de zorgvttldigfte oplettendheid op de huishouding, de proefnpming omtrent den omgang der foorten met elkanderen ; bet is de oordeelkunde , uit eene
aanhoudende en veeljarige waarneming opgemaakt,welke alleen bet rep verfchaft tot die Route beflisfing,
maar al to los gewaagd door een aantal Schrijvers, die
meer hunne vcorgan.gers affchreven , en in dit affchrijven gisfing op gisfing ftapelden, dan wel door eigen
aanfchouwing zich in ftaat bevonden, bet eigenaardige
van bet vreemde, bet ware van bet valfche to fchiften .
4a.n onzen Landgenoot, den Heere T A 9 DI I N C x, mo-

K k ^

gen

492

C. J. T E I M I N C

K ,

KIST . NAT . DES PIGEONS &C,

gen wij, zonder de mina-- vooringenomenheid, den lof
toekennen , dat hij dit uiterst moeijelijk vak met een
onafgebroken geduld, federt een aantal jaren , bij eigene zinnen-proeven, zoo hier to lande, als in andere
gewesten, beocfend, en dat hij , door dat alles , de bitLike aanfpraak verkregen heeft op den naam eens Natuurkenners , wiens kunde en oordeel aan zijne getuigenisfen een gezag bijzetten, welk veilig naast, zoo niet
boven dat van eenen B U F F U N, L I N N A E U S, EDIV A R D s en anderen, niag heer fchen ; terwijl hij, van
alle grootfpraak vervreeinLl, de verdienften zijner voorgangeren allerwegen huldigt, alleenlijk hunne gewaa
de uitfpraken toetst, en zijne eigen waarnemingen met
die onopgefmukte eenvoudigheid voordraagt , welke altijd het zegel der waarheid is . Met een bijzonder verlangen zien wij bet 3de of laatfle D eel van dit zijn keurig werk to gemoet .
Twee Brieven van w . E . D E P E it P 0 N C II E R, aaf
Mr . R . F E I T H , bij gelegenheid der Verzameling van
eenige losfe Stukjes Van E . J . c r. E v E, door zijn
Ed. uitgegeven . Te Utrecht, bij J . van Schoonhoven . 1814 . In gr . Svo. 66 N. f : - I2 -

E en kort, maar uitmuntend bijvoegfel tot den door.
wrochten brief van wijlen den Eerw . G it E V E , bet
uitgebreidfte van deszelfs losfe flukjes uitmakende. In
langen tijd hebben wij niets zoo wel doordachts, ten
behoeve der Openbaring uit de beoefening der Natuur,
gelezen . Het is waar, in den eerften brief is bet doel
van den edelen Grijsaard , wien wij reeds zoo veel goeds
en hartelijks ter flaying van ons allerheiligst geloof to
danken hebbcn , nicer bepaaldelijk , om de letter der
Mozaifche oorkonde volgens de gewone opvatting, en
dus den zesduizendjarien ouderdor der Aarde, to beAl faalden bier zijne gronden, zou, naar ons
in%
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inzien, dit aan den Godsdienst zelven, of bet gezag
der Openbaring, geen nadeel hoegenaamd toebrengen ;
loch met dat al zijn's mans redenen zoo gewigtig, althans ten aanzien van de oudheid der vuurbergen, dat
zij wile behartiging van den natuuronderzoeker verdienen . Maar de tweede brief vooral is meesterlijk gefl:eld,
rust op onweeriegbare gronden, en is van bet hoogfte
belang voor den Godsdienst . Het heeft den Recenfent,
gelijk den Heere D E P E R P o N C HER , lang gehinderd,
de meeste tegenwoordige nattntrbefchouwers zoo geheel
vcrflaafd to zien aan Iloffelijke oorzaken, waaruit zij
alles verklaren, alles afleiden willen ; tcrwijl zij de
fcheppende band boven de wolken, als eenen Dens ex
maehind, voor overtollig fchijnen to houden . Bet is
waar, indien zij hunne flelfels als Romans befchouwen , dan hindert zulk eene vrijwerkende , geestige
ooorzaak derzelver geregelde ontwikkeling naar hunnen
zin : doch wanneer zij opregtelijk lvae rheid zoeken, zoo
weten wij niet, of zij hunne Wereld wel zonder den
Almagtigen Schepper zullen in orde kriigen . Ilet onde, eenvoudige bewijs uit de orde en fchoonheid van
alles, en dat uit de noodzakelijkhcid eener eerfte geestige oorzaak, mogen bij vele wijsgeeren van den dag
voor ouderwetsch en afgefleten doorgaan ; nergens hebben wij daarvan Dog cene geldige wederlegging gezien .
De Heer D E P E P. P o N C II E R levert ons bier eene nieuwe, bij uitfiek belangrijke, bijdrage tot Raving der
eindoorzaken, uit den geregelden omloop en de gelijkmatige verdeeling des waters op aarde en in de wolken,
d_en loop der rivieren , en de fchijnbaar ordeloos dooreenliggende aardbeddingen . Hij redeneert bier alle mogelijkheid weg van doellooze ;isting der hoofdflofl'en ;
van de blinde werking der overflroomende zee op ons
tegenwoordig land, toenmaals haar bed ; van wilde,
niets vormende uitbarflingen der vuurbergen , indien geetie hoogere hand dit alles befchikt, gewijzigd, geregeld had . Hij fchetst tot dat einde de plaatfing der
bergketenen op onzen aardbol, de geregelde afhellingen
K k ;
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naar alle zijden tot afftrooming der rivieren, wel zeer
kortelijk, doch genoegzaam, om den opmerkzamen mime flof tot nadenken en onderzoek to geven . Eindclijk
beflrijdt hij de opeenftapcli,ng van Eeuwen , die de vorrning der Aarde, eer zij gevoelige en redelijke bewoners

kon voeden, volgens fomtnigen, zou gekost
hebben . Na het ver tan_i overtuigd to hebben, kccrt
zich de uitmuntende Schrijver tot bet hart , en bepaalt
zich tot bet treurige, rtist, vertrQuwen en vreugde
verwoestende, van het flotfePike ftelfel .
Wij kunnen
ons Met onthouden, ten flotte, cen gedeelte dezer
fchoone redenering over to fchrijven
„ Wat toch kan men er bij winnen, wanneer men
zich zoo veel mngelijk van deze eerile en ware bron
van alles zoekt to verwijderen, door toevlugt tot,
zonder zijne onmiddellijke tusfchenkomst werkende,
twcede oorzaken to nemen? Is het dan zulk een voordeel, den Schepper eenen flap verder van ons te hebben verwijderd ? Zou bet ons zoo veel nut aanbreng-n, indien wij ons, na vele bemoeijingen, kondet
diets maken, dat wij de menigvuldige weldaden, die
onze Aarde ons aanbiedt, onmiddellijk verfchuldigd
zijn aan eene aaneengefchakelde werking van tweeds
oorzaken ? . . . . En wat wordt dan cene Wereld, uit welke wij de Eerfte Oorzaak , en dus het groot voorwerp
van liefde, en dankbaarheid, en zedelijke gehaorzaming, en verfcandige bewondering, zoo ver mogelijk
hebben verwijderd ? "
De ftijl van dit werkje is op vele plaatfen uitmun,
tend, en wij mogen bet onzen Lezeren met voile
r ui ute aanbevelen .

Ac
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ij ontvangen bier den zevenden en achtflen, of de
heide laatfte Zangen van D E L I L L E 'S fraaije Dicht-

fiuk . Bet Rij k der Dieren is het onderwerp van beiden ; en, hoezeer men daarin vele treffende, en eenige
zeer uitmuntende tafereelen vinde, kunnen wij echter
niet ontveinzen, dat wij de behandeling van dit laatfle
en hoogfte gedeelte onzer aardfche Schepping, door
cen' zb6 bekwamen Dichter bezongen, over het algenaeen wegflepender gewacht ha .lien . De doorgaande
houding, de Toms moerjelijke en gedwong~ ne overgangen, het gebrek aan orde, daarin heerfchenle, ontllaan gewis uit den ongemeenen rijkdom des onderwerps, en de groote bezwaarlijkheid, om al het wetenswaardige, bet dichterlijke, 't welk bet Dierenrijk
oplevert, in een zoo klein beftek, als bet algemeene
plan vereisghte, bijeen to dringen, zonder tot eene
dorre terminologie en clasfificatie to vervallen . Dit alles
in het oog houdende, gelijk de billijkheid eischt, doen
wij, in weerwil van het gezegde, hulde aan de vele
gelukkige wendingen des Dichters, en van zijn' bekwamen Navolger.
Vooraf gaat eene foort van verdediging der befchrij .
vende poezij . Dan begint de Dichter, met bet verfchil
en de overeenkomst tusfchen dieren en planten aan to
toonen ; en dit leidt van zelve tot de bewerktuiging
van bet Bier, her ontzettend getal der dieren, (vooral
der fchelpdieren) derzelver oneindige verfcheidenheid,
-- wapenen, -- woonfleden, -- leeftijd, -- zorg voor
nakomelingen, (hiertoe brengt men de gedaanteverwisfelingea der v1i ders) - grootte , (de veranelding van het
fchier
K k 4
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fchier oneindig kleine in de Dierenwereld doet aan s P A LLANZANI en LEELTWENHOEK gedenken ; -- en
eindelijk de fchranderheid der dieren , in 't bijzonder
van den vos , het pert, bet konijn , den wolf, den elefant, den bever, de bij, de mieren, en de fpinnen . De
vermelding van de onderfcheidene haven en krachten
der dieren brengt de befchrijving van den flrijd tusfchen
den zwaard- en walvisch, en van de onderfcheidene
flangenfoorten mede. Terilond daarop laat de Dichter
de vogelfoorten optreden, hue inflinct, vooral in het
bouwen van nesten, en eindigt den zevenden zang met
gene zeer fraaije fpraakwending aan de trekvogels , waarvan wij den Lezer eenige plaatfen zulleu inededeelen .
Keer, o gelukkig Volk1 keer fpoedig tot ons wedr!
flier is uw Vaderland : wat zoekt, wat wenscht gij meet?
De lucht, bet water, d'aard, 't ligt alles voor u open .
Durft ge in een ander oord een' morgenwekker hopen,
Den Zephyrus gelijk, die u bier zacht ontwaakt,
Waar uwe kleur ons oog, uw zang ons oor vermaakt?
Kom bier op nieuw 't geluk genieten van bet leven,
Ver boven dwang van wet en weeldes pracht verheven .
Keer wedr : de lento roept : keer weder naar dit oord ;
Smaak daar de zaligheid der min, zoo ongeftoord,
Dat zelfs de mensch, uw hell benijdcnd, heel zijn levee
Voor eene lente van een' vogel veil zou geven .
De tarwe rijpt op 't veld, de druif zwelt op 't gebergt'
Voor u, van wie natuur geen zorg, geen' arbeid vergt :
Voor u ontfluiten zich de fchuren en de voren :
Geen oogst, hoe fchraal hij vall', is gansch voor u verloren,
Of ken a 't fladsverblijf meer dan bet veld verrukken?
In eene kooi, van goud en verwen blinkend, beidt
U 't Sybaritisch lot van rust en zaligheid .
Dear hoeft gij met uw kroost niet angflig om to zwerven i
Niet, als de winter woedt, en fpijs en drank to derven,
Te krimpen van de kott , to fiddren voor den form ,
Te boren door de fneeuw naar graankorl of naar worm .
Een fchoone moeder, met bear lieve huwlijkspanden,
Genaderd tot uw' korf, biedt u, met blanke handen,
De
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.e laitkernijen aan van 't keurigfte geregt : rdiets wordt aan uwen lust, door 't vriendlijk kroost , ontzegd .
Gij moogt bij uw meestres vrij alles u vermeten,
Verzelt haar nan den disch, en, op den rand gezeten
Van hare drinkfchaal, flaat daaruit een dronic u vrij .
Zelfs 't hart haars echtgenoots voelt zich door jaloezij
Om u, bet voorwerp van baar tedrfte min, gemarteld,
Als ge op haar boezem fpringt en met haar lokken dartelt.
Zoo mogt bet moschjen, ook het voorwerp van de min,
Bet voorwerp van den rouw der fchoonfte Romeinin,
Door Lesbia befehreid, Catullus! in uw zangen,
De fchoonfte onflerflijkheid, door u vergood, ontvangen!
Enkele vlekken in deze fchilderij , zoo als den harden derden regel, onlivaakt, in den zin van een dadelijk
werkwoord gebezigd, de onderftelling, dat ten onzent
alledn de Zephyr waait , ziet men, om bet meerdere
fchoon, ligt over 't hoofd .
In den achtften Zang, De Dieren en de llfensch getiteld, beflaat laatstgemelde nogtans flechts een klein
gedeelte . De orde is hier moeijelijker op to geven dan
in den vorigen Zang ; het zijn meest flechts losfe tafereelen . De liefdedrift der dieren wordt in onderfcheidene van derzelver foorten befchouwd ; bovenal prachtig
is de fchildering van de Zzvaan, die wij, zelfs na bet
proza van n u F F 0 N, een meesterfluk durven noemen .
Hoe zien wij niet bet zwemmen van dezen vogel in de
volgende regels
De vijver dient der zwaan ten fpiegel, vlak en rein,
Waarin, terwiji ze drijft, ze een (chip vertoont in 't klein,
En, daar bet windje blaast in 't zeil van hare pluimen,
Doet zij voor hare borst de zilvren golfjes fchuimen,
Wijl in dier golven zog, door 't moedig zwemmend kroost,
Het fmaldeel eener vloot in 't klein wordt nagebootst .
Ziet, hoe ontplooit zij, in haar dartele vrijaadje,
Bet zacht bekoorlijk dons van 't hagelwit pluimnadje,
Daar zij door 't kronklen van haar' hats een vuur ontileekt,
Door haren bek en 't flaan der wieken aangekweekt ;
K k 5
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Wijl 't water, in bet eind als door dat vnur ontftoken
$egint met hevigheid to fchuimen en to koken :
Ja, elk a anfchouwer leest in dit zoo levend beeld :

De Moeder van de Alin is nit het fchuini geteeld .
Vervolgens worden de huisdieren, als de bond, de
kat, en hare fagtoffers, de ratten, -- het paard, de
czel, en het rend, befchreven . De adelaar en de leeuw ;
de opleiding der jongen ; de angst der klokhen bij het
zwemrnen harer eendekiekens, (dat misbruik, door den
mensch van zijne heerfchappij gemaakt ;) de overgang
tusfchen de onderfcheidene dierfoorten ; en eindelijk
het wezenlijk en onveranderlijk verfchil tusfchen het
dier en den mensch, met hoogere vermogens bedeeld,
tusfchen de dierlijke klanken en de menfchelijke item ;
de bouwkunst der dieren , en die der menfchen ; de
zinnelijke gewaarwordingen, flechts op het oogenblik
gerigt, van het dies, en deszelfs dood zonder terugof vooruitzigt ; en de rede, het geweten, de hoop
op bet toekomitige leven, van den mensch, --zie daar
de min zamenhangende, doch elk op zichzelve gewib
tige onderwerpen, die dezen laatilen Zang des werks
befluiten .
liVij zijn dan nu dit belangrijke werk (oQk voor den
Natuurminnaar van belang, door de keurige Noten van
den Heer c n v i R R en anderen) ten einde, en kunnen
onzer Natie zoo wel, als den kundigen Vertolker, of
liever vrijen Navolger, nict dan gelukwenfchen met de
voltooijing van eenen arbeid, die op nieuw bewijst,
dat onze taal tot de uitdrukking der iloute en verhevene zoo wel, als der zachte en liefelijke Natuurtooneelen, volkornen gefchikt is .

Wijsoeerige Verhandedingen van de Maatfchappij der Lhettnfehappen to Ilaarlcr .
bij J . Allart.

I/Ie Deel, ifle Stuk . Te dviflerdam,

In gr . 8vo . i6o BI. f i-5- :

D e begrippen van het fchoone

zijn zoo na verwant met onze
7.erUandig-zinnelijke natuur , dat niet Un mensch, zoo lang hij
gel
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gezonde zinnen heeft, dezelven geheel kin afleggen, maar
zijn gevoel deswege fterker of minder is, naar gelang zijne
zinnen beter of minder zan geoefend . Hoe ver zich dat gevoel, reeds in de oudfle tijden, wier gefchiedenis tot ons is
overgebragt, hebbe ontwikkeid, bewijzen de opgeklaarde begrippen, hier en daar in de nagelatene berigten en fchriften verfpreid, gelijk mode de bloei der kunften, en onder
deze bepaaldelijk der bouwkunst, met derzelver aangebragte fieraden .
De Grieken, echter, waren do voorname befehavers van deze begrippen en van dit gevoel, gelijk van
vele andere wetenfchappen en kunften.
De Romeinen drukten hun fpoor, gelijk de geoefende verflanden van latere
Volken, zoodra zij zich tot zekeren trap van befchaving
vormden . Eveneens was het gelegen met de begrippen van
het verhevene, met dit onderfeheid _,
seen, dat zij nimmer
zoo aigemeen en ftelfelmatig zijn behandeld en toegepast, als
die van het fchoone . Een enkel Schrijver, Redenaar en
Dichter der oudheid, zoo als Cicero, Quintilianus, Virgilius
en Longinus, moge die hebben ontwikkeld en praktikaal beoefend ; maar het betrof dan voornamelijk den flijl en het
dichtvermogen zeif, zonder tot in het wezen der zake door
to dringen . Oak die juiste ontwikkeling is bewaard voor de
eeuw, welke wij beleven . De beroemde KANT mag welligt
als de eerfte wijsgeer worden befchouwd, die dit onderwerp
genoegzaam heeft to gelicht .
Intusfchen vloeit het begrip
van het fchoone en verhevene dikwerf dermate ineen, dat
deszelfs fchifting in den eeriten opflag zeer moeijelijk fchijnt .
Het was alzoo eene waardige taak der Haarlemfche Maatfchappij, om dit wijsgeerig vraagftuk to doen oplosfen . Waarin beflaat her onderfcheid tusfchen het verhevene en bet fchoove? is dat onderfcheid flechts in een verfchil van trappen of
graderz van eerie en dezelfde foort, of in eene geheel andere verfcheidenheid van twee bijsondere foorten gelegen ? de2e was hare belangrijke vraag, en het mogt haar gelukken,
een paar verhandelingen tot antwoord met den gouden an
zilveren eerprijs to bekroonen, welke zij thans door den druk
heeft gemeen gemaakt. De eerfte is van den Heer D A N I E L
B E R L I N G H I B N, Oud-Komalandeur van Maltha en Oud-Voorzitter van de Univerfiteit van Sienna, in Toskanen ; de t wee.
de van eenen onbekenden Schrijver, die, hoe zeer daartoe
aangezeeht, aiet verkozen heeft, zijnen na2m to openbaren .
Vacs
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Van beide verhandelingen maken wij bet ons ten pligt, eel
behoorlijk verflag to geven .
De eerfle fplitst zich in drie afdeelingen, als de Ifle tot
onderzoek van bet fchoone ; de zde ter nafporinge van hot
verhevene, en de 3de tot vergelijking, zoo van de overeenkomst, als van bet verfchil derzelven . Onze denkbeelden
ontflaan door de zinnen . Zij brengen gewaarwordingen tot de
ziel over van vermaak en finart, afhangende van de oefening
van krachten en ligchamelijke gefleldheid . Onder de zinnen is
bet gevoel bet voornaamile, als ondervindende de gewaarwordingen, welke hetzelve tevens opwekt, en gevende bet
denkbeeld van de ruimte . Dat gevoel, zich met bet gezigt
vereenigende, ontwart de gewaarwordingen, onderfcheidt hoedanigheden en betrekkingen, gedaanten en affl:anden, en leidt
tot hot begrip van evenredigheid, als eene algemeene maat,
en van orde, als eene regelmatige verdeeling . Zulks bevalt
nan de ziel, omdat doze oefening haar weinig vermoeit ; en
de voorwerpen, wier indruk haar alzoo vermaakt, noemt zij
fchoon, en Ieelijk daarentegen de zoodanigen, die haar vele
moeite baren, zonder bet vermaak, uit orde en evenredigheid
geboren. Deze denkbeelden worden al mode verfterkt door
hot gehoor, bij hot oordeel over do afflanden en de kracht
der geluiden . Reuk en fmaak werken meer op zichzelven,
tot gevoel van bet aangename of onaangename, zonder begr ;p van orde, evenredigheid, en dus ook niet van fchoonheid . Zij brengen door-gaans de gewaarwordingen tot dat zintuig, welk dezelve deed ontflaan . De ziel nu bevat, bewaart, regelt, wijzigt, ontleedt of verbindt de verkregene
denkbeelden ; en nit doze tot orde en evenredigheid gebragte
werkzaamheden ontllaat bet gevoel van bet fchoone, als zijnde bet vermaak der ziel, geboren nit de weinig vermoeijende
en regelmatige beoefening hirer vermogens . Hierbij paart zich
dan nog de verkregene hebbelijkheid van de befchouwing der
voorwerpen ten aanzien van derzelver hoedanigheden, de hebbelijke zin om bet evenredige terflond to vatten, bet verband
der denkbeelden tot zekere eenheid, welke alles omvat, en
venhier de onderfcheidene indrukken der kunften tot vorming van bet zinnelijk fchoon, of door orde en evenredigheid alleen, of door her nangename, welk eenig uitwendig
voorwerp met ons in verband brengt, of door bet verband
van aangename denkbeelden, die zich net vorige indrukken

to
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to zamen voegen ; terwijl bet verftandelijk fchoon zich alleenlijk bepaalt tot evenredige afgetrokkenheden, on bet zedelijk
fchoon altijd vereenigt de denkbeelden van openbare of bijzondere nuttigheid . Deze is de gang d_r voorftellingeu van
de t rte afdeeling.
Ter ontvouwinge van bet verhevene, in de 2de afdeeling,
inerkt de Schrijver aan, dat deszelfs oorfprong dezelfde is,
als die van bet fchoone ; maar dat her eerfle zich onderfcheidt,
door bet krachtige, buitengewone en heerfchende, welk hetzelve als eenig doet voorkomen, en waarbij de ziel zich2elve meerdere grootheid en magt toefchrijfi, naar evenreditheid van hot denkbeeld, dat zij voedt, of wel door de kracht
.1leen, waarvan de zeldzaamheid en de eenvoud'igheid van
den indruk twee onontbeerlijke voorwaarden zijn. Om dit to
bewijzen, doorloopt de Schrijver de grootfche fchouwfpelen
der natuur, de voorflellingen van afgetrokkenheden, beian,
rijk voor hem, die dezelve overpeinst, bet gebied der zcdelijkheid en de werken der kunst, en bijzonderlijk de nabootfing van zinneiijke of zedelijke voorwerpen door welfprekeudheid en dichtkunst ; in welk alias hij zoodanige terugwerkende kracht in de ziel vindt opgewekt, welke zich
in hare indrukken veel meer uitbreidt, dan bij bet enkele gevoel van her fchoone .
Uit deze voorafgaande befchouwingen volgt dan nu, in de
Sde afdeeling, ligtelijk de gevolgtrekking ter beantwoordinge
der opgegevene vraag . In bet gevoel van bet fchoone en
verhevene beiden werkt de eenheid, als kenmerk ; doch deze eenheid van bet fchoone is bet went des verftands, en
die van hot verhevene dat der natuur : in hot eerfte ontftaat
het vermaak nit bet aantal van gewaarwordingen, welke de
ziel onivac ; in bet tweede uit hare magi, gemeten door den
fchok, dien zij doorftaat . Het voorwerp is fchoon, door de
overeenftemming zijner deelen ; bet is verheven , door den
eenigen en fterken indruk, then bet geheel op den geest
maakt : bet laatfte tverkt, als de eerfte der fchoonheden,
met cone uitgebreidere kracht, en vergoedt bet ontbreken van
alle andere .
Eene gelijke afdeeling des onderwerps vertoont zich in de
tweede verhandeling, dock meer befchouwd nit een ftrikt
wijsgeerig oogpunt. De Schrijver erkent even zeerdeindrukken
den zinnen , als aanleidelijk tot gevcel van bet fchoone ; maar
hij
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hij grondt zich voornatnelijk op de wetten onzer natuur, zoo
wel voor omen fmaak, als voor onze rede, gelegen in de
verhouding der middelen tot bet oogmerk en de juiste evenredigheid der deelen, die net geheel uitmaken . Kleur, gedaante, beweging en vorm, wekken bet zinnelijk ; juiste vooriiellingen her verflandelijk, en de aandoening van bewondering, wegens de groote hoedanigheden der ziel, bet zedelijk
fchoon . De fnaren der ziel, die in overeenflemming zijn met
bet heelal, worden door de kunflen geroerd, en dan openbaart zich bet gevoel van her fchoone, wanneer de inensch
zich boven alle belemmeringen en perfoonlijke omflandig.
heden verheft tot zeker ideaal, dat nog zijn ik fchijnt en
her niet meer is, als toonbeeld der volmaaktheid van iedere foort . Hoe meer gewaarwordingen, en wel van fijneren card, zich alhier vereenigen, des to fterker zijn de indrukken, des to hooger rijst her gevoel van her fchoone.
Ook bier is dan de overgang tot hot verhevene, welks
gevoel gelegen is in her vermaak, dat met huivering is vermengd, en zich verdiept in her onbepaalde, her grenzenlooze en her oneindige, zonder hetzelve to kunnen omvatten .
En naar deze theorie vormt zich ligtelijk de vergelijking van
bet fchoone en verhevene, om daarin beider verfchil to vinden, als ontflaande en nit de hoedanigheid der voorwerpen,
die ons daarvan her denkbeeld opleveren, en vooral door de
foort, de kracht en duurzaamheid van den indruk, lien zij
voortbrengen, en eindelijk door de ilrekking of leiding der
aandoening, welke zij aan onze ziel geven, als zijnde, bij
her gevoel van bet fchoone, meer tot her tegenwoordige bepaald, en, bij dat van her verhevene, zich uitbreidende tot
her onbekende, dat zich in bet begrip der eeuwigheid verliest.
Zoodanig is bet beloop van beide deze verhandelingen omtrent een onderwerp, welks belang zich allerwegen verfpreidt,
zoo wel in her gebied der natuur en der kunften , als in dat
der zeden . Her is alhier de plaats niet, om deze befchouwingen naar eisch to beoordeelen, omdat zulks cone uitvoerige verbandeling op zichzelve zoude behoeven . Ook is her
de vraag niet, in hoe ver, zich deze voorftellingen door zekere nieuwheid onderfcheiden, na de voortreffelijke bearbeid :ng, welke ons door den Koningsbergfchen Wijsgeer, en
door de Heeren VAN H E M E R T en K I N K E R, omtrent dit
vak van wijsgeerige befpiegeling is medegedeeld : genoeg, dat
wij
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vij Tangs dozen weg wederom eene latere bijdrage hebben
ontvangen, welke gefchikt is, om den onderzoekenden geest,
bij hot aantreffen van andere oogpunten, to bevredigen, of
wet in reeds aangenomene grondilellingen to verflerken .
Hot finart ons alleen, dat ons dit fluk eerst zoo laat is in
handen gekomen, om bet thans eerst aan bet lezend publiek
meer bekend to kunnen maken .

Mtmoires

fecrets fur N A P O L A O N E U O N A P A R T E ; dcrits
un homme qui tie 1'a pas quittO depuis quinze ans.
Tome II. Paris, chez G . Mathict. 1814 . 8vo .
par
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ij zulfen van den belangrijken inhoad van dit tweede
!n laatfte deeltje, met t1le mogelijke bekorting, wederom
een en ander mededeelen . De Schrijver heeft bet eerstvolger.de uit den mond der dame, flraks to melden .
Zij was de bijzondere vriendin van P I C H E G R U . Op de
snare van zijne gevangenfchap to Parijs gekomen, deed zij
vergeeffche moeite, om bij hem toegelaten to worden. Ein
delijk doorgedrongen tot den perfoon des Eerften Confu1 ,
verkreeg zij haar verzoek, op voorwaarde van haar best to
doen , den Generaal bet volgende to doen onderteekenen :
• Verkiare ik P I C H E G R U , dat in de affaire van 13 Vende .
• miaire, bet Ode Jaar, de Generaal B U O N A P A RT E zich
„ heeft gedragen als een braaf foldaat en edelmoedig burger ;
• dat hij niets gedaan heeft, dan hetgeen ieder andere in zi;„ ne plaats zou hebben gednan : zoo ik hierover anders go• fproken hob, bet zij in Frankrijk, bet zij buitenslands, ge• fchiedde zul :ts ten gevolge van oneenigheden met hem, c n
„ verfcbil van gevoelens ; dat nets mij dwingt om deze be• kentenis of to leggen ; dat ik bet verpligt ben aan de waar• heid en aan de rust mijns gewetens, en dat voor bet toekomende iedere Ate, ftrijdig met de tegenwoordige verkla• ring, moet befchouwd worden als nul, en bet uitwerkfel
• eener nieuwe gevoeligheid tegen den Generaal . Gedaan to
• Straatsburg, den 15 Niv6fe, bet 5de Jaar ."
Men lies haar echter geene gelegenheid om dit fink to misbruiken . Zij word, to huis komende, gearresteerd, in bewaring gebragt, met eene bedriegfler in hetzelfde vertrek, ten
bride haar uit to hooren i doch door geen goochelfpel misleid,
ell
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en eindelijk tot P i C II E G R U gevoerd . Hij hoort near half
aanzoek niet, en zegt onder andere : ,, De liefde , die ik mijn
„ land toedraag, de eer en mijne beginfelen hebben tusfchen
„ B U O N A P ART E en mij een' koperen muur opgeregt . Hij
„ llaat naar mijn blood, en ik verfoei zijn perfoon . Hij weer
„ dit ; maar betgeen hij niet weec, is, dat hij , om dit blood,
• waarnaar hij dorsc, to florten, mij tot regters zulke beulen
• Met geven als hij zelf is . Zoo, in de regters, in de wach• ten, in de omflanders, in zijne fatelliten zelven, nog eeni• ge overblijffelen van menfchelijkheid en liefde tot her va,
• derland beflaan, fla ik in voor mijne zaak, en zijn laat• fie uur zal geflagen hebben . Zie hier," zeide hij , zijn' halsdoek afrukkende, en de papieren, daar verborgen, ontvoUwende : „ zie bier zijn doodvonnisI Hier bevindt zich de me„ nigte van al de gruwelen , die hij federt her beleg van
• Toulon tot op dozen dag, zoo in Italie als in Frankrijk,
• heeft begaan . Voor de voile regtbank zal ik den moorde„ naar ontmaskeren ; ik zal 211e mijne krachten verzatnelen,
• zal mijne welfprekendheid verdriedubbelen ; op mijne Item
• zullen nit hunne graven FROTT~, HOCHE, ENGHIEN,
• K L E B E R optreden ; de eerfle laaghartig verworgd, onder
• her voorwendfel cener bijeenkomst, de tweede vergiftigd,
• de derde vermoord, de laatfte met eenen ponjaard door• floken . Bij doze vier doorluchcige flagtoffers zullen zich
• de ongelukkige inwoners komen voegen, in Lodi, to
• Pavia, to Venetie en in de Marken doorfchoten ; met hun• ne kreten zullen zich die der Franfchen vermengen, op
„ de trappen van St . Roch met fchroot beflookt . Ik zal
,, de toehoorders in de talrijke gaten en gevangenisfen der,
• hdbfdftad en des rijks voortflepen . Zal men daar, zonder
• voor zichzelv' to huiveren en to beven, die menigte van
• onfchuldigen zien, welke een moufler er op elkander fla• pelt? Neen, Mevrouw, dergelijke waarheden flepen de me• uigte mede ; en wie ze met vuur weec to ontwikkelen, is
• altijd zeker van de overwinning ." -- Dit gefprek werd afgeluisterd, en her is naar dit afgeluisterde, bevestigd door
de Dame zelve, Madem . B
eene bekende van onzen
Schrijver, bier medegedeeld . Zij werd weer, doch to vergeefs, in huichelend gezelfchap, en vervolgens bij den Confill gebragc, die haar op harden en befpottenden toon toefprak ; daarna gedurende dertien maanden in la Force opgeflo-
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floten . -- Nu werd door B U O N A P A R T E en de zijnen be.
floten, P I C H E GR U in de gevangenis van kant to maken.
Doch hoe? en door wie? dit kostte veel overleg . B u O N APARTE zelf befloot tot worgen, en we] door vier MammeInkken, die geen woord Fransch verftonden, en welke, volgens fommigen, tot overinate van zekerheid, zelven des
volgenden nachts werden doodgefchoten ! B U O N A P ART E
beklaagde zich echter daarna over bet opgemaakte , en in de
publieke papieren geplaatfte, proces verbaal, opzigtelijk den
toeftand des lijits van den vooronderftelden zelfinoordenaar ;
zeggende, dat her zichzely' weerfprak ; want dat, zoodra
jemand, zichzelven op die wijze willende worgen, de lnchtpijp had toegedraaid , hem dan de krachten begevende, en
de fpaak in den zakdoek ontfnappende, ter zelfder tijd de
geest en bet leven hens inoesten worden wedergegeven,

Om den weg tot het Keizerfchap verder to banen, bevonden zich in alle kabigetten Ministers, ann de zaak des Confuls verkocht. Pruisfen alleen kostte dertig millioenen ; en
deze kostbare veilheid des Pruisfifchen kabinets was de voornaamfte oorzaak van den haat, lien hij dit rijk toedroeg.
Naauwelijkswasnu0NAPARvaopdentroonvanHENDRIg
IV, of hij befpeurde, dat bet hem (in fpijt van wile pogingen)
onmogelijk was, de gezellige deugden der afftammelingen van
dezen goeden Koning na to apen, -- of hij ftelde voor hunne zachtheid eene verachtelijke geftrengheid, voor hunne ge.
fpraakzaamheid eene gekunfteide kortzinnigheid, voor de befchaafde gemakkelijkheid hunner manieren een bepaald gebaar
(pantomime de convenience) enz . in de plaats . Het was de
onbefchaamdheid ten top voeren, om hem de woorden in den
mond to leggen, welke bet publiek met zoo veel goedhartige
toejuiching in papieren heeft gelezen. Hij was, echter, met
deze troonbeklimming zoo ingenomen, dat hij, lang vb6r bet
werk zijn volkomen beilag had, nan zijne eigen vrouw op
vertrouwelijken voet fchzijvende, bet flotformulier gebruikte : deze tot geen ander einde dienende, enz . Deze vrouw,
daarentegen, was, uaar des Schrijvers opgave, eerie dier be.
tere Franfchen, welke aan de bedreven gruwelen noch dade .
lijk noch lijdelijk deel hebben gehad ; gruwelen, anders zoo
zeer
L I
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zeer bevorderd door de vleijerij, die zich in eene •. . helaas
niet onverdienfteRike - Ode dus uitliet :
Marche d ctti des Dieux ; leur fagesfe profossde
Ne pout to refufer et le fceptre du monde
Et l'immortalitt.
Jtt :

E/eve tes regards au fejour du tonnerre ;
Jupiter a pdli ; declare lui la guerre ,
Et fox trone est d toi.

door laagheid, waarvan des dwingelands eigen befchrijving
van eenen vooruamen aanvoerder der policie ten voorbeeld
ftrekke . „ Hij is een leeuw, een lam, een vogel, een worm„ regter, zoo bet noodig is ; verklikker, des behoefte zijn„ de ; beul, zoo er een to kbrt komt . - Mijnheer de Minis
„ ter! die man is een fchat ."
„ Her was de taak van eenen helfehen geest, eene hooge
geheime policie to vormen, zoo gevaarlijk als die, van welke
B U o N A P A R T E de fchepper is . Die dwerg- monfter verborg
zich voor de oogen van bet gemeen ; maar hot had duizenden onzigtbare armen, bezig, om, dag en nacht, de vriendfchappelijke vertrouwdheden, de gemeenzame hartsuitftortingen, de ftille gefprekken van bloedverwanten, den inval van
het vernuft, her zwijgen der gedachte, de geheime wenfchen
des harte, en de zrchten des onderdrukten to doortasteu . Bij
beurten verklikker, regter, en beul, was daarenboven dit
Kameleon to zaam gefldd nit alle klasfen der maatfchappij . Op den namiddag eens fchoonen lentedags, zoekt de Hear
r . . . . oT onder de dikke fchaduw der alleeen van Luxemburg
zijne ziel to ontrukken aan her verdriet, dat haar overflelpt.
Een zijner oude vrienden ontmoet hem, trekt hem met zich
naar eene bank, en vraagt hem dear near her voorwerp zijner
fmarten . - „ Ik had twee zoons, de eenige hoop mijns on„ derdoms ; beide zijn verfcheurd, de een in de flagterij van
„ Eylau, de ander in her bloedbad van Bautzen," Hij fprak
nog, toen een kind van vijf jaren, wdl gekleed, fchoon als
de dag, tusfchen de Wen der twee vrienden kwain vlugten.
Hij wordt, zcgt bet, vervolgd door zijne Bonne, die zij
inderdaad to midden van de lean zieu, dragende een ander
kind op den arm . De kinderlijke bevalligheden van den kleiucn vlngteling boezemen den beiden grijsaards belan& in . Ben
you
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van hen neemt hem op zijn' fchoot, vertroost en belooft
hem, den peis met zijne Bonne to zullen maken . Deze komt
lunar niet . De grijsaard, wanhopig over het verlies zijner zonen, zet het gefprek voort . Hij last zich ten flerkfle uit, en
wordt niet minder warm beantwoord . Het jonge kind heeft
den zin des gefpreks niet gemist . Zachtjes onttrekt hij zich
aan de knien, die hem dragen . Op deze beweging kornt zij.
n e voorgewende gonne naar hem toe. Hij ontfnapt ; zij veinst
hem to vervolgen, haalt hem in, en welhaast zijn ze verdwenen . --- Onder de broederfchap der geheime policie, bevond zich, wete men, ook een dozijn kinderen van vroegrijpen geest, uitgerust met de fchoonfle gedaante, en afgerigt op bet fchandelijk werk. Men kende of giste de geest.
gefeltenis van den Heer T . . . . OT, dock kon zijne voorzigtigheid niet verfchalken . Men had zijne wandelingen enz .
opgemerkt, en was geflaagd. Welhaast werden beide vrienden voor den regter geroepen, en - naar bet kasteel van
Ham gezonden . De hooge policie had desgelijks in Karen
dienst eene affchuwelijke vereeniging van perfonen van beiderlei kunne, door B U O N A P A R T E zelven, fchertfenderwijze, la Cohorte Cythtrienne geheeten . De onderneming eener
fchoone vrouw, tegen eenen Duitfcher tot bij 'Praag en met
geweldige kosten uitgezonden, liep beter af. Zijne hartelijke
taal trof haar ; zij werd in goeden ernst op hem verliefd, en
trouwde hem, in plaats van hem to verraden . De priester
N A C ART R Y , daarentegen, een ler, werd doodgefehoten oni
eene misdaad, gansch en al verzonnen door twee geheime
fpions, welken hij weigerde vierduizend franken to leenen.
Deze priester was zeer rijk . Eene dame kwam opzettelijk to
Parij s, om genade voor hem van $ U O N A P A R T E to vragen .
• Het is onmogelijk," zeide hij ; „ rijk en verrader ; her zott
• een moord zijn, dat hij onfehuldig was ! " -- Ten opzigte
van NAPOLEON'S huwelijk, ziet men bier bet gerucht bevestigd, dat bet eerst op eene Rusfifche Prinfes gemunt was .
Doch de moeder dezer Vordin verklaarde, haar eer in de
woestijnen van Siberie re zullen begraven . Daarentegen meent
de Schrijver, dat Europa aan M A R P A L O U 1 z A een flandbeeld verfchuldigd is, nier flechts onidat hare opoWering v&
le wonden van haar bloedend vaderland genes, en bet de
noodige rust gunde om weer ontzaggelijk to worderr, maai
ook omdat hare jeugd, eenvoudigheid, bevalligheid hem to
lang
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Lang aan zijne ftaat- en krijgskundige bezigheden onthield . -Non vindt men hier de waarfchijnlijke, eerfle aanleiding tot
de oneenigheid met M U R A T ;-een mislukt ontwerp , om Keizer FRANS naar Ments, bij zijne dochtcr, te lokken, en dan
gevangen to houden ; - den raad van o U D I N o T en anderen, om, na de oorlogsverklaring van genoemden Monarch,
tot den Rijn terug to trekken ; - benevens de verklaring
van den Schrijver, dat hij - door verandering van post eerst
gedeeltelijk, door ziekte daarna geheel - is buicen flaat goraakt, zijne aanmerkingen tot bet einde toe van N A P O L Eo N's loopbaan (eerfte deel) vol to houden .
Bij dit nitcrekfel voegen wij Diets, om of hot gewigt, of
zelfs den toon dozes gefchrifts to doen kennen . Dit alleen
ook ten aanzien van B U o N A P A RTE komt bier en daar eon
edeimoedige trek voor , fchoon zeker ten uicerfte fchaars .
En dit fchijnt this een bewijs to meet voor de waarhe~d .
Immers, hij is van eenc Vrouwe geboren, en Diet wczenlijk
uit do Hel opgedaagd . Zij wacht hem flechts ! . . .

Leuife . Naar her Hoogduitsck Van A . V O N K 0 T Z E B U E . II
Deelen . Te Leeuwarden, bij Steenbergen van Goor. I8I4.
In gr . 8vo. 48o Bl. f 5-4- :

De

titel is bedrog ; een pia f •a us, zegt do uitgever. V o N
is geenszins de Schrijver van dezcn zeer goe .
den Roman ; hij is flechts een entrde-biljet tot bet groote
bal, de c,'zapeau eener beminnenswaardige Dame, die hem verzocht haar naar een' fool to leiden op bet groote carrzeval
van onze hedendaagfche belletristen . Intusfchen doet doze
Dame Karen chapeau geene oneer aan : wij zijn bet met hem
volkomen eens, dat zij zeer good alleen had kunnen gaan,
en dat menigeen wijs en wel zou doen, haar zijne plaats ann
to bieden ; en, na haar work gelezen to hebben, raden wij
bet letterkundig janbagel (om met den Heer v o N K O T Z EB u E to fpreken) vooral Diet met haar aan to leggen : .zij
fpreekt Jlechts tot bet ver/land en hart , zeer zelden tot rle
verbeelding ; doch gene winnen er door, en deze blijft onbedorven .
ZVij prijzen de kunflige, en tot bet einde toe zeer onderh ouKOT ZEB UE
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houdende, verdichting, en durven ouze Lezeresfen uit den
befchaafden stand bet werk vrijmoedig aanprijzen . Wij gelooven, dat hetzelve er bij wint, dat bet van eene vrouw gefclhreven is, en wenfchen zeer, dat bet vele goede vrouwen
vorme. Louize, de waarlijk beminnelijke Louize, met hare
vriendin Caroline, op bet land gevormd, is bet waarfchuwend.
voorbeeld, hoe ver de aanleg tot ijdelheid en zucht om to
fchitteren bet anders goede meisje brengen kan, en hoe bet
waken moot, om niet bij de voorkomende gelegenheid, bij
den omgang met ligtzinnige, verachtelijke Coquetten, in de
fchoof der groote wereld, to zinken tot verachtelijke Iaagheid ;
diar men alsdan zeer ligt den fchijn van deugd verliest, at
is bet dat men haarzelve in tijds nog gelukkig redt . Louize
flortte niet in den afgrond, maar verloor haren goeden naam,
hare rust, haren beminden echtgenoot, en geheel haarlevensgeluk ; en door al then jammer geleerd en gelouterd, kreeg
zij dit alles, na vele fmartelijke jaren, eindelijk terug, maar
op eene wijze, die men alleen in eenen Roman mag hopes.
Caroline, hare vriendin, bet goede meisje, dat zich niet veel
aanmatigde, omdat bet zich, naar bet fcheen, niet veel aanmatigen kon, maar inderdaad niet minder beminnelijk, en inieder
opzigt niet minder voortreffelijk, is juist bet tegengeftelde in
haar gedrag en in haar lot ; geheel haar leven de geachte,
achtingwaardige, beminde, gelukkige echtgenoote en moeder,
en hare vriendfehap voor Louize langen tijd bet ddnige, dat
deze voor wanhoop en onherftelbaar ongeluk bewaren kou.
De echtgenooten van deze beide Dames zijn wezenlijk waardige menfehen ; die van Louize wet voor zijne to ijdele gade
niet berekend, to toegevend, to zwak, maar daarna door zijn
ongeluk echter ook tot den regten man hervormd en verheven . De bijperfonen, die bier geene onbelangrijke rol fpeten, zijn mede bijzonder leerzaam ; als de in coquetterie uitge.
leerde nicht, die Louize bedierf, haar verleidde ; bet monster, met hetwelk zij huwde, nadat hij haren eerften echtgenoot vergiftigd had ; de Graaf, door wien Louize haren goeden
naam verloor , en die eindelijk, ook al verbeterd , hare dochter
huwt ; de Heer Gros, de vriend en raadsman van Louize's
echtgenoot, wien teleurgeftelde liefde en trouweloosheid tot
menfchenhaat, vrouwenhaat in bet bijzonder, vervormd had,
enz . enz . In bet bijzonder beviel ons de eindelijke regtvaardibing van de echtgenoote van Gros, lang na haren dood ;
welL 1 3

SIG

A . VON KOTZEBUE, LOUISE .

welke, tevens met de onbevlekte deugd van Louize, hoezeer
Mar man haar had moeten verdenken, ons her ;nnerde aan zekere Ballade, waarin wij de les kregen, (waarvan het gegronde bier nit zoo kennelijk blijkt) aan de trouweloosheid
zijner echtgenoote niet to gelooven, al zag men die nagenoeg
met eigene oogen, -- Voorzigtig evenwel , vrouwtjes ! want
onvoorzigtigheden hebben zoo fchromelijke gevolgen . Dc
oplosung, inderdaad fijn en overtuigend, zott ons eene vrouweliIke hand doen kennen, al meldde bet voorberigt van den
Beer v o N K O T Z E B U E dit niet ; on, zijne Dame moge zijn
wie zij wil, wij wenfchen zeer, dat ho haar nogmaals zat
opleiden, of haar aanmoedigen, em, zender leidsman, bet
publiek met hare wezenlijk goede talencen vermaak en nut
to doep.

De Edele Familie van het Rozendal. Door W. G . R E D D I NG I us, Predikant to Eppenhuixen . Te Groningen, bij W.
Zuidema . In kl. 8vo . 236 BIA f I -s - :
Tot bet vervaardigen van meer zoodanige volksgefchriften
durven wij den Eerw, R E D D I N G I V S zeer wel aanzetten.
i-let huisgezin van Vader Herman is dan refit voorbeeldig en
zoo als wij er vele zoudeu wenfchen, en het kan wel niet
anders, of deze wensch wordt ook die van velen nit die klasfe van menfchen, voor welke dit boekje is ingerigt , - de
hand van den lhndman ; bet is zoo wat roman en geen roman, en wij wenfchen, dat doze foort van verhalen een aantal nut- en zoutelooze romans verdringen mag . Wij verzoeken alzoo voor hetzelve de aandacht en aanbeveling des Leeraars van den Godsdienst en ieder, die eenigen invloed heeft
bij bet landvolk ; gaarne getuigende, dat dit eenvoudig veriaal onfchadel3,jk vertnaak en ook wezenlijk nut, onder den
zegen van God, ftichten zal . Wij wenfchen zeer, dat een
aantal onzer landgenooten bet goede voorbeeld en de goede
icsfen van Vader Herman Inoge volgen ; dat alzoo de Eerw .
Schrijver van dezen zijnen arbeid de overvloedigfte vruchten
zie, en daardoar nog dikwijls tot foortgelijken arbeid worde
titgelokt,
De
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D e roemrijke Overwinnitrg, behaald door de Ceallieerde Legers op de Franfchen den 17, 18 Junij 1815, bezongen
door c . S C H U T T E R s . Te Middelburg, bij S . van Benthem . 12 B1. f : - 3 De Slag bij Qrwatre Bras , Lierzang. Door C . G . W I T H U Y $ .
Te Amflerdam, bij Geysbeek & Comp . 19 B1. f :-8- :
Triornf- en Krijgslied, den Heiden der Menschheid, bij hunne
glansrijke Overwinning Op B O N A P A P T E, toegewi,, d; doer
e. VAN E PEN , Leeraar der Hervormden, to Wolvega. Te
dmflerdam, bij J . Aarinkfen. 14 131. f :-5-8
Neerlands Rijk herjeld en gehandhaafd. Lierzang . Door Mr.
D. J . VAN L I: N N E P. Te dImflerdeam, bij P . den Hengct
en Zoon . 5 Bl. f : -5-8

Ziehier

eenige kranfen, uit eerlaurier en vredepalm en eikenloof enz . enz . kunflig zaamgevlochten ! Kunflig? vraagt welligt iemand, meenende dat de natnur en bet hart, de geestdrift en bet gevoel atleen den vaderlandfchen gang, bij zulk
eene heugelijke gelegenheid, moeten bezielen . Nu ja, bezielen! maar eene ziel heeft toch een ligchaam noodig ; bet frisfche loof moet tot een' krans geftrengeld worden ; dit vereischt
een' zekeren vorm, en die vorm kunst . Of, is die misfchien
niet gegrond? Kan bet hart alleen fours welfprekend maken?
Vloeijen inzanderheid de verzen meermalen geheel van zelve
uit de geopende borst, uit de rijke ader des albezielenden
gevoels? Zingt de Dichter, omdat hij zinger meet, en zoo
min fpreken als geheel zwijgen kan? Zingt hij eene foort van
wildzang, die daarom nice to minder zijne kenrige fchone
den heeft ; of op eenen geregelder toon, deck naar welke
oefening en gewoonte zijne tong reeds lang geleerd hebben,
zich met al bet gemak der naeuurlijke fprake to buigen? Wij kunnen dit op de verzen voorbanden, in bet algemeen,
Met toepasfen . Wij huldigen bij alien bet loffelijk gevoel,
maar wij zien ons genoodzaakt, op de uitfiorting, op de leiding, op de inkleeding van dat gevoel in woorden en beel .
den en klanken eenige aaamerkingen to maken.
L 1 4
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Het eerfte kondigt zich als nederig fljsje aan . ImmePs,
ook dit kweelt en ftreelt, fchoon bet juist nier f'lomeelt ; mew
veroorlove ons dit woord! Gewisfelijk echter valt op dusdailige vergelijking en verfchooning aan to merken, dat dezelve
wel den onderfcheideu toon, den verfchillenden trant regtvaardigt, doch in zekere mate flechts ]let meer of min voortreffelijke. De poezij toch behoort poetisch to zijn ; meat
en rl :m moeten met een zeker gemak vloeijen, en vooral den
gang der redo, der gezonde redo, niet hinderen ; de beelden
moeten cenigermate van zelve komen en zonder dwang afloopen : in 66n woord, bet moet niet bet zingen van een' leerling, bet geklinkklank van eenen eerllen beginner op de harp,
her moot waarachtige zang, waarachtige lnuzijk zijn, die
men bet publiek beflaat to doen hooren . Het andere flrekke
ter eigene oefening, je uitfpanning en vermaak ; bet worde in
eenen kleiner of grooter kring van nabeflaanden en vrienden
aangeheven : maar de ]of, bier zoo gemakkelijk behaald, verleide niemand 21 to ligt, zich in hot openbear to doen boo, roil, en in den Chorus onzer puikpoeten deel to nemen! Is
dan hot fluk van S c H U T T E R S zulk een broddellap ? Hot
zij verre van ons, dit to beweren ; veelmiu de geestdrift of
to keuren, die zoo natuurlijk eerst tot dichten, dan tot voorlezen, en ftraks tot nirgeven noopt . Alleen zij bet ons geoorloofd, hem to raden, zijn talent voor de dichtkunst, als
eene foort van openlijke profesfie, nog nader to beproeven,
en, hetzelve in orde bevonden hebbende, vlijtig to oefenen.
No. e . nam ons door de eerfte coupletten gunilig in ; ja, met
eenige verwondering zagen wij nogmaals near den naam des
autheurs om, die ons flechts flaauwelijk vooriond . \Vij bleven echter niet even zeer voldaan ; flier even zeer bevreemd,
dat zulk een talent ons tot hiertoe bijna onbekend was gebieven . En dit bevestlgt ons op nieuw in de gedacbte, dat
de lierzangen to zeer in de mode, inzonderheid to lang, en
ten deele misfchien ook aan een kwalijk begrip bij onze hedendaagfehe Dichters laborerende zijn . Groote Genien geven
dikwijls gevaarlijke voorbeelden . Hunne fouten, hunne eigenheden, bun uitwendig, zijn meestal gemakkelijk ; bun
geest, dearentegen, die bet eene bedekte en bet andere bezielde, ja alles in een fchitterend en verlokkelijk licht pleatile, is weinigen gegeven . Gewisfelijk bevroedt de Lezer, dac
wij H E L 1C E R S voor den geest hebben ; en firaks zal ons de
on-
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ongezochte gelegenheid voorkomen tot eenige nadere verkla .
ring van het vermoede misverttand . Nu gash wij over, om,
door de aauvbering van eenige proeven, ons beweerde to
ftaven .
De ftriid vangt aan -- afgrijsbre fpoken,
Bewust van 't fchouwfpel dat hum wacht,
Zien de card' van fulfervlammen rooken,
En dondren ten verderve nit 's afgronds pool en nacht.
Het oorlog viert zijn jubelitonden,
En braakt zijn duizend duizend wonden
Uit ijzrcn buiken of uit keelen van metaal .
De op buit verhitte dood verfchenen,
Rent grijnzend langs de ftrijders heenen,
En maait bun digte reijen kaal .
Wij bekennen, de eerfte vier regels niet regt to verftaan,
in bet zeldzaam gejubel des oorlogs, met brakingen van won .
den uit ijzeren buiken en metalen kelen gevierd, geen zin
to hebben, en niet to weten, hoe men digte reijen (rijen)
kaal maait, tenzij misfchien door ze van haar en baard, of
wel van armen en beenen, en eindelijk zelfs van hoofd, to
berooven ; welk laatfte zeker nog den besten zin levert .
En wie hier flrijdend moot bezwijken,
Geeft flervend nog den romp zijn broedren tot eon' muur.
ti, wij meenen, dat zou zich ab intestato wel vinden,
voor zoo verre men namelijk den boedel zou denken to moeten aanvaarden .
Hoe de zon er uitziet, als zij van fchaamte bloost ; en waarom in dezen oorlog, die toch geen burger- of brooder-oorlog was, juist bijzondere melding moest voorkomen van 's
broeders en zoons mikken of doelen op bet hart der hunnen,
(b1 . 9) is ons mede duister . En tegen den vloek, (bl . r5)
op vrienden, magen en kroost overgebragt, protestdren wij,
als menfchen en Christenen, zeer plegtig . - Ondanks deze
en andere aanmerkingen, verdient de jeugdige W I T H U Y S
voorzeker aanmoediging ; en wenfchen wij hem alzoo eon'
kundigen vriend en - een zedig zelfgevoel .
De flotfom in hot algemeen is, dat men, op hooge brozcn
tredende, ligt moede wordt, gemakkelijk ftruikelt, en dan,
L 1 5
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vallende, to gappiger of jammeriijker vertooning mankt, hae
deftiger men daar henen ftapte . Niet flechts de eerfle beginner ; elk, die boven zijne krachten gaat, wordc door maat en
rljm ligtelijk uit de baan des gezonden verftands geflagen,
en bezondigt zich tegen a o I t E A U'S eeuwige wet
Quelque fujet qu'on traite , ou plai/itnt, ou fublime,
Que toujours le bon fens f'accorde avec le rime .
No. 3 . Dit fluk beftaat als uit twee deelen - de Overwinwing bij Belle Allicnce, en de Intogt in Parijs ; zoodac bet laatile couplet van bet eerfle luidt :
Triomf! dan o Helden! de zege breekt aan!
De Dwingland der wereld moet beven ;
De bloem van zijn roofrot . . . zij is reeds vergaan!
Bij uw fchoon Verbend moest zij fneven :
Haast beidt den Tiran en 't verraderlijk rot
De wraak van den Hemel -- de vlock en 't fchavot!
En bet eerfte des tweeden fluks :
Ja, triomf! nu o Helden! God zelf ging u voor!
De kracht des Tirans is verbroken ;
Trekt moedig -- trel,,t fier rot bet moordhol vrij door I
Hij durft uwen togt niet befloken ;
Blijft Volken! gerust nu bij outer en haard,
Uw Helden behoeven uw arm , noch uw zwaard !
Men zier, bet loopt, als 't ware, door . Men ziet, bet
vo!gt eene trippelende maat, hoedanige wij in Duitfche romances, cenigermate ook in T o L L X N s' keurige hertenjagt,
aantreffen . De gegeven coupletten zijn de miniten niet, fehoon
in den eerflen regel van coupl . 2 eene fyllabe to veel, in
den allerlaatflen regel eene overtolligheid voor den zin (arm
en zoward) ons, zoo bier als elders, aan overhaasting doet
denken. Behalve deze fouten, echter, hebben de flukken vele haade en ftootende plaatfen. De geheele maat, zal men
misfchien zeggen, heeft jets ilooterigs ; doch , hoe moeijelijker de trant, uit eigen aard, voor den Lezer is, hoe meer de
Diebter to zorgen bebbe, dat bet kronkelig fpoor ten minfre
6E'en zij . Wij willen niet verzwijgen , dat de Hear V A N E r rz N
ons
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ons eoorkomt al to veel op zijne fchouderen to hebben genomen, ,n laten bier eenige weinige oaten, ten bewijs, volgen.
Bataven ! de flaaffche - de fmaadlijke moet
Is verzoend en is uitgewischt met uw bloed 1
Om nu niet to zeggen, dat wij van bet verzoenen van
eenen flaaffchen moet met bloed geen denkbeeld hebben ; zoo
moet bier bet accent vallen op ver, (of bet vers wordt ce
kort) en dit, als 't ware, afgefcheurd worden van bet aangevoegde werkwoord .
Nu de ne6rlaag der hel en uw zegepraal!
Met de hel zijn bloed, aan de menschheid gewljd!
beide laatfte regels,-zijn merle hard, en bijkans onleesbaar.
Vergaan wij met eere, met gade en met kroost!
Maar neen, niet vergaan, eer verga bet Heelal!
Het woordje met zal bier toch wel hetzelfde beteekenen,
waar bet voor eeri, als waar bet voor gade en kroost ftaat?
Nu, van zulken ondergang laten wij gelden, dat dan eer
bet Heelal moge vergaan . Het is evenwel toch wat fterk .
No . 4 . la, de Heer V A N LEN N E P vergeve bet ons ; wij
noemen dit kransje made kunJlig gevlochten . Eigenlijke nit.
ftorting van bet hart, bruifend gevoel, dat van zeive zangerig en beeldrijk is, den ftroom gelijk, die, met onweerftaan.
baar geweld van den top der Alpen geftort, geene leiding
behoeft, om bet treffentifte, bet fchoonfte fchou vfpe1 to
vormen - dit vinden wij bier niet . Doch, words dit vereischt tot een dichtftuk? Is bet niet veeleer gevaarlijk voor
gezond verftand en goeden finaak, waar eene min waste en
geoefende hand de onfluimige zee des losgelaten hartstogts
bevaart? Ja, bet is een regt bevallig kransje ; bet fchittert
van de fchoonfte bloemen, bet is wonderbaar fraai geflingerd,
dit feestloof van den Hoogleeraar. Met ons geheele hart kennen wij den naam van lierzang aan betzelve toe ; lierzang,
gelijk FELTH, VoNDEL, HORATtUs denzelven, met meer
Welke waarlijk
of miuder wijziging , hebben vervaardigd .
krack-
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krachtige taal, welke naive beelden en vernuftige toefpelin.
gen! Alles is zin en zamenhang, en getuigt tevens van gemeenzaamheid - niet van opzettelijk en gezocht pralen met de gefchiedenis. In edn woord : onze bewondering voor
ISILDERDIJK, HELMERS, LOOTS, hun gloed en zwier,
en inzonderheid des tweeden en laatilen gansch andere dichttivijze, beletten niet, dat wij dezen lierzang onder de juweeltjes van onzen Parnasfus rekenen. Wij fluiten met cenige aanhalingen, en beginnen met de fraaije ziufpeling op bet Koliinkiijk Nederlandsch wapen enz .
Nook zag men zoo vohnaakt een gloed
Omfchijnen 't roemrijk kruis
Van 't oud Bourgondisch huis .
Nooit fpreidde Stouten Karels moed
Een dageraad zoo mild
Op leeuwsbanier en fchild
En gouden vlies, geflingerd om de borst
Van Neerlands flrijdbren Vorst .
De flaatzucht wint geen duurzame eer.
De lauw'ren, 't yolk tot ftraf
Gedragen, vallen af.
Maar roem verblijft aan 't vroom geweer
Van hem, die onverfaagd
Voor 's yolks behoud zich waagc .
Heil, heil den Vorst, die 't vaderland behoedt
Voor 's vreemdlings overmoed!
Een leeuwenpaar nit Nasfaus bloed
Gaat om met vuur'gen biik,
En teugelt door then fchrik
Der bafilisken fnood gebroed,
Vermomd in aad'laars fchijn,
En veiligt Maas en Rhijn,
Van ouds befchermd door Nasfaus heldenaard,
In krijg bij krijg vermnard .
Wij vergeten op onze vroegere aanmerking ten aanzien van
lien lierzang terug to komen . Doch neen . Wij hebben VAN
L E N N E P'S vers zulk eenen zang, en wel met hoogen lof,
genoemd . Men leze dus denzelven ; men ieze ook nog, wat
w j van deszelfs gemis van overloopend gevoel enz . zeiden,
Een
,--r men zal ens verftaan .
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Len Anecdotisch Reisje van Holland naar Engeland, in twaalf
dagen slit en to hods . Te sInifterdam, bij L . van Es . t8t4.
In gr . Svo . 87 BI. f 1- 4 - :
.Uij de, zoo gelukkig hehelde, gemeenfchap met Engeland,
en de vernieuwde belangneming in deszelfs hoedanigheden en
zeden, zal dit anecdotisch reisje waarfchijnlijk nog al opgang
inaken. De Schrijver verbloemt niet, dat bet verdicht is,
en flechts gebeurde zaken van vroeger en later tijd opneemt .
Doorgaans gevoelt men dit ook van zelve, inzonderheid bij
reizen, die een bijwoord, zoo als hier, anecdotisch, op den
titel voeren . Het is grootendeels eene aaneenfchakeling van
anecdotes, zoo wel op andere landen als Brittanje, zoo wet
op overledene als nog levende perfonen betrekkelijk ; anecdotes, die de Schrijver even zeer in Holland en overal, als to
Londen had kunnen hooren. Ook ten opzigte deringevlochtene, als door den Schrijver zelven bijgewoonde omfandigheden en gebeurtenisfen, twijfelden wij foms, of ze wel ter zelfder tijd konden plaats hebben ; fchoon niet words opgegeven, wanneer de reize zou gefchied zijn . Behalve deze, heb .
ben wij nog eene aanmerking op bet volkomen gefingeerde
gedeelte . Het ftaat namelijk, in ons oog, niet aardig voor
eenen Hollander, om juist den ecnigen landgenoot, dien hij
onder zoo vele vreemdelingen ontmoet, tot het Ednig voorwerp van zijne lnim to waken, dien zoo belagchelijk teekenende, als de aard der zake gedoogt . Foe! der ingenomenheid met welken vreemden landaard ook! foei der onverfchilligheid voor de eer van zijn vaderland, welke zoo iets Iran
ingeven! Hebt gij met enkel landgenooten to doen, zoo monster er vrij de belagchelijken flit, en teeken ze met de eigenaardige kleuren des lands . Of, hebt gij lust het belagchelijke
van onderfcheidene natien in het licht to ftellen, zoo fpaar
oak den Hollander niet, en fchep eenen rijken Amfterdamfchen koopman Wolbaal! Maar juist uwe natie, uwe hoofdflad, den ftand, op welken de welvaart des lands berust, in
derzelver vertegenwoordiger ten toon to ftellen
? Of, is
bet flechts de waarheid, die den Schrijver in dit opzigt heeft
geleid? Zijn de Amf}erdamfche kooplieden doorgaans zulke
wolbalen? Wij durven hem verzekeren, er velen to kennen,
in wier fcbadnw, ten aanzien van begaafdheid en befchaafdbeid, ten aanzien van eenen vluggen, wereldburgerlljken, in
at-
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alien opzigte geoefenden geest, hij zekerlijk niet mag ftaan .
En, Engeland gaarne den lof latende, dien bet verdient, zoo
wel als aan Duitschland, zoo hebben toch geene (betere)
reisbefchrijvingen, noch eigen ondervinding, de weltevredenheid bij ons kunnen onderdrukken, dat wij juist Hollanders
geboren zijn . Het is waar, vele reizibers van onzen landaard
vinden zich uergens regt to huis. Maar, zou dit ook vandaar
komen, dat er waarlijk, in duizend opzigten, maar den Holland is? Dan, genoeg! Wie de liefde tot bet herboren, tot
bet herwonnen vaderland, op welke wijze ook, tegenwerkt,
en op nieuw ingenomenheid met bet uitheemfche boven bet
eigene in het algemeen zoekt op to wekken, die is onze
vriend niet .
Voor bet overige geeft dit reisje, zoo ver bet frekt, en
tenige to gunflige affchaduwing van de vriendelijkheid en gastvrijheid der natie misfchien uitgezonderd, geen kwalijk gelijkend beeld van Engeland en deszelfs bewoners . De anecdotes, hiertoe b.etrekkelijk, teekenen de bizarrerie en de, aan
woestheid grenzende, vrijheid en vrijheidszucht van J o II N
BULL, en deszelfs leiders en aanzienlijken, waarlijk vrij treffend . Daarentegen zijn er ook, die de Engelfche luim in een
bevallig licht ftellen . Hiervan een voorbeeld
„ Eene menigte geleerden waren to famen, waar onder ook
de Hertog van BUCKINGHAM, Lord D o R S F T en verfcheiden dichters en litterati van dien tijd ; men befloot nu dat
ieder van bet gezelfchap binnen een kwartier uur eenige gepaste dichtregels, of andere fierlijke en meest voortreffelijke
of zielroerende regels zoude to voorfchijn brengen, en dat
de beer D RY D E N [een voortreffefiik, maar arm Dichter] 21s
rechter zoude zitten, en vonnis uitfpreken, wie den lauwer
deswegen zoude wegdragen . D R Y D E N verfchoonde zich om
deze task to aanvaarden, doch dezelve wierd hem zoo flerk
opgedrongen, dat hij er niet of kon, om kort to gaan ; DRY3) E N aanvaarde zijne post en op 't horologie of begon elk met
veel ingefpannenheid to denken, en to fchrijven, doch Lord
DORSET zat geftadig met D R Y D E N to redekavelen en fechts
vljf minuten, voor den beftemden tijd verftreken was, nam
Lord DORSET een ftuk papier, en fchreef als ter loops eenige weinige regels . De beer D R Y D E N vergaderde nu alle de
ingekomene flukjes, en las bij zich zelve de eene voor en
de andere na, en was bij bet lezen van ieder derzelve van
verrukking opgetogeu, maar eindelijk bijzonder bij 'c lezen
van
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van een derzelve, die bij afzonderlijk onder de kandelaarleide, na alle de briefjes gelezen to hebben, zeide hij Mytordr
en heeren, ik ben verrukt over de fchoone regeis, die ik hier
gevonden heb, de een is beter dan de ander, doch alle zijn
fchoon, echter moet ik ronduit bekennen, dat, volgens tnijn
gevoelen ; er geene is, die Lord D O R s E T'S overtreft, ja
zelfs ben ik verpligt to zeggen, dat alle de voordragten en
opgegevene regeis der heeren to faamen, volgens mijn gevoelen, zoo veel waar fchoons en verrukkends in zich niet bevatten, dan dat van Lord D o R s E T a11Een , en ik twijfel niet,
of de heeren zullen bij de ontwikkeling der zaak met mij van
dezelfde gedachten zijn. Nu las hij eerst alle de voortbrengfels diet eerfle vernuften voor, de eene beter de andere minder, echter alle meesterftukken van vernuft zijnde, eindefljk
vim hij het gefchrift van Lord D O R C E T van onder den kandelaar weg, en las bet volgende .
„ Ik ondergeteekende bekenne aan den peer D R Y D E N vijfhonderd pond flerling fchuldig to zijn , om dezelve aan hem op
vertooning hiervan to voldoen .
.
Lord DORSET
„ Het ganfche gezelfchap bekende, dat zijn Lordfchaps re.
gels volgens bet innerlijk gevoel van D IL Y DE N zeker den
prijs boven alien moesten behaalen ."
Ten opzigte van de achteraan gevoegde befchrijving van
Kings-bench ; wij herinneren ons Wet, daarvan eenig fpoor bij
den anders zoo uitvoerigen en naauwkeurigen G 6 8 D E gevonden to hebben. Indien echt en waar, is zij des to belangrijker, ja hoogst opmerkenswaardig.
Ten aanzien van taal, fliji en punctuatie, wenschten wij
rneerdere netheid. Van de twee laatfle gebreken zij bet aan.
gehaalde genoeg bewijs ; ten aanzien van bet eerfte, heeft bl .
38 verkeerdelijk uitlagchen in eenen anderen zin dan belagcheat .

Echt Berigt wegens de zeldzame Verfchijnfels, welke piaats
hebben bij MejufvrouW ANNA CATHARINA EMMERICH,
Kaorzuster van bet

vernietigde Klooster der dugustinesfen
Agnetenberg to Dulmen . Nam- bet Hoogduitsch. Te Deventer,
bij J . W. Robijns . I8IS .

De

In mr . 8vo . 3a Bl.
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Patiente, op den titel gemeld, thans 36 jaren oud,findi
io jaren aanhoudend ziekelijk, (men vindt hare vngewakken
tat
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tot her jaar 1813 bier aangeflipt) en al dien tijd door een be.
kwaam Genees- en fleelmeester behandeld,werd in haarklooster voor een fijn zusje gehouden ; zij was ook van jongs of
zeer godsdienflig, en fond er deeds naar, „ ona door onderwerping den gekruisten Heiland gelijkvorn ig to worden ." In
Maart 181 3 word aan de Geestelijke Overheid nopens haar
berigt ingezonden : dat zij finds acht maanden bedlegerig was,
niets gebruihte dan eenig kond water met cenige dropp~ls
wijn, en finds vier weken ook dien wijn niet, enz . ; dat zij
doorgaans 's avonds in onmagt valt en in verrukking van zinnen, en aisdan haren Biechtvader en Pastoor van tijd tot
tijd dingen openbaart, wekke zij niet dan door eene hoogere
ingeving weten kan ; dat zij bij den priesterlijken zegen, hoe
fil haar ook gegeven, dadelijk de hand opligt, en zich met
her teeken des kruifes teekent, enz . ; dat zij een bloedig
jtruis om ( .?) her hoofd, lidteeltenen in handcn en voeten en in
de zijde heeft, en twee of drie kruifen op de borst ; dat de
kruifen dikwijls (die op de borst doorgaans 's woensdags,
de wonden in handen en voeten en do zijde meestal 's vrijBags) en fomtijds vrij fterk bloeden, enz . De Geestelijke
Overheid (beet bet al verder) liet dit geval door onbevooroordeelde mannen en kundige Geneesheeren onderzoeken ; de
aaak werd waar bevonden ; er is geen fchijn, dat zij opzien
zou when maker, geen bedrog to vermoeden, noch mogelijk ; her onderzoek was lang, herhaald en naauwkeurig ; de
aangewende middelen (bier gemeld) veroorzaken wel finarten, maar genezen de wonden niet, die niet diep zijn . Men
kan dit alles vrij breedvoerig in dit Eeht Berigt lezen . Her
is overgenomen uit de Medicinisck-ChirurgiJchen Zeitung,
Salzburg 1814, en van den Heer v o N D R U F F E L, Medicinaal-raad , en Hoogleeraar der Geneeskunde , die mede
bij her onderzoek tegenwoordig, zoo al niet suede werkzaatn was .
Wij zijn bier referenten, en kunnen niet oordeelen. Is de
daadzaak genoegzaam bevestigd? De Patiente leeft weliigt
nog : de ongeloovige Medicos kon, is hem de zaak belangrijk, naar Dulmen eeh reisje doen ; wij haasten ons daarom
met de aanmelding ; en als hij dan de goedheid had, eenige
nadere inlichtin ; mede to brengen, nopens de ontdekkingen
van de kranke zuster aan baron Pastoor en Biechtvader,
dan vond zich welligt menig hoogverlicht en niet verlicht
geestelijk Heer opgewekt tot zoo een leerzaam bezoek . Wij
kunnen her niet aan- of afraden . Geheel bet geval to ontkennen, is zeker her gemakkelijkst ; maar dat doet een verfandig man zoo maar niet, zegt her voorberigt met regt : wij
willen den daar gegevenen raad opvolgen, en van de toekotnst,
of van een verfandiger, geleerder en ervarener man, voldoe*.
ie ophelderingen verw;chteu, - voor bet minst hopen.

BOEKBESCHOUWING,
Elpizon. Of over mijne voortdttring in den Dood. Ilde
Deed. Uit bet Hoogduitsch vrij vertaald. Te Zaandam, bij H . van Aken. In ;r . Svo . 415 Bl.
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W
ij hebben, bij de aankondiging des eerften deels,
voor twee, drie jaren, ctit boek
voortreffelijk

een
boeh
genoemd . \Vij konden dit doen, uit hoofde van bet onderwerp, dat zoo allergewigtigst, om de behandeling,
die zoo uitvoerig en klaar, om de uitkomst, die in
Duitschland reeds zoo allergezegendst was geweest .
1Vij verzevegen daarbij echter geenszins , dat alle de
xedeneringen ons niet even bondig voorkwamen, dat
men zich ilit zucht tot vele bewijzeln wel eens omtrent
het zwal ke der meesten misleidde, en dat wij, bet
cerfte deel flechts als voorbereiding befchouwende, ons
nader oordcel tot de verfchijning van bet tweede wel
moesten uitflellen. tiVij beginnen met de opgave van
den inhoud, met de eigene woorden des Schrijvers
God als de oorzaak en daarfleller van de inrigting vaiA
feet wezen der menfchen . God als de beminnaar van fief,
wijze en goede . God als maker en fever der zedewet . God ads leidsman en befluurder van de zaak der
menschheid . God als de regter der wereld. God alt
verkzaanz in bet geheelal, ter bereikingvaneoneindelijk
of hoofddoel. God als de verklaarde vijand van bet niets.
God als de vader der geesten. Ziedaar de opfchriften
van tien Befchouwingcn, die door eene --4anleiding voor..
afgegaan, en met E L P I Z o N'S werkzawn Leven be+

floten worden .
Doorgaans komt men in daze befchouwingen op de
vroegere van bet eerfte deel terug . en verfterkt de bewijzen, daar aangeroerd, door hetgeen bier uit Gods
BQLIcfE$CIT . 1315 . NO . 12 .
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beftaan
Wij hebben
a en eigenfchappen wordt afgeleid .
ons niet bedrogen in bet denkbeeld , dat dit veel zott
afdoen, om aan bet vroeger geflelde flevigheid, ja houding en kracht bij to zetten . En verklaarden wij toen,
dat fominige bewijzen tot dit tweede deel behoorden befpaard to zijn, de Schrijver zelf ontkent niet, dat dikwijls daar reeds bet geloof in God als ten onzigtbaren
gr ndflag verftrekte .
Wij willen niet ontveinzen, dat wij wonderlijk opboorden, toen wij, kort na wij alle eigenlijke bewijzen
voor de onfterfelijkheid door de wijsgeerte van den dag
hadden zien verwerpen, en nadat wij zelven deze verwerping, als een oordeel der natuur en waarheid, althans grootendeels, meenden to moeten laten gelden,
op eons iemand met twee boekdeelen tot bewijs der zake zagen optreden ; en wel zoo, dat hij in bet eerfte
bet onderwerp bepleitte, zonder eenige aanmerking des
heiligen Opperwezens . Het gezag, echter, waarmede
ons deze boeken werden aangeprezen, deed de zaak in
bet gunftigst licht befchouwen : en zoo begrepen wij
dan, dat er toch genoeg waarheden beftonden, die
gunflig waren voor bet denkbeeld van onfterfelijkheid ;
die, wdl ontwikkeld en in gepaste orde achter elkander
geplaatst, ja daarna met bet beflaan van God in verband gebragt, langzamerhand en eindelijk geheel beflisfend werden voor de overtuiging van een toekomenc!
leven . Meer konien wij bezwaarlijk wvachten, of wenfchen . En in dit geval mogten wij , ten aanzien vain
eigenlijke zekerheid, al niets gewonnen hebben ; omdat wij, voor ons, de leer des toekomenden levens
volftrekt onaffcheidelijk hielden van die, dat er een
God beftaat, en dit als den eigenlijken knoop befchouwden , doch die bier doorgehakt (als zeker vooronderfleld) werd : zoo kon toch zulk een boek inderdaad
groote nuttigheid hebben . Wat eene zaak niet buiten
twijfel itelt, kan haar echter waarfchijnlijk waken ;
wat op zichzelve niet beilist, kan toch ter beflisfing
inedewerken ; wat thans elk op zichxelve ouder handers
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genomen en als onvoldoende uitgemonfterd werd, verdiende echter misfchien, in verband met andere waarheden, zulk eene volilagen verwerping niet . W erd dus
deze zaak op de regte wijze aangevat, met bekwaamheid behandeld, en bovendien bevallig ingekleed, zoo
moat men, zoo niet den geleerde, gewis den mensch,
met eene ware bijdrage tot zijne verlichting en zijne
deugd, gelukwenfchen .
Dus redenerende, beklagen wij ons voornamelijk
over hetgeen wij meer vonden ; ziende, dat inderdaad
ons eerffie gevoel van afkeuring, op bet hooren noemen van twee goede boekdeelen, niet zonder grond
was . Vooreerst gaat deze uitvoerigheid gepaard met
cene fnippering der bewijzen, die niet gunftig is . D6n
goed bewijs is altijd beter dan Brie gebrekkigen . Vooral
in eene zaak als deze, is de eenvoudige kracht , de indruk van een' enkelen lichtftraal op de ziel, van bet
uiterfte belang . Men moet, dunkt ons, altijd veel meer
trachten, de veelheid hier tot eenheid, dan de eenheid
tot veelheid to brengen ; en wij vragen, of iemand, die
llechts de gegeven opfchriften gelieft to vergelijken,
zulks bier vindt in acht genomen . Het is maar zoo,
bet groote bewijs fchuilt in bet hart zelve van den
mensch, in zijn onuitroeibaar befef van regtvaardigheid ; en dit bewijs is onwederlegbaar voor elk, die aan
eenen God gelooft . Doch, neem dit enkelvoudige begrip uit verfcheidene befchouwingen van den Schrijver
weg, en gij hebt de ziel daaraan ontnomen ; gij bevindt, dat bet weinig meer dan deze zelfde waarheid
is , die er op verfchillende wijze ingekleed en voorgedragen wordt .
Ten andere, (en dit is, naar ons oordeel, grooter
vlek) de Schrijver heeft zich tot bet algemeen bekende
en eenigermate aangenomene niet kunnen bepalen . Het
is hem gegaan, gelijk bet verzamelaars van eenigen
bundel kerkliederen plagt to gaan, die bet voortreffelijke nude, door bet min voortreffelijke nieuwe diIrom
fchenden, dat dit nieuwe van
M m 2
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vrienden afkomilig is . Om een ftaaltje hiervan aan to
voeren : op den ftelligften toon wordt hier gedreven,
dat de ziel iets geheel aizonderlijks van bet ligchaant
i s ; dat zij echter zonder eenig ligchaam niet kan beih ;an ; dat zij volftrektelijk, en zonder eenigen tusfchentijd, moet voortduren, zal do zelfhewustheid, en
this de perfoonlijkheid, nict verloren gaan ; dat ze dus
ouk met een zeker deel des ligchaams , in weerwil van dood
en verrotting, moot omkleed, doch daarna volkomener
overkleed worden . Deze flellingen zijn, wat meer is,
zoo na en naauw met bet overige verbonden en ineengevlochten, dat 's mans geheele ftelfel daarmede fchiint
to moeten ftaan of vallen . En wie, echter, zou niet
geneigd zijn, om alzulke befpiegelingen - voor loutere befpiegelingen to houden omtrent zaken, waarvan
wij eigenlijk niets weten . Wij, ten minf'e, zijn door
's mans redeneringen over alzulke ftukken geenszins overtuigd geworden . Wij gelooven nog altijd met j n r, uz ALE ri, dat God, die ons uit bet niet to voorfchijn
riep, ons uit hetzelfde niet wederom, en wel zoo als
wij er in nederdaalden, kan terugroepen ; wij gelooven - ja wij gelooven, tvij vertrouwen op den gocden, regtvaardigen en almagtigen God ; maar mistrouwen ten alleruiterfte alle redeneringen , ten aanzien van
hetgeen , natuurkundig befchouwd , al of niet mogelijk
en noodzakelijk is in 's menfchen befcaan en verwachting .
Niet beter dan dit beviel ons, in bet tweede deel,
bet bewijs van God, als den vijand van bet niet, ja
ook dat hooggeroemde, van God, als den vader der
geesten, ontleend . Wij bekennen zelfs, dat wij den
man hier niet altijd gevat hebben, en vragen inzonderheid nog altijd : hoe weet hij toch, dat de geest, die
in eene regte lijn van God afflamt, door den man, 's
menfchen zinnelijk beftaan alleen door de vrouw zij
voortgebragt ? Mogen wij bet zeggen , clan zon, naar
ons oordeel, de vlijtige Vertaler een nuttiger werk gedaan hebben, met al dit vreemde, eigene, excentrieke
van
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van den Schrijver weg to laten, to befnoeijen, to wijzigen, of althans in note" to doen opmerken, dan met
bier en daar eene vrome aanmerking to plaatfen, ja
zelfs met bet geheele , verwacht w ordende , derde decl ,
uit de H . Schrift ontleend, waarvan wij toch al wederom moeten zeggen : hoe zal de man, zonder nuttelooze wijdloopigheid, een geheel boekdeel daarmcde opvullen? Immers, bijna kunnen wij bier de fpreuk toepasfen : ubi reruin testimonia cdfunt, non opus est
vcrbis .
Men befchouwe echter deze berisping, zoo vanSchrijver als Vertaler, geenszins als een bl :k, dat wij beider arbeid op geringen prijs ilellen . De eerlle is, buiten tegenfpraak, een zeer fcherpzinnig man, die zijne
gedachten zeer wel weet nit elkander to zetten, dezelven met gepaste bewoordingen to omMeeden, en, waar
bet de gelegenheid vordert , regt weI(prekend to zijn .
Zijne gedachte, oin alle deze befchouwingen eenen
derden in den mond to leggen, en alzoo eenigzins drooge overdenkingen in bet bevallig kleed der gefchiedenis
to hullen, haar op to fieren met de natuurlijke uitvloeifels van bet hart, haar in verband to brengen met bet
werkzame leven ; deze gedachte is voorzeker gelukkig,
en, had zich de man eener gezonde kortheid bevlijtigd,
zij zou nog gelukkiger uitwerking hebben . Zelfs betgeen ons in de floffe, als den Schrijver eigen, voorl wam, mishaagde niet algemeen . Bij voorbeeld, bet
denkbeeld, dat de mensch bet eigenlijke doel dezer aarde is, en de verdere redenering, dat dit doel, zondcr
de vooronderflelling eener onflerfelijkheid, to weinig
doel zou zijn, is gansch geen onaannemelijk begrip .
En, gelijk de menfchen verfchillend oordeelen ; gelijk
vroeger opgevatte, hetzij dan ware of ongegronde,
meeningen den man van letteren in bet algemeen, en
ons in bet bijzonder, innemen tegen, ja welligt eenigzins onbillijk maker omtrent , althans ten niterfle naauw
doen letter, op hetgeen ons vreemd en nieuw is ; zoo
kan bet zeer wel zijn, dat bet geheele boek, met alle
1MI nn 3
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zijne bijzonderheden, bier en daar volkomen ingang
vindt : en moge bet then vinden, om het groot belang
der hoofdzaak ! Ook de Vertaler heeft zijne taak wel
volvoerd ; zijne veelvuldige noten getuigen van lofeijn
ken ijver voor en bekendheid met de heilige oorkonden onzes Christelijken geloofs, en zijn ook niet altijd
overbodig ; b . v ., wanneer hij, zoo zeer to refit, opmerkzaam maakt op des Schrijvers to groote verwachtingen van hervorming der wereldfche zaken in vorige,
en geheel verlies van mood to dezen aanzien in latere
dagen .
Dit zij genoeg van bet aangekondigde werlt, dat,
buitendien, reeds zoo bekend is, en dat al to ruime
ftof zou opleveren , wilde men in alle bijzonderheden
komen . Het fUchte veel nut ! Het worde daartoe door
vele liefhebbers van ftichtelijke, en niet al to drooge,
lektuur aangefchaft! Zij vinden er veel, zeer veel,
runner opmerkinge waardig ; veel, die opmerking van
zelve opwekkende en gaande houdende ; veel regt liefs
en bevalligs om to lezen . Voor zulke lief hebbers meer,
dan voor eigenlijke beoefenaars der wetenfchappen,
fchijnt bet ook wel gefchreven to zijn . En mogt bet
ook wezen, dat eene en andere redenering hun mistrouwen j egens bet geheel inboezemden, dan diene het Christelijk aanhangfel van onzen Landgenoot welhaast, oni
de onwrikbaarfte zekerheid, die wij in den Verlosfer
hebben, in vollen dag to ftellen, en alle onzekerheid
to doen wijken !
Ziehier, ten loffelijken voorbeeld, iets tilt de vijfde
(bij ons vierde) befchouwing, met vereischte bekorting.
„ Die arme menschheid ! -- hoe gaat het haar ? Dus
vraagden c.n zuchteden tevens zij alien , welken de
groote zaak van hun geflacht aan bet hart lag, zoo
vecl ik weet, to alien tijde . Vol hoop op eenen beteren toeftand trad elk geflacht under de menfchen op,
maar flapte bet ook bedrogen weder af. Gedurig flonden er lieden op, welke, als valfche Profeten, een Heniel
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el op aarde, nu onder deze, dan onder geene (gene)
benaming, voorfpelden. Hunne voorfpellingen bleven
altoos onvervuld . Scheen bet fomwijlen ook al werkelijk tens, als zou bet menschdom in eenen, aan alle
kanten voor hun zeer gefchil ten , toeftand geraken , bet
bleef toch aan bet Plot altoos bij zulk eenen fcbijn ; en
algemeene verlichting , algemeene verbetering , algemeene veredeling, en algemeene gelukzaligheid, bleven
altoos flechts een gouden droom .
„ Alles , wat er, to dezen opzigte, ja ! nog wel
eens gebeurde , was, dat bet bier en daar op de Aarde fomwijlen lichter, zedelijker en vrolijker werd --.
En daar moest dan ook al fpoedig weder dit zegelied
geheel zwijgen . Het gelukte den priesteren van bet
akelig bijgeloof -. Een enkele rampzalige oorlog ---.
De edele flam van waarlijk menfchelijke en lofwaardige regenten ftierf uit -.
„ Zoo verre wij de gefchiedenis kennen, (en zou
bet daar, waar wij ze niet kennen, ook wel anders
geweest zijn?) heeft ons geflacht bet lot gehad, dat
bet zich nu verhief, en dan weder daalde, - nu voorwaarts, dan achterwaarts -in-, en dan daarbij nog altoos maar gedeeltelijk -. Offchoon in fommige gedeelten der wereld, waar de menfchen to voren traag en
vadzig van geest, en woest van zeden waren, en met
hunne zinnelijke genietingen zich niet ver boven bet
dierlijke verhieven, thans de wetenfchappen bloeijen
--, zoo is echter, onder andere hemelftreken, het geval
juist weder tegenovergefteld -.
„ De gedurige afwisfeling van rijzen en dalen zou ik
verdragelijk vinden, wanneer bet menschdom door elken val weder hooger ware gerezen, - maar bet gaat
bier en heden voorwaarts, daar en morgen achterwaarts,
„ Neen ! daarmede kan bet voor bet menschdom niet
afgedaan zijn . En (er) moet torn eenmaal, in 't algemeen ten minf}e, iets goeds, van en uit hetzelve, worden -. Het is toch niet aan zichzelve overgelaten,
maar
1M7 m 4
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znaar deszelfs zaak is de zaak van God, de heiligile
zaak van God op doze aarde!"
„ ~- God, do regeerder der zedelijke wercid, is ook
hair be/&i Zoo zeker als Hij dat is, e,2 zoo zeker
lils er van het menschdoru, in 't algemeen, nooit iets volkomens op deze aarde werd, wordt en warden zal, zoo
.zeker moet er voor de mcnfchcn ook nog eerie twecde wvez
Weld zijn,"
I avids waarfchuivingen, toepasfei k voargedragen is;
gene Leerrede, over Pf. II, is-ig . op den Bededag, 5 Julij 1. 1 . door Ai . G L A S B E R G E N, L Z .
Roomsch - Catholijk Priester en Pastoor bij de Bis .
fchoppelijke Clerefie, to flm/terdam . Zldaar , bij
Geysbeek & Comp . In gr. 8vo . 15 Bl. f :-8- :
Leerrede over de Pligten van Onderdanen jegens de
Burgerli ke Overheid, door j . M . S C H R A N T, Pastoor to Bovenkarfpcl. Te Jlmflerdam , bij B . J. Cra .
jenfchot . In gr . 8vo . 69 Bl. f ; - zr - :
1' 1' ij hebben bij verfchillende gelegenheden onze
vreugde betuigd over eerie foort van wedijver, tus .
fchen verfchillende godsdienitige genootfchappen in ons
vaderland, in bekwaamheid, maar vooral in zucht,
pm eendragt, liefde tot den ,honing, en alle waar patriotismus aan to moedigen .
Nevens den bekwamen S C H R A N T, trecdt bier een
Pastoor der Bisfchoppelijke Clerefie op, om deze heugeli ke waarheid hod langs zoo sneer to Haven.
Zijne leerrede is we! niet in den allernieuwten vorm- .
Zij heeft nog to veel van dat gefnipperde, waarbij de
eenheid en de geregelde afloop, in incest alle vrocger
uitgegeven predikatien , lijdt . Wat dit vormelijke betreft, durven wii den Heere G L A S B E R G E N de nadere beoefenirg Bier fchoone voorbeelden van kanfel
Svel,
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welfprekendheid aanbevelen, met welke hij toont niet
onbekend to zijn . Zijn fluk beftaat nit drie hoofddeelen, welker eerfte, aan de verklaring van den tekst
gewijd , wel eenigermate de bonding heeft van eene
torte, op zichzelve flaande, leerrede ; her tweede
brengt cell en ander over op de gelegenheid des dags ;
en bet derde is, benevens eene torte aanfporing, het
gebed zelf. Voor alles, echter, gaat eene inleiding,
die, wel en warm gefleld, her bedoelde oogpunt reeds
terftond aangeeft . War nu de verklaring betreft, de
Leeraar fch jnt in den pfalm cene foort van dubbelen
zin aan to nemen, die, evenwel, eigenlijk en eindelijk
doelt op den Alesfias, en zijne vervulling heeft gehad,
zoo wel in den perfoon, als in de kerk, van Jezus .
Zijne nadere ontwikkeling is wijders cenvoudig en gezond ; en de hoofdinhoud der preke komt hierop neer :
A . IIet gebeurde federt vijf maanden moet Vorften
en volken voorzigtigheid leeren . B . Ilet moot alien
ter opwekking zijn, om den Heer met vreeze to dienen, en zich met beving to verheugen . C . Her moet
allen ter aanfporing zijn, om de tuchtleere aan to nemen, uit aanmerking van her verfchrikkelijke der getergde geregtigheid Gods , en her onuitfprekelijk heilaanbrengende zijner goedheid en ontferming . -- Ten
voorbeeld ftrekke bet volgende uit afdeeling B .
„ Eene overwinning, hoe luisterrijk ook , blijft altoos bet gefchenk van een' God , die tegen de menfchen
vergramd is . Inderdaad, welk een fchouwfpel levert
ons die, waarover wij ons thans verheugen, en die de
vlaktc van Braband immer gedenkwaardig zal waken?
Zestig duizend menfchen mogelijk van weerszijden
gefneuveld, behalve zoo vele verminkten, dit moge cen
bij her menfchenflagten groot geworden veldheer als
niets achten , zoo hij flechts voor then duren prijs de
overwinning ton koopen, ons fchijnt zoodanige zege,
hoe fchitterend anderzins, in rouwfloers gekleed ; zij
doet onze dankzeggingen bij den Allerhoogften gepaard
aan met de droef heid der mcnfchelijkheid en des godsdienAl m s
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dienfles, en vermengt onze vreugdetranen met die van
diepen rouw en bitter leedwezen, over den dood van
zoo velen onzer vrienden en magen, van zoo vele dierbare landgenooten en dappere helden, die bun leven
ten dienile van Vorst en vaderland veil gaven ; ja van
onze vijanden zelfs, die bet flagtoffer werden van toomelooze heerschzucht en droevige verleiding . Hemel
wat doet men niet, om het leven van een eenig mensch,
ware bet mogelijk, to behouden? en, wij zouden niet
geroerd zijn, bij die duizenden opeengeflapeld, die
bet moorddadig lood en alvernielend zwaard in weinige
oogenblikken deden vallen als koornhalmen voor de
zeisfen des maaijers ! - Welke triumfbogen, welke
eerezuilen zouden wij kunnen oprigten, op een flagveld
doorweekt van menfchenbloed, overdekt met lijken,
bezaaid met vaneengefcheurde en verftrooide ledematen , de ontzaggelijke gerigtsplaats , waarop de Almagtige over duizenden bet vonnis des floods ten uitvoer
bragt , in ieder van welken de kerk een lidmaat en elk
onzer een' Christen, een' medebroeder betreurt ?" -Wie leest dit niet met genoegen, als een blijk, dat
bet licht der letterkundige befchaving en der waarheid
zich aan alle gezindheden in ons vaderland mededeelt ?
No. 2 is eene omwerking en uitbreiding eener gewone voordragt voor 's mans gemeente . Zij draagt alle
blijken van bekendheid zoo wel met de beste uitleggers der H. S . en met de grondtaal zelve, als van gezonde redenering, en mag, hierom, een nieuw bewijs
der bekwaamheid van den waardigen Herder heeten. De
behandeling van den tekst is uitvoerig en onderhoudend . Wij misten echter eene aanmerking, die -- meenen wij, door M I C H A E L I S in ziin Mozaisch Regt
aan de hand gegeven - nog meer licht over de juistheid en vernuftige wending van 's Heilands gezegde
verfpreidt. Zij is, dat de fchatting aan den tempel in
eene bepaalde munt werd betaald ; en dat dus bet betalen van een ander, vreemd fluk geld niet was „ een
brengen des fchatpennings, aan Jehova verfchuldigd,
aan
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man eenen ander ," niet was „ bet huldigen van lien ander in Jehova's plaats." Eigenlijk was ook Jezus antwoord, in ons cog, meer ontwijkende, en is de lof,
aan den inhoud, als zoodanig, bier toegezwaaid, (mogen wij bet zeggen) misfchien breed genoeg ; omdat dezelve, ja wel alles, maar toch zeer onbepaald,
bevat, wat de Christen, als burger, heeft in bet oog
to houden ; dit, namelijk, van de overheid alle ondertverping to betoozien, die flechts niet ftrijdt met den
wit en bet gebod van God . De Heer S C HR A N T ,
echter, vindt in bet (voorzigtiglijk) bevestigende van
des Heilands antwoord, gevoegd bij de omftandigheden , de aangifte van zijn betoog ; dat bij daarna uitvoeriger f'aaft met verfcheidene plaatfen uit de brieven van
Paulus en Petrus, om bet eindelijk in onderfcheidene
bijzonderheden toe to pasfen . Ook deze bijzonderheden
hebben elk cene Apostolifche uitfpraak aan bet hoofd ;
en wij zien hier this bet gezag der H. S ., als ook van vele, vooral in de Roomfche kerk zoo zeer geeerbiedigde
Vaders, met dat des gezonden verftands vereenigd, om
den onderdaan eerbied jegens den Vorst, getrouwe voldoening aan alle 's lands lasten, hartelijke voorbiddingen voor de hooge overheid enz . in to boezemen, en
zulks in weerwil van allerlei bedenkingen , die men tegen eens Prinfen regt van regering, zijne handelwijze,
zijnen verfchillenden godsdienst zou kunnen niaken.
Ilet clot is eene fpraakwending aan den Vorst, als uit
naam der gemeente ; en deze zoo hartelijk, zoo warm,
als van den welfprekenden man mogt gewacht warden.
Wij hopen geene nadere opgave to behoeven, om to
doen zien , dat de Pastoor zich nieuwe aanfpraak op
boogachting heeft verworven ; dat bij, inderdaad, met
alles voordeel weet to doen, oni nuttige waarheden ingang to verfchafl'en ; dat hij in alien opzigte bet goede
wit, en alle aanmoediging verdient, om, door middel
der penne en drukpers, den kring zijner nuttigheid to
verbreeden . Wij geven ditmaal geen flaal, omdat 's
mans
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mans fchoone fchrijfftijl reeds bekend is, en bet mill
bekende ons boven tot wat meerdere ruimte noopte.

Onderwijs in den Godsdicnst, of Handleiding ter beantwoording der Vragen, voorkomende in het Onderwijs
A . L E D E B O E R en w . D f. R O O,
ten dienfie der Leerlingen, naar dien leidraad onvan de Heeren

derwezen wordende . Door J . A . o o S T K A M P . Te
%lnaflerdam, bij A . B . Saakes, en to Ziwolle, bij

Clement, cn.. . 1814 .

D e wel eerw .

In gr . Svo . 2S9 Bl. f I-I4-

zeer gel . Heeren R O O S E N D A E L,
Predikant to Dalfze;a, en F O R T U I N, Predikant to
Zwolle, geven aan dit Onderwijs hot vereerend getuigenis, dat zij er niet alleen niets ftrijdigs in vonden met
de Formulieren hunner Kerk, maar ook, dat zij hetzelve met vcrmaak gelezen hebben . Het hraagboekje op
den titel gemeld, door de Heeren L E D E B o r a en D E
It o o in der tijd uitgegeven, was oorfpronkelijk opgeiteld, niet, zoo als wij onlangs ergens gemeld vonden, door wijlen Prof. BONNET, maar (als wij voor
bet minst wel onderrigt zijn) door de Echtgenoote van
dien Hooglecraar, en maakte, tijdens de uitgave, een'
goeden opgang ; terwiji bet, op een aantal plaatfen,
bet ondcrwijs naar den H E L L E N B R O E a. bijna geheel verdrong. De Uitgevers voegden er, bij verfchillende latere uitgaven, een aantal onbeantwoorde vragen
bij ; doze doorloopende Handleiding geeft voor alle die
vragen bet antwoord, zoodat nu een leerling, die een
weinig oordeel gebruikt, in alles geholpen is . Wij
meenden, dat bet boekje van L E D E B 0 E R en D E
PR o o reeds had uitgcdiend, en bijna overal op zijne
beurt nu door andere verdrongen was , en dat alzoo gezegde Heeren ROOSENDAEL en FORTUIN miSfchien de eenigen wel konden zijn, tot welker vermaak
de Heer O 0 S T K A AI P dezen arbeid alsnu nog verrigt
had i
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'oorbcri,,t mc_dt
i dt on," , dat bet Vraoe
boekje no*,; aanhoudend in vole Hervormde Gemeenten
h a d ; maar bet

gebruikt wordt ; met hetzelve ilaat de Handleiding in
verband, en zal volkomen aan het oogmerk voldoen
Die zich aan de vragen houdt , zal met de
antwoorden to vreden zijn ; en, bij lint goed gebruiken
van dit werkje door den leerling van het ,ezegde ftarrogaat van Vader H E L I. E N E r, o r- ft , zal vrager en antkunnen .

woorder telkens bet vermaak hebben van cen prijsje to
kunnen -even of ontvangen . Alzoo verdient de Heer
0 0 S T 1, A bI P dankzegging en lof.

J.

L.

de uiterlijke Kecnfelivelfprekendhet Hoogduitseh, met breedvoerige zfanteedoor J . C L A li I S S E , Meestcr der vrije
Doctor , Hoogleeraar in de Godgeleerdheid,
Zutphen, bij H . C . A . Thieme . 1314 . In
VIII en 396 .Bl. f a - i 2 -

E W A LD ,

heid, uit
ningen ,
Konflen,
.pnz . Te
gr . 8vo .

over

D

e Hoogleeraar C L A r, x s s n, naar eon handbook tot
leiddraad bij zijne lesfen over de uiteriijke Kanfe1 velfprekendheid aan de

Harderlvijkfche Hoogefchool om-

ziende, las bet boekje, door den beroemden E W A L D
over die icoffe gefchreven, en befloot, hetzelve als
tekst to bezigen, waarbij hij zijne aanmerkingen en leeringen over die flolfc gevoegelijk kon aanfluiten . Dus
verfcheen dit bock, geenszins eene bloote vertaling,
maar meer dan ter helfte eon oorfpronkelijk werk
in
den volflen zin van dat woord - de flotfom der ondervinding van onzen beroemden Hoogleeraar in dat vak,
en een waarlijk klasfiek geheel , waarin zich bet vuur
en de talenten van E W A L D met de bekwaamheid, ongemeene belezenheid, diepe geleerdheid, fijnen fmaak
en fcherpzinnigheid van c L A R I s s E paren , die datgeen in bijzonderhcdcn heeft uitgewerkt, hetwelk zijn
vooraanger in 't algemeen had gefchetst .
De
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De opgave van den inhoud is zeer moeijelijk, daar
vooreerst E W A L D zelf niet zeer mcthodisch gefchreven heeft, ten andere do Nederlandfche bewerker in
zijn kort voorberigt betuigt , „ in geen eigenlijkc go„ zegd fl:elfelmatig onderwijs to hebben willen tre.
„ den, maar aanleiding to nemen tot vrije aanmerkin,~ gen," en het eindelijk aan eene verdeeling door hoofdtukken, alsmede aan eene opgave van den inhoud ontbreekt, en men de eenige rustpunten in 32 paragrafen
(zonder opfchriften) vindt, hetgeen ons voorkomt een
dier weinige gebreken to zijn, welke dit anders zoo
keurige werk ontfieren . - Wij zullen echter, om het
gewigt der zake, beproeven, eene korte fchets van het
geheel to geven .
Na een § over hot gewigt , en zeven over den aard der
welfprekendheid, of eigenlijk over den invloed van bet
innerlijke op hot uiterlijke , en omgekeerd , - waarbij de
Vertaler, in zeer omf'andige bijvoegfelen, de gegevene
wenken, bepaaldelijk voor den Kanfelredenaar, uitbreidt , - gaat E W A L D over tot de voordragt van den
Godsdienstleeraar . Hij keurt tot eene goede voordragt
noodzakelijk : i . oefening der fpraakwerktuigen, tot
juistheid en verftaanbaarheid ; 2 . vorming der Jlem, tot
fterkte en buigzaamheid ; 3 . oefening in de uitfpraak of
Declamatie, om den regten toon en nadruk to trelfen ;
4. bet aanlvennen eener goede, en ontwennen eener verkeerde, houding ; 5 . gewoonte eener gepaste beiveging
van het gelaat en de handen . Hierbij moot vaardiglicid
in dit alles , en tijdige verplaatfing in de vereischtc gewaartivording komen .
Eer de Schrijver deze fcukken elk afzonderlijk behandelt , fpreekt hij over bet doel, de belangrifkheid , de
volftrekte noodzakelijkheid eener goede voordragt ; betoogt, dat ieder Godsdienstleeraar, gelijk elk openbaar
Redenaar, verpligt is., zich daartoe to vormen ; wcderlegt
de tegenwerpingen, daartegen uit „ bet gewigt der
„ zaken op zichzelve," den „ verftandelijken, boven„ zinnelijken aard van den Godsdienst, " en „ bet
,, voor-
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voorbeeld van goede Predikers" ontleend . (C L A R 18P, heeft hier eene nuttige uitweiding , over het ge.
E
bruik van het woord zinnelijk in de fchool van K ANT ;
en omtrent het voorbeeld van geachte Leeraars 't welk
tegen de kunstmatige vorming zou getuigen, brengt
hij Vader H I N L o P E N to berde . Over 't algemeen
vindt men in zijne aanteekeningen zeer vele vaderlandfche voorbeelden, ten goede en ten kwade ; de
laatfte nogtans, gelijk men van den befchaafden man
verwachten kon, nimmer met bijvoeging van namen .)
Hicrop wordt over de verflaanbaarheid, als eerfte vereischte eener goede voordragt, gehandeld.
(De Verzendt
echter
nog
Brie
onmisbare
vertaler
regelen, als
eischten voor den Prediker, vooraf : „ vertegenwoor„ dig u, vat, tot vie , en in welke betrekking gij
„ fpreekt . ") Hierover words uitvoerig, en, volgens
gewoonte, voortreifelijk uitgeweid . Deze voorbereidende lesfen loopen van § 9-I4 .
Daarna tot bijzonderheden nopens het eerfte ftuk
(oefening der fpraakwerktuigen) (S I5 en 16) overgaande, heeft onze Hoogleeraar , in plaatfe der Duitfche
voorbeelden van zijn origineel, Hollandfche van eene
verkeerde uitfpraak gegeven, die meestal grappig genoeg zijn, en uit alle oorden van ons Vaderland, waar
de tongval van de taal des befchaafden omgangs afwijkt.
Ook andere wanftaltigheden , zoo als „ wieve (lieve) Toe„ hoorders , - het fnot en befnuit der Leerredenen ," enz .
worden aangehaald . (Maar, al klinkt dit nog zoo mal,
het is fomtijds een natuurlijk gebrek in de tong, welks
afwenning bijna ondoenlijk is ; en elk Student is Been
D E M 0 S T H E N E S .) Ook wordt het behoorlijk zetten
van de onderfcheidingsteelcens, de volmondigheid, enz .
bij den Commentator niet vergeten .
Het tweede fcuk loopt over de Jlemvorming. (§ I7--.
ni .) E W A L D behandelt dit meer of min muzikaal,
(de kunsttermen worden door den Vertaler opgehelderd)
fpreekt over de borst- en haofd-flew, de ecanomifchcver'•
dc&
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deeling der Jtcm over de geheele zinfneden, en over de gex
heele Redevoeririg .
De Declamatie, a1s bet derde vereischte der voordragt, (§ ^e---a7) wordt daarna afgehandeld, en daarbij
in eene aanmerking van onzen geleerden Landgenoot vooral Op langzaamhcid(doch binnen behoorlijke palen) aangedrongen . Natuurlijkheid words, als voornamelijk onmisbaar, ten fterkfie aanbevolen , en daarbij door c L AR I S S n vele voorbeelden to berde gebragt . Hij weidt
ook, bij gelegenheid van een gezegde van E W A L D,
over het memoriferen nut, aan 't welk hij boven bet
voor de vuist prediken en het voorlezen verreweg de
voorkeur geeft, ja bij uitfluiting aanprijst . - De Vertaler vergunne ons hierop de volgende bedenkingen
Verwart hij niet to veel bet drooge , flipt letterlijke
voorlezen der Engelfchen met die manier, welke thans
vrij algemeen in ons Vaderland plaats heeft , waarin
men, de leerrede voor zich hebbende en van tijd tot
tijd inziende, voor 't overige noch in item, noch in
houding., noch in gebaren to kort fchiet ? Op die wijze toch vcrvallen alle zijnc, uit den toeloop der M'ethodisten boven de 4nglicanen ontleende, bewijzen . En
wat de voorbeelden van D E M O S T H E N E S en c r C ERo betreft, de welfprekendheid in Volksvergaderingen
en Regtbanken bij de Ouden verfchilde hemclsbreed van,
die des Kanfels bij ons . DAlr moest nu en dan hartstogt, vurige, ziedende hartstogt heerfchen . Daar was
fchelden zelfs niet uitgefloten. (Men zie flechts het
meesterftuk der oude welfprekendheid, de Redevoering Van D E M O S T H E N E S voor de Kroon, en die
van CICERO tegen VERRES, ANTONIUS, Cnvoor
Z r I L 0 .) Men moat er luid weenen , enz . Alle zoo vele
blijken, dat drift dt.lr, geliik hedaarde redc bier,
den boventoon floeg, en dus zeer wel iets bier kan geoorloofd zijn, hetgeen daar niet to pas kwam . Dan,
al ware dit zoo nict , zoo zouden wij no- vragen
$rengt het letterlijk, of bijna letterlijk, memoriferen niet
zekere onvermijdelijke ftijfheid aan, die juist voor de
na-
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natuurlijke,

ongedwongene uitvoering, vooral -voor de
uitboezeming der hartstogten, nadeelig is? Wij hebben ten minile een' zeer achtingwaardig, verftandig'
en geleerd' Kanfelredenaar gekend , die zijne preken
woord voor woord van buiten leerdc ; en zijne voordragt was ook keurig, net, onberispelijk, wat den vorm
aangaat , maar - zielloos .
De Hoogg . C L A R I S S E
heeft zoo iets zelf wel gevoeld ; (bl . z2 : .) maar wij
vreezen, dat de klip, in we~rwil zijner waarfchuwing,
moeijelijk to vermijden is . En wanneer wij nu de ondervinding raadplegen, zoo zal niemand ontkennen,
dat de geestelijke welfprekendheid in de twintig of
vijf-en-twintig laatfle jaren met reuzenfchreden is vooriiitgegaan : en is niet juist in then tijd bet lezen (of
liever inzien) der leerredenen zoo algemeen geworden ?
De goede Prediker van den ouden tijd, vele anderen
in landgemeenten, wier thnige verdienlte bij de gapende boeren bet fiksch opzeggen (zonder preek of
fchets voor zich) uitmaakt, flaan aan de eene zijde ; een
VAN DER PALM, een SIEGENBEEK, een STUA R T , om nu flechts eenige ftarren van de eerfte grootte to noemen, aan de andere . En moot men dan deze volflrekt of keuren , gene uitfluitend aanbevelen ?
Het zij verre, dat wij den Prediker, die deze zwarig.
heid to boven komt, en -- zonder to veel tijdverlies
voor zijne fludie - eene goede leerrede goed uit bet
hoofd declanieert, niet op een' hoogen trap zouden plaatfen .
Maar vergeldt de uitwerking, na alle
de gegevene voorbeelden, bet bijna onmisbare tijdverlies wel? - Onze Lezers mogen dezen uititap verfchoonen . Wij keeren tot E w A L D terug .
De nadeelen eener flaaj the navolging, --het vermijden van eentoonigheid en gelijktoonigheid,-bet belang,
om eenen hoofdtoon voor zijne leerrede to kiezen, van
welken men niet, dan door verandering van onderwerp, moet afgaan, - bet nut der pauzen op gefchikte plaatfen in de leerrede, (waarbij c L A R I S S E
twee regels

uit HAMLET, en twee nit een

boxximscii . z8z5, lvo . j*,
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Treurff el, taar zekerlijk niet nit j. s I M a N S Z . D i
RIJK, waarin geen Koningvoorkomt, aanhaalt ;) deze
onderwerpen worden achtervolgens afgehandeld . Eindelijk befchouwt men de juistheid (de bijzondere, aan
elk woord, elke uitdrukking , verbondene toon) der
Declamatie . Zeer fchoon, menfchelijk en dichterlijk
fchoon, draagt E W AL D de noodzakelijkheid voor,
om zijn gevoel , zonder hetwelk alle kunst dood en
koud is, to verfijnen en to veredelen, door poezij,
door muzijk, vooral door vriendfchap en liefde. Zonder uitzondering, en naar ons gevoel met bet volkomenfte regt, ontzegt hij elkeen', die dit hoogere,
edeler gevoel der menschheid mist , die meer reke*
naar, pasfer en meter is, den predikftoel ; minder gefireng nog dan SHAKESPEARE, die elk, wien de
muzijk niet kon roeren, voor een gevaarlijk mensch
verklaarde .
Na nog iets, over de declamatie der bijzondere deelen van eene openbare redevoering, gefproken to hebben, (de Vertaler voegt daarbij een gepast woord over
het gewone rammelen der formulieren, en deelt regelen
over het opgeven der gezangen mede) gaat de Schrijver over tot zijn vierde ftuk, (§ 28 .) de regelcn eener
goede hozuding. Deze zijn, in vergelijking der overige,
flechts kort, en konden dit ook zijn . Het is moeije1ijk, hieromtrent veel in bijzonderheden to treden,
zonder de regten der vrije Natuur to na to komen .
Naar bet ons voorkomt , worden er ook in bet vijfde
fink, over gelaat en gebaren, (§ 29-32 .) to veel ei.
genlijk gezegde regelen opgegeven . Vooral omtrent
de gelaatstrekken iets voor to fchrijven, komt ons bijna ondoenlijk voor : bij den goedgeftemden redenaar,
die alle de voorheen opgegevene regelen behartigt, zal
ook bet gelaat wel die plooi aannemen, welke voor bet
oogenblik meest gepast is ; en voor een' ander' zijn toch
alle regelen overtollig . E `V A L D beefs zich bier wijsfelijk van bijzonderheden onthouden : de bijgevocgde
van onzen Hoogleeraar komen oils to uitvoerig voor,
bij
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bij mindere doelmatigheid . Hier is bet wel vooral : Natura optima magistra . Eenige regels omtrent de geba .
ren zijn niet kwaad ; fchoon ook doze, onzes inziens,
to wijdloopig zijn , en to veel in bet kleine loopen . Opgave van afwijkingen van de Natuur, of van verkeerde
gewoonten, zonder bepaling, dat b. v. terug gebogene
armen h'et voorledene, eenigzins omhoog gehevene de toekomst uitdrukken, zouden misfchien beter aan bet oog-

merk voldoen .
Hoe gering, echter, zijn die kleinigheden, welke
ons -- en ook ons flechts individueel, daar wij niemand
ons oordeel opdringen -- in dit work minder behaagden, bij den grooten rijkdom aan voortreffelijke lesfen,
aan veelbevattende wenken, en den (chat van oude en
nieuwe dingen, dien de Hoogleeraar daarin uitftort ! -Overal toont hij zich als den verftandigen, gemoedelijken, liberalen Godgeleerde , then hij elders zoo wel
heeft weten to fchetfen . Met verfmading der vooroordeelen van fommige bekrompene zielen, keurt hij de
navolging van den Tooneelfpeler door den geestelijken
Redenaar, en dus ook het bezoeken van den Schouwburg
door dezen, (wel to verftaan in edele ftukken, en flechts
tot verheffing van den geest) niet geheel af. (BI . 361 .)
Men ontdekt nergens con fpoor van nitfluitenden fektengeest, maar overal den eebten, milden, Christelijl:en
zin. Mogt de verdienftelijke man , in de loopbaan, die
hij nu weder aan Hollands luisterrijke Hoogefehool is
ingetreden, veel nut voor anderen ftichten, en genoegen voor zichzelven vergaderen!
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Peknopt Handboek der Scheikunde, voor ongeoefendex
en foot hen, die alleen een algemeen denkbeeld van
deze wetenfchap trachten to verkrijgen . (Naar het
Hoogduitsch .) Door P . V A N W E R K H OVEN , Apatheker to Utrecht . Tweede en zeer vermeerderde Druk .
Te Utrecht, bij S . Alter . 181 5 . In gr. 8ve . XVI era
4 8 3 BI. f 4- :- :

D eze

tweede uitgave flrekt ten bewijze, dat die
andboek
een goed onthaal bij onze Landgenooten
H
ontvangen heeft . Ook bezit bet inderdaad vele verdien.
lien , welke bet boven foortgelijke werken aanprijzen .
Het is beknopt , vrij volledig, geeft , door gepaste aan'haling der beste Schrijvers, den Lezer eene gemakker
lijke handleiding tot verdere kennis , en bevat eene
reeks eenvoudige en zeer leerzame proeven , vooral gefchikt voor hem, die bet mondelijk onderrigt mist, en
hierdoor aanleiding vindt zichzelven to oefenen . Daarenboven wint bet deze uitgave boven de eerfle in volledigheid, en is verrijkt met alle, of ten minile de
voornaamfle, ontdel kingen van latere dagen ; waartoe
de verdienflelijke Vertaler bet zijne ruim heeft bijgedragen.
Om deze goede hoedanigheden, is bet dubbel jammer, dat men deze tweede uitgave, behalve vermeerderd, niet tevens verbeterd noemen kan ; daar bet dezelve aan drie voorname eigenfchappen ontbreekt, die
men, vooral in een handboek, dat voor ongeoefenden
beilemd is, ongaarne mist ; namelijk, aan orde, duidetijkheid, en aan naauwkeurigheid. Orde en eene geleidelijke voordragt zijn in dit werk verre to zoeken ; iedere afdeeling flaat als op zichzelve, en in de behandeling der voorkomende zaken fchijnt de Schrijver
geene andere regelmaat gevolgd to hebben , dan ziine
luim en den toevalligen voortgang zijner gedachten . De
hoplfeof, b . v., float tusfchQn de dampkringslucht en
het
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lIet water, beide zamengeftelde ligchamen ; dan volgen
zwavel en phosphorus , die men nog niet met genoegzame reden uit den rang der grondftofFen fchrappen kan ; dan wordt de reeks der brandbare ligchamen

de

wederom

afgebroken door de loogzouten en aarden,
welke latere, en hier zelfs vermelde, ontdekkingen als
geoxydeerde ftoffen hebben leeren kennen, en die dus
eene plaats na de metalen vorderden ; op welk e laatfte
nu de zuren vrij ongefchikt volgen, en gansch geenen
geleidelijken overgang tot de behandeling der bewerktuigde ligchamen maken . Deze manier geeft natuurlijk
telkens aanleiding tot herhaling, voorf7elling van nog
niet behandelde zaken als

reeds bekend, enz .

Even ongeregeld is de voordragt der eigenfchappen,
en der verhouding van de ligchamen onder elkander . B .
v . , onder de eigenfchappen der warmtefcof, wordt de
uitzetting der ligchamen door dezelve almede hot laatst
behandeld, daar zij, als de algemeenfte en meest beken :ie working dier fof, vooraf diende to gaan ; --- § 83
wordt, zonder eenige aanleiding of verdere verkaring,
van den verfchillenden aard der zonneftralen gewaagd ;
- § 98 wordt over de befcanddeelen der dampkringslucht gefproken t § 114 en § is3 weft, en teLl- ens op
eene andere wijze ; -- § 119 wordt de zuivere, uitgegloeide houtskool verward met de gewone ; -- § 148
wordt over de vermoedelijke beftanddeelen van de zwavel gefproken, voordat men Ilog weet, wat zwavel is ;
--- § 16o en i6z vindt men onnoodige herhalingen ; -169 en volgg . worden de eigenfchappen en de middelen ter verkrijging der potascb, op eene wonderbaarlijke wijze , vermengd ; de foda , daarentegen , wordt veel
geregelder afgehandeld ;

van de moeijelijke fnielting en

van de kristallifering des kalks wordt, § 1E6, in 66nen
alem gefproken ; --nadat de metalen eene poos fcheikundig befchouwd zijn, worden zij , § 247, historisch hefchouwd, ; daarop worden dan we6r eenige fcheikundige
eigenfchappen opgegeven ; terwijl men tusfchenbeiden
herinnert, dat fommige eigenfchappen alien metalen gemeen
N n 3
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mean zijn, maar dat elk derzelven ook bijzondere
beefs . Deze voorbeelden zullen genoeg toonen, dat
de manier van behandeling niet zeer logisch is . Ook
zal niemand, gelooven wij, de verdeeling der zuren
goedkeuren, in zuren, velker grondflof bekend is, in
zuren, welker zamenjiciling nog onbekend is, en in zuren, welker eigenaardig beflaan nog raadfelachtig is ;
deze laatfte toch kunnen nimmer eene afzonderlijke
foort uitmaken .
Dat het dit Handboek ook dikwijls aan duidelijkheid
ontbreekt, zouden wij door zeer vele voorbeelden kunnen aantoonen . Wij willen er, kortheidshalve, flechts
een paar bijbrengen . § 59 . De verbinding van twee ongelijkaardige ligchamen met derzelver veranderde grondmenging tot een gelij kaardig geheel noemt men oplosfing .
§ 550 . Men befch.uwt haar (de kamfer) uit then hoofde.
Gals eene zamenflcllirig , in welke de evenredigheid van de waterflof en zelfs van de zuurfiofen die van de koolflof geringer is, dan in de vlzzgge olien . --- Ook is, denkelijic
door eene drukfout, bl . 71, de volgende zinfnede chemisch ongerijmd : terwijl e nz . de warmte- en tichtfiof
worden afgefcheiden en door de verhitting der vlugge deelen
als rook ontwij kcn ; dit zal wel moeten zijn, de vlugge enz .
Eindelijk , wij vonden vele , en daaronder nog al aanmerkelijke, onnaauwkeurigheden . Dikwijls worden faen
lingers als gevolgen van 't voorgaande voorgedragen ; b .
v . § 40, § 77, proef 2a, bl. 63 enz . ; - § 21 wordt de deeling in gelijkaardige deelen min naauwkeurig affcheiding
genoemd : als fcheiding ontleding is , kan affcheiding
niet wcl iets beteekenen, minder dan ontleding ; - Q
68 is de bepaling der warmteflof geheel vergeten ; - §
73 worden eerst alle ligchamen aangemerkt als onderworpen aan de wet der uitzetting door de warmte ; vervolgens wordt er gefproken van eenige weinige ligchamen, die daaraan niet onderhevig zijn ; en, nadat men
Her alleen het water als voorbeeld heeft aangebragt,
zegt men, dat andere uitzonderingen flechts fchijnM T + m t
baar zijn ; - § 76 moest zijn, T
M + m ,
5
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113 wordt fiellig gezegd, dat de flikilof koolfof oplost ; en § 142, dat zulks nog niet bewezen is ; -- §
166 is de voornaamfle eigenfchap der alkalien, hunne
overwegende verwantfchap namelijk tot de zuren, geheel over 't hoofd gezien ; ook words de magnefia zeer
ongepast hare plaats onder de alkalien geweigerd ; -5 352 wordt eerst van drie, en naderhand maar van
twee arfenik - oxyden gefproken ; -- § 575 words de
Iooiflof oplosbaar genoemd in alkohol, en § 540 onoplosbaar . Dergelijke onnaauwkeurigheden moeten den
eerstbeginnenden noodzakelijk verwarren, en benemen
dit werk veel van zijne waarde.
B1 . 52 . reg . 4 . leze men toeneemt voor afneemt ; bl.
385 . reg . 4 . f apan voor ;f ava .

Karaktermatige Befchrijving van het bijzonder lever en
gedrag van NAPOLEON BUONAPARTE, alsme .
de zijne handelwijs omtrent vreemde Mogendheden ;
met eene menigte geheime efnekdoten, betrefende de
verfchillende Hoven van Europa en de Franfche Omwenteling . Door L r} w I S G O L D S AT I T H . Naar de
derde Engelfche Uitgave . To Amflerdam, bij H.
Gartman . In gr. 8vo . II Stukken, van XXXII en
125, en van 166 B1. f 3 - : -

S

edert den troonsaffland des Dwingelands in 1814,
of liever federt onze omwenteling in 1813, ziin bier
to lande cene menigte gefchriften bekend geworden,
die hetzij in Engeland, Duitschland, of nu zelfs in
Frankrijk waren uitgekomen, en zijn openbaar en bijzonder leven ten onderwerp hadden . Velen derzelven
zijn nameloos , en verdienen dus weinig als echte bronnen voor de Gefchiedenis to worden aangemerkt : an,
deren, daarentegen, die den naam hunnes Schrijvers
aan bet voorhoofd dragen, zijn naar die mate geloof
waardig , waarin men aan dezen zoo wel de geN n 4
le-
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legenhefd onderftellen kan, om de waarheid to kennen,
als den wil, om dezelve onvervalscht to melden . Onder
deze Schrijvers fchijnt de Heer G O L D S M I T H, althans wat bet eerfte betreft, eene vrij aanzienlijkeplaats
to bckleeden . Door B U O N A P A R 1' E met bet opzigt
over een Engelsch dagblad to Parijs, de Yrgus, gelast, had hij de fchoonfte gelegenheid, verfcheidene
der toenmalige raddraaijers (die ooh thans weder eene
zoo fchandelijke rol fpelen) to leeren kennen ; maar aan
de andere zijde werd hij door B U 0 N A P A R T E beleedigd, bet fchriiven van zijn dagblad hem ontnomen,
ja hij zelf in een' ellendigen kerker geworpen . Bevel
bekomen hebbende, om naar zijn vaderland to vertrekken, werd hij to Dieppe van het fchip , waarmede hij
reeds owier zeil was, teruggeroepen, moest weder
naar Parijs keeren , en, daar hij zonder eenig beroep
was, werd hij bier Notaris en beeedigd Translateur .
Als zoodanig had hij ongetwijfeld zeer goede aanleiding, verfcheidene hoogstbelangrijke ftukken to leeren kennen : naar , of de mededeeling daarvan volkomen
eerlijk zij, en, of de zeer natuurlijke haat tegen den
Dwingeland, zijnen vervolger, niet fomtijds zijne pen
beftuurd, en hem zelfs overdrijvingen hebbe doen ter
nederzetten, dit zijn vragen, wier beantwoording ons
voor het tegenwoordige niet zal bezig houden . Veel,
zeer veel, wordt bier gemeld ; wij mogen uit de overeenkomst van bet door G o L D S M I T H ternedergeftelde met het door ons zelv' ondervondene gerustelijk
zeggen, dat er ook veel waarheid gemeld wordt : doch
andere feiten zijn zoo buitenfporig, dat bet ons onmogclijk voorkomt, dat de tirannij zich tien jaren
zou hLbben kennen ftaande houden , wanneer die echt
waren ; b . v . dat Been gewond Franschman ooit van
bet flagveld wordt weggedragen, maar, indien dr. heelmeester hem tot verderen dienst onbekwaam keurt,
door zi,'ne eigene wapenbroeders omgebragt ; en dat men
in gehecl Frankri;k geene invaliden vindt, behalve die
genien, welke zich daar v66r B U O N A P A R T E's beftuur
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ituur bevonden . De tallooze ongelukkigen met afgefchotene armen en beenen , die wij nog op 's Heeren ftra.
ten ontmoeten , die in dienst van B U 0 N A P A R T E ongelukkig geworden, en met een' bedelbrief afgefcheept
zijn, wederleggen de wreedheid, die de Schrijver vermeldt, door blijken eener andere, niet veel betere foort
van onmeedoogendheid . De Schrijver zegt : niet an is
coil N A P 0 L E 0 N'S Militaire Commisfien ontkomen . Bij
gelegenheid van den opltand der boeren in Rijnland
(April 181 3) zeide de Franfche Generaal wel : II me
faut des victimes ; maar niet alle befchuldigden werden
echter ter dood gebragt , zoo min als bij de zoogenoemde zamenzwering re efinfierdam in Februarij . Het is
ook niet waarfchijnlijk, dat er alle weken drie of vier
teregtftellingen van dergelijke Commisfien plaats hadden , behalve nog velen des nachts .
Dergelijke daadzaken, die blijkbaar en handtastelijk
overdreven zijn, hebben tivij echter flechts in kleinen
getale gevonden . Het is, helaas ! maar al to waar'
fchijnlijk , dat verreweg het grootfte gedeelte der bier
geboekte feiten waarheid behelzen ; en dan levert zulks
een geheel op van een beftuur , waarbij gewis , federt
de vroegfte berigten der Gefchiedenis, alle vorige regeringen van tirannen en menfchenbeulen fl .chts kinderfpel waen,---alleen de heerfchappii van zijn' waardigen voorganger R 0 B E S P I E R R E uitgezonderd . Hoe
is bet zielkundig mogelijk, riepen wij menigmaal, onder het befchouwen van dit tafereel, (wat het inwendige bell uur betreft , misfchien een der volledigite , die
wij nog in onze taal gezien hebben) dat, in de negentiende Eeuw, menfchen, Europeers, die op befchaving aanfpraak maken, na eens het zoet der vaderlijke
regering van eenen L 0 D E W IJ K XVIII en de milde
heerfchappij van regt en wet gefmaakt to hebben, afvalligen worden , om een kind der belle , gelijk N A P oI. E O N , to huldigen ? Slechts ersn antwoord vonden
wij bier op ; en dit antwoord gaf ons het bock, door
de
N n
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de vertooning van eenige karakters , voor welke de
snenschheid gruwt : Het zijn Franfchen!
Vooraf gaat, als ter inleiding, een zeer kort over .
zigt der Franfche Omwenteling, in hare drie groote
tijdvakken, de Conflituerende en Wetgevende Fergade •
ringcn, en de Republiek, tot op den 18 Brumaire. De
Schrijver is hier wat alto ftreng omtrent R o U s s L A U,
die, bij al zijnen heilloozen invloed op de Omwenteling, toch niet in geheel Frankrijk als een fleeht mensch
bekend seas.
Voor 't overige heeft de Heer G O L DS M I T H , hoezeer weleer de Schrijver van een werk
over de misdaden der Kabinetten, door latere onder
vinding den geest der Franfche Revolutie zeer goed
leeren kennen . Rijk is niet alleen deze inleiding, maar
ook bet werk zelve, aan allerlei anecdoten, die ons althans minder bekend waren . Zie bier eenigen derzelven .
-- De Gemeente van Pariis zond, na den to Augustus 1792, uit Karen eigen' fchoot Afgevaardigden tot
den Hertog van Brunsivifk, om over Vrede to handelen . -- Toen, in 1797 , bet Directorium de vrijheid
der drul pers to Parijs niet beteugelen kon, deed bet
de flerkffe dagbladen der tegenpartij in de grensplaatfen
van den Staat herdrukken, en liet er de nadeeligfle
plaatfen uit, opdat de buitenlander, die alleen deze
gecaflreerde uitgave kreeg, door de andere niet tot on .
bedachte ftappen zou verleid worden . - Volgens bet
gezegde van R E w B E L L, was B U O N A P A R T E v66r
den Egyptifchen togt reeds voornemens, de Conftitutie
om to keeren , en daarom was die togt ondernomen ,
cm hem elders werk to geven . - Wanneer, op bet laatst
van 1799, flechts een B OUR B O N met 2o,ooo man in
bet Westen van Frankrijk geland ware, bet Revolutiotzaire fpel ware uit geweest, zoo deerlijk verward was
Ter kwader ure
alles in bet vervallen Gemeenebest .
kwam B U O N A P A R T E, en nam bet roer van den ziukenden Staat op . Er zou toen eene onderhandeling tusfchen hem en de B 0 U It B 0 N s hebben plaats gehad ;
s

j .L Y L

s zou de kroon

aan den jongen (tegenwoordigen)
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Hertog V A N O R L E A N S hebben aangeboden , of,
zoo die ze weigerde , aan Prins L 0 D E w ij K van Pruis.
fen, denzelfden, die even v66r den flag bij Yena fneuvelde . B U 0 N A P A R T E floeg dit niet plat af, maar
leidde S I E Y E s om den tuin, tot hij door zijn toedoen
meester van den Staat was . Hij zou zelfs , volgens
fommigen, met toeftemming der Engelfche Regering

gen)

Egypte

verlaten hebben, uit hoofde dier onderhandelingen . - In Maart i8og had B U O N A P A R T a een plan ,
L O D E W IJ K XVIII van den Franfchen troon to doen
afzien, mits Koning van Polen wordende : Prrlisfen zou.
door Holland fchadeloos gefteld worden, Rusland door
een gedeelte van Turkije, Oostenrij k weder door Pruisfiseh Silezie, en Engeland zou daarvoor Maltha be-4
Louden, en Hamburg en Bremen bij Hanover gevoegd
hebben, of, dit niet verkiezende, met hulpvanFrankrij k , Amerika hebben kunnen herwinnen . L o n Ew IJ K'S weigering deed dit plan fchipbreuk lijden . -Toen de Generaal L E F ft V R E in 1792 to Mentz %ijne intrede deed, liet hij de voornaam fte inwoners op
een groot plein bijeenkomen, en fprak hen dus in bet
Fransch en Hoogduitsch aan : (hij is een Elzasfer .),Je fuis

venu ici pour vous apporter la libertd, mats fa vous bougez ,
Ie vous enverrai f-f. - De Engelfche Kapitein w R I G H T,
die eenige perfonen aan de Franfche trust gezet had,
en daarop gevangen was , werd door de verfchrikkelijkfte pijnigingen gedrongen , openingen aan de Fran.
fche Regering to doen : daar hij dit echter ftandvastig
weigerde, hieuw men hem een arm en een been af t
en wurgde hem toen . -- F o u c H E fchreef, gedurende de harde maatregelen tegen de Engelfchen, dat zij
in Engelfche waren gehandeld had, al ware
bet vddr de Revolutic geweest, 6ooo francs moesten of
elk, die

vorderen ; en dit werd gettrengelijk ten uitvoer ge.
bragt . Voorts komt deze F 0 U C H > , in de achteraangeplaatfle fchets der Familie en bewindsmannen van
L U O N A P A R T E, in een veel beter licht voor, dan
gewoonlijk , en vooral in de Geheime Gefchiedenis van het

Hof
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llof van St . Cloud, gefchied is . Men verontfchuldigt
xijne gruwelen onder It O B E S P I E R R E niet , doch been, dat hij federt zijn Ministerie onder B U 0 NAPA RTE zeer gematigd geweest is . Ook LEBRUN,
lien wij hier to lande hebben leeren kennen , wordt met
]of vermeld, alsmede R E G N A U L T D E ST . JEAN
ID'ANGELY . JozEF en LODEWIJK BUONAPARTE worden zeer geprezen . Van laatstgemelden zegt
de Schrijver : „ Een goed, braaf jongman, die wel
„ denkt . Ik geloof, dat ieder burger van Holland dit
gevoelen zal bevestigen ." Genoegzaam alle de overi.
gen moeten tot het fchuim des menschdoms behooren.
Wij hebben een paar fouten tegen de Gefchiedenps
dpgemerkt . B U a N A P A It T E en zijn Staf waren in
den zomer van 1797 niet to Parijs, zoo als bl . 61 gezegd words ; en de eerf}e flag van B U 0 N A P A R T E
werd niet (volgens bl . 91) to Lodi, maar to Monte .
$ otte geleverd . - De Vertaling is vrij goed .
Afdillen van ltir. W. B 1 L D E R D IJ K . II Deelen . Te Haar.
lean, bij F . Bohn . 1814. In gr. Svo . Te zamen 278 BI.
f 6- . :
Er zijn naauwelijks titels genoeg voor al de dichtwerken
van den fleer B I L D E R D IJ K. Wij hebben reeds Najaarsbladen en LYinterbloemen gehad, en nu? ja, na den winter komt
eene jeugdige lente ten voorfchijn, en onze Dichter zoude
ons weder op hare eer9elingen kunnen onthalen, zonder dat
iemand zoude zeggen, dat bet zijne bloempjes aan jeugd en
fchoonheid ontbrak . Maar B I L D E R D IJ K ilreeft voorwaarts .
Hij heeft to vroeg aan zijne voortbrengfelen den naam van
winterbloemen gegeven . Waar de Natuur nit den winter in
tie lente overgeat , kan B I L D E R D IJ K paar niet volgen . Het
vernuft komt hem hier to hulpe, en ziet daar de 4 odillen,
planten, welke, volgens HOMER u s, can den ingang van bet
Doodenrijk groeijen . Wij kunnen evenwel niet zeggen, dat
wij veel finaak vinden in een' titel, om welken to verfaan
men eerst H oM E R v s moet raadplegen .
wii
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Wij trefen in dit werk eenige uitgebreide gediclsten en eert
grooter aantal losfe fukjes aan . De eer1 en zijn : I . DE GEESTENwARELD, waarin de Dichter 's menfchen vermaagfchapping met eene betere wereld fchetst . 's Mans geloof aan de
onflerfelijkheid, aan de deelneming, bet medegevoel en de
deernis van de gezaligde Hemelgeesten met hunne broeders,
de ongelukkige ftofbewoners, levert een onderwerp op, regt
gefchikt voor de verbeelding en bet gevoel van B I L D E RD ij It . Engelen zweven om ons, bewaken ons, deelen in on_
ze vreugd en droefheid, in ons geluk en onze rampen. De
zalige afgeflorvenen behouden hunne betrekking tot de achtergeblevenen. De man blijft zijne gade beminnen. De ouders zien op hunne achtergelatene kinderen neder, de geilorvene kinderen op hunne achtergelatene ouders . Die weet,
dat B I L D E R D ij K twaalf kinderen verloren heeft, zal zijnen
gedurigen klaagtoon met toegevendheid hooren, en hier vooral met innige ontroering lezen, hoe hij zijne vroeg geflorvene lievelingen toeroept :
Mijn wichtjens! voelt gij 't niet, wanneer, zoo langdoorweekt,
Mijn boezem telkens wear al bruifchende openbreekt,
U toeroept, u herroept? ..- wanneer, als vreugdemalen
Zich tooijen, 't feestgejuich zich opheft door de zalen,
Mijn ziel zich-zelve ontzinkt en om mijn kinders fchreit
En alle lust vervloekt, en fmelt in tederheid?
Neen, burgers van den kring waarin mijn wenfchen zweven,
Uw ziel vervreemde niet van d'oorfprong van uw leven.
Ontwikkeld nit zijn' geest tot deze uw hemelvlucht,
Voelt gij u d'adem van den boezem die bier zucht ;
En als de flralen die van 't lichtend lichaam vloeien,
Niet afgefcheiden, maar eenzelvig met zijn gloeien.
Hij leefde in u op de aard, zoo Lang gij de aard batradt,
En leeft ook thans in u, wat hemel u omvat .
Gaat, fpruitjens van mijn heup! 6 tuitnelt in vervoering
Die duizend heemlen door, bij dees mijn zielsberoering :
Ik deel ze met u . Juicht! vergeet uws vaders pijn,
Ik eisch bet, 'k wensch bet zoo, indien ze u fmarc kan ziju .
Gaat, werpt u in die zee, en zwelgt met voile togen
Uaar zaligheden in, van Iicht en alvermogen,
We
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Die uit den zecel der volmaaktheid golft en flroomt!
Uw vader koomt tot u, verbeidt hem tot hij koomt!
net gevoel is bet zintuig, dat B I L D E R D IJ K geleidr.
Schoon men wel niet in alles met den Dichter inflemt, words
men toch door zijne toonen verrukt en door zijne phantafte
onwillekeurig medegefleept . Dit aithans was meestal met ons
bet geval . Toen echter B I L D E R D IJ K ons verzekerde, dat
hij niet droomde, maar waakte, toen de geesten hem den
ftond, then bet lot tot den val van bet vaderland had afgeteekend, verkondigden, dachten wij aan S W E D E N B O R G,
en toen wij daaraan dachten, waren wij niet meet zoo geroerd
als to voren . Wij twijfelden.
De overtuiging van BILDERD IJ K is niet altijd de onze . Maar de poezij is fchoon, en
dit moet genoeg zijn . Wij gevoelden dit wederem met hartelijk gevoel bij de volgeude toefpraak van B I L D E R D IJ K aan
zijnc vrienden :
Mijn vrienden! . . . volgt gij mij op dit mijn hobblig fpoor?
Wraakt gij die geestdrift niet des afgeleefden grijzen?
Mag zijn gevoelig hart u al bet vuur bewijzen
Waarme6 hij op den rand van 't hem verzwelgend graf
U toeroept : „ Onze band breekt door geen flerflot of"?
Neemt, neemt een vriendfchap aan, voor de eeuwigheid gezworen!
Ja, eeuwig is de mensch en voor geene acrd geboren.
Ik ga ; bet uur genaakt wiens klokflag aaklig klinkt,
Wanneer 't bezwijkend lijf den vrijen geest ontzinkt,
En mooglijk, dat ilt thands voor 't laatst uw handen drukke ;
Doch , meent niet . dat dat uur mij aan uw kring outrukke .
Neen : (loop' de fchrikbre macht, die al bet aardsch verflindt,
I-let lichaam als bet blad dat wegdrijft op den wind,
Wat vreest men? - welk een waan! Met nevel overtogen
Verliest men 't fchijnbaar kleed dat zichtbaar was voor de
oogen,
En dit's vergaan? - Vergaan! Ons wezen fchudt zich uit,
En last tan 't grover flof zijn ftofgewaad ten buit ;
En dit beet flerven ? Neen, bet is geboren worden,
Ons wezen voor dees damp met ftralend licht omgorden . Of, zoo men 't flerven beet, bet is den flerveling
Yen flerven, niet voor hem die 't ilerflot onderging . enz.
II .
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van B I L D E R D IJ K zullen bier fom.
11 . DE zcwr . De idc
tijds velen overdreven, anderen onverl}aanbaar, fommigen
valsch voorkomen . Wij ook zouden niet gaarne ons zegel
haugen aan alles, wat de Dichter voorflelt . Zijne denkbeelden komen grootendeels bier op neder : De echt is heilig.
Zijn band klemt om geene handen, zelfs om geene harten.
Er zijn geen twee harten meer . $dn hart kiopt in twee boezems . Het echtpaar is ddn geheel . De gade is flechts voor
44n' geboren . Zij kiest niet. Zij wordy niet gekozen ;
Ze is eenig ; wordt herkend ; en 't in haar kloppend hart
Gevoelt wien ze aanbehoort, om wien-alleen zij werd .
't Hereent, wat, den in God, in 't lichnam zich verdeelde :
't Hereent zich! en (6 God!) zie daar de hoogfte weelde
Man en vrouw zijn den, of liever, de vrouw is een deel
van den man, nit hem genomen. De leer, dat de kunnen getijk zijn, wordt ftrengelijk gewraakt .
A R R I A was geene
vrouw meer, toen zij bet bloedig ftaal nit haren boezem trot:
en p (z i u s aanbood . Zij ftierf voor de glorie . Ook dit was
ontrouw . Deze, alle edele, vrouwelijke grootheid verwoestende, leer weet B I L D E R D rj K zeer aardig to plooijen met
bet fcheppingsverhaal van de eerfte menfchen, in den Bijbel, dat op zichzelve reeds zoo dichterlijk is . De man was
reeds in wezen, eer de vrouw nog beftond . Zij is zijn eigendom, zijn vleesch . Niets dan de man befcaat voor haar. In
hem, haar hoofd, haren opperheer, bepalen zich al hare wentchen, hare eer en zaligheid . Eenige fchoone regels uit as I LT o N worden bier regt gepast overgenomen . Dan, genoeg
over 's Dichters philofophie, waarover wel menige fchoone
de fchouders zal ophalen, al is zij anders ook gezind, om
den man onderdanigheid to beloven . 's Dichters leer is een
geheel, en men moet niet uit bet oog verliezen, dat men
ten gedicht leest ; een gedicht, dat wij houden voor een der
beste ftukken van B I L D E R D IJ K . Inderdaad, kracht , gevoel ,
ineengedrongene kortheid, ftoute beelden, betooverend maatgeluid, zwier, fchildering, en een weelderige rijkdom van alleg, wat de poezij keurigs heeft, met wijze fpaarzaamheid
ten toon gefpreid, werken bier to zamen . Wij hebben dir
fruk gelezen en herlezen, en konden ons aan de fchoonheden, welke in een kort beftek hier' zijn aangebra ;t en elkander fchier tierdriugen , naauwelijks verzadigeti . Jonge
Dich
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Dichters 1 leesc en beoefent toch onzen Puikdichter . Maakt
sebruik van bet voorregt, dat u gefchonken wordt, van eenen
tijdgenoot to hebben, die u in vele opzigten tot her waardigst model kan dienen . Wij zeggen : in vele opzigten ; Want
Q,ij zouden u niet aanraden, hem in alles na to volgen.
Zijne fpelling en interpunctie behoeft gij niet aan to nemen .
Gij behoeft niet met hem to fchrijven : her uur, wiens klokilag enz., niet afgclegen voor afgelegd, niet fenorenen voor
verfchijnfelen ; den comparativus goudener, van gouden, niet
met hem to gebruiken, en regels, als
Den ballast afwerpt van dees lichaamlijke draf,
niet als navolgenswaardig to befeltouwen, enz . enz . De teekening van den man en de vrouw, op bl . 61 , 62 en 63, overtreft alles . Ook de ilotzang, achter bet ftuk geplaatst, is
meesterlijk . Na V O N D E L , kennen wij niemand, die den echten coon van den lierzang zoo weet to tretfen als u i L D t=RD IJ K. Dar is zang, vol van weliuidende muzij k !
III . ZUCHT NAAR 'T VADERLAND . De kleuren zijn, in ons
cog, hier war al to donker. Ook de titel voldeed one pier.
Net vaderland is bet Henzelscic vaderland , en de zucht naar
hetzelve words eerst in bet flot bezongen . Her geheel is
evenwel in den meesterlij ken trant van B I L D E R D IJ K . Men
herkent hem ligtelijk uit befchrijvingen, als doze :
\Vie Rapt, wie vaart daar been met meer den reuzenfchreden?
Der wareld grondvest fchudt van 't bonzen van zijn treden .
Zijn voet vergruist de rots, en trapt gebergten plat,
En dempt de ftroomen in de borr'ling van bun nat.
Zijn fchedel is ombuld met zwarte donderwolken,
Wier raatling de card doorklinkt en 's afgronds diepfte kolken .
't Befueeuwde voorhoofd drips van graauwend nevelzweet ;
En de oogblik vonkelt fchrik, en blikfemt eindloos Teed .
Zijn enkels baden zich in blood en tranenplasfchen,
Doorzwomme', waar hij treedt, met lijken en karkasfen .
Hij ftrekt zijne armen nit, en dreigt, aan d' eenen kant
De hemellichten met zijne opgeheven hand,
En grijpt, aan d' andren, in ous midden . Duizend heuvelen
Van dooden rijzen aan zijn zijde . Volken fneuvelen,
En landen zinken . En zijn voetftap kept geen rust
Tot de allerjongfte buit her ftof der wormen kust .
Zoo
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Zoo vreeslijk is de Tijd! Door geen geweld to teugelenI
Geen zon verfmelt bet wasch van zijn gezwinde vleugelen .Geen duizend-wintrenkofl verftijft zijn forfche 1edn .
Hij breekt door warelden, en fuelt door eeuwen been. enz .
IV. HET w,4ARACHTIG GOED ademt denzelfden geest als het<
naastvorige . Het aardfche leven words bier wederom met akelige kleuren gemaald, en alleenlijk troost gevonden in bet leven na den dood. Het geheel , dat van de geleerde oudheidkunde des Dichters getuigt, is voortreffelijk, en munt uit
Ons
door dichterlijke fchoonheden van den eerften rang.
beftek gedoogt niet, dat wij hetzelve naar eisch doen kenlien .
V. ILIAS
ZESDE ZANG . Zal dit eene vertaling zijn ., dart
is dezelve zeer onvolledig . Men kent U I L D E R D 1J H'3 manier .
Hij is niet gewoon zich aan de letter to binden, en
hetgeen hij levers, overtreft wet eens bet oorfpronkelijke .
In deze manier is hij door niemand overtroffen. Men bewondert ook bier die onnavolgbare losheid, eigen aan alle ftukken, welke nit zijne meesterlijke vertaaipen zijn voortgekomen, en men ftoot nergens op eene uitdrukking of eenen rijmklank, welke ons door ftijfheid of gedwongenheid gevoclen
doet, dat men eene overzetting leest . Dit is zonder twijfel

(*)

een voordeel van bet vrije vertalen, en men moet zelfin vollen nadruk oorfpronkelijk Dichter zijn, om bet op deze wijze to doen . Wij kunnen echter niet ontveinzen, dat ons deze
manier in bet overbrengen van een fink van H O M E R U s min
gepast voorkomt. Hoe veel is bier niet verloren gegaan van
hetgene den Griekichen Dichter zoo bijzonder eigen is! Wij
ontvangen wet een meesterftuk op ziclizelve, maar niet het
Die heerlijke epitheta, welke telkens
werk van H O M E R u s .
terugkomen ; die wijdloopige befchrijvingen van perfonen en
geflachten, welke men dikwijls midden in bet verhaal van een
gevecht eantreft ; die afwijkingen, welke wij wet eens in F1 oM E R U s hebben hooren gispen, dock van zilne manier onaffcheidbaar zijn, misfen wij grootendeels bij U I L D E it D IJ It .
Hij geeft ons bet oorfpronkelijke niet, maar maakt ons flechts
ten
{*) Herzelve is bovendien, gelijk dat van den Echt, to vinden in ons
Mengelwerk.
I OEIUIESCII . ISIS . N O . 12 .
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ten deele met dezen Dichter der Oudheid bekend, daar hij
fomwljlen geheele tusfchen-verhalen overflaat . Wij zouden
dit met onderfcheidene voorbeelden kunnen aantoonen. Wan .
veer b . V . H E K T 0 R (in dezen zang) A N D R 0 M ACHE onttnoet, fpreekt deze hem op eene roerende wijze aan . Zij
flelt hem bet rampzalig lot voor oogen, dat haar zoude treffen, indien zij, die reeds vader en moeder en al hare broederen vallen zag, ook nog haren gemaal zoude moeten derven . 110 M E R u s befteedt hiertoe zestien regels ; terwijl B I LD E R D I J It flechts in zes regels zegt :
:
'k Heb noch vader, noch geflacht.
De wreede (*) Achilles heeft mijn vader otngebracht,
Mijn vaderflad verwoest, haar wallen neergeworpen ;
En de aarde moest bet bloed van al mijn broeders florpen :
Zij alien vielen op c6n dag, door 't zelfde zwaard ;
En zelv mijn moeder werd door 't noodlot niet gefpaard.
Van de bijzonderheden, door den Griekfcllen Bard, in zijne manier, hier ingelascht ; dat, namelijk, ACHILLES nog
eerbied betoonde voor E e T I o N, den vader van A N D R OM A C H E ; dat hij zijne wapenen niet medevoerde, maar de2elve met bet lijk liet verbranden ; dat hij hem eene grafterp oprigtte ; dat de Berg-nimfen dezelve met olmen beplanteden ; dat A N D R O M A C H E zeven broeders had ; dat zij
geveld werden, terwiji zij bet vee op bet veld hoededenj
dat hare moeder tot flavin werd gemaakt ; dat al hare fchatten ten bait voor den overwinnaar verftrekten ; dat ACHILLES die moeder weder in vrijheid ftelde voor een' hoogen
losprijs, en dat zij naderhand viel door de pijlen van DIAW A, - van dit alles heeft onze Nederlandfche Zanger niets.
Geene moderne vertaling is in ftaat, om ons den geest en bet
onderfcheidend karakter van H o m E R u s to leveren. B I L D E
DUE geeft een fchoon iluk op zichzelve, maar bet is geetie
vertaling, niet eons eene vrije navolgin -bet zijn weinigmeer
dan fragmenten. Hoe meesterlijk hij intusfchen weet over to
brengen, hoe zeer bet fchilderen zijne zaak is, en hoe wet
hij
(*) Fvreede Achilles? H o M E R u s
geddelijke of voorrrefelijke Achilles.

heeft : aiog 'AXsAAiD ;, de
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hij berekend zoude zijtl voor eene ineer volledige vertaling,
mogen de volgende regels bewijzen :
Dan Paris toefde niet . In koopren harnasplaten
Gedoscht, en vlug ter been, doorflreeft (* ) hij Trojes flraten .
Het ros gelijk, dat aan de garstkreb wei gevoed,
Zijn' toom ontfnapt, en 't veld al trapplend fchudckn doet,
Het hoofd omhoog ileekt, en de manen onder 't draaien
Der hals, langs de effen fchoft en in den wind doet zwaaien,
En, fier op lijfsgeflalte en onbedwongen tred,
Ombriefchende in de lucht, in 't flroomnat gaat re wed ;
Zoo gaat de fiere prins , van top tot teen volfchapen,
Affchittrende als een zon in 't overkunflig wapen,
En juicht zich-zelven toe, en rept den lichten voet,
Tot daar hij Hektor vindt, en, mec hem, veldwaart fpoedt .
VI .

UITTREKSELS

UIT APOLLONIUS

VAN

RHODUS , DERDE

Bij uittlek keurig . Wij mogen echter niet meer uitweiden . Ook bier treft men uitmuntende fchilderingen aan,
met- ongedwongenen zwier voorgefleld . Hoe fraai is b . v. niet
bet volgende ;
1IOEK .

Zij zweeg . Medea bloosde ; en 't maagdelijke rood
Verried de fchaamte in 't hart, die haar de lippen (loot .
Haar antwoord golfde omboog, maar flervende op de boorden,
En 't ingewand verzwolg zijne opgewelde woorden .
VII . KONLATI!

EN OITHONA .

GEZANG.

AAN OSSIAAN TOE-

CEscts vEN . Naar ons oordeel, behoort dit gezang niet tot
de fchoonfte ftukken van o s s I A N . De details zijn echter
fraai, en bet werk van B I L D E R D IJ K is boven tile kritiek .
Onder de losfe ftukjes verdienen, in ons oog, onderfcheiding
TJichterenvlucht ; De Dood, op rnijn verjaardag ; Onflerflijkheid ; Zeevaart ; en vooral Het Sijsjen, dat, gelijk meer andere, ons reeds van elders bekend is .
Onze voortrefFelijke Puikdichter, then wij in alle zijne
voortbrengfelen hoogfchatten en bewonderen, onthoude ons
zijnen verderen keurigen oogst niet ! Wij zijn met de 4odillen
(*} Liever lazen wij bier '. doorrent.
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S niet bekend : inaar, wanneer zij de fchoon•
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Zes Kunstplaten , behoorende tot de Hollandjche Natie van
Wijlen J. F . ii E L M E R S, geteekend door M . J. V A N B R E E
an gegraveerd door R . V I N K E L E S . In 's Gravenhage, bij
J . A11art. ISIS . 8vo . f 3-I2- :

L en

gedenkfluk voor de natie, gelijk dat van den Heer
verdienc gewis, sneer dan eenig ander, door de
band der beeldende kunst verfierd en voltooid to worden . De
Ileer V A N B R E E heeft dit loffelijk werk aanvaard . Wie zori
hem niet, als bij voorkeur, hiertoe kiezen, uit den fchitterenden kring zelven onzer tegenwoordige I3ollandfche meesters? Als Brabander, doch die de vereeniging met ons, als
bet ware, is vooruitgefueld, en door dit werk zelv' de bartelijkheid toont , waarmede hij in Hollands roem, ook bij de
affcheiding, deelt, is hij ons bijna des to aangenamer . Doch,
men lette inzonderheid op zijne kunst ; men herinnere zich
zijne meesteriijke historifche tafereelen, op meer dan a ne
tentoonflelling onder ons gezien ; men denke aan bet fpre.
kende, aan bet fchitterende tevens en roerende dezer tafereelen, aan VAN DER WERF, MARIA STUART, JACOBA,
en D E R U I T E R, in tie bekende omflandigheden ; en wie
zon hem bet penfeel of de teekenpen nit de handen nemen?
wie zou ze daarin flier veeleer wenfchen en toejuichen? Inderdaad, de kunstplaten, door ons aangekondigd, kondigen
zichzelven op bet eerfle gezigt als meesterflukken aan, die
de graveerflift van den Heer V I N K E L E s niet min dan de teekening van VAN B R E E , na alles wat door beiden geleverd
en gedaan is, tot hooge core verflrekken .
Het onderwerp van elke plant is natuurlijk uit den zallg
ontleend, voor welken zij beflemd is to pralen . De eerfte
Ilelt ous bet roerendst oogenblik uit de roerende en overbet affcheid van B IJ L I N G -- voor. Hij
fchoone epizode
ftaat daar, met den regter arm zijne bezwijmde gade onderfteunende, met den linker zijn zooncje ter naauwer nood aan
zijne borst gefloten houdende, met een gelaat, dat den diepften druk, dock sevens genoeg niannelijke vastheid en vertrou.
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tronwett op den Eeuwigen toont, om dieft drtlk to verduren
en to tarten ; fchild, helm en fpeer liggen nevens hem, terwijl de tier aan den wand hangs . Het onderfchrift is :
~, 'k Verga ! 'k verzink ! "

Helaas ! haar denkkracl't is vervlogen ."

De tweede plant ftelt den dood voor van W I L L E M )EN I .
Dit onderwerp is minder fchilderachtig, vooral, daar de dichter zi n fchilderend vermogen aan hetzelve niet heeft to koste gelegd, en de, ten onderfchrift aangehaalde, regel nets
meer zegx dan
Of d' eelften marteldood met d' eerften w I L L E M fterft ."
Doch, behalve dat deze zang inisfchien minder rijk in
tafereelen is, gefchikt om in een klein beftel. met luister voorgefteld to worden, zoo zegt itnmers deze regel en
dit afbeeldfel sneer voor het hart, dat zijn vaderland en
vorflenhuis met gelijke, dezelfde liefde bemint, dan eenige
andere. Het fchot is gelost, de prins waggelt reeds , de moordenaar heeft zijnen verflijfden arm en blik nog niet terug getrokken , bet offer fchijnt met opgeheven oogen vaardig out
ten hemel re gaan, de misdadige vlugt reeds daar hij flaat ,
en het is zoo natuurlijk als karakteristiek, dat de eerfle in
bet licht, en de andere in de fchaduw is geplaatst . Het gebeel is eenvoudig, maar vol kracht en leven .
In de derde plaats treedt ons de moedige C L A E s S E Ns
voor oogen, -„ - hij grijpt de font ; 't yolk roept vol geestdrift uit :
„ Ja, flerven wij met roem ; fleek , (leek den brand in 't kruid! "
Deze fchilderij is gewis eene der fraaiflen ; het onderwerp
brengt dit mede ; n E B FLEE kon bier al de levendigheid, al
bet fchitterende, dichterlijke van zijn kunstvermogen ten toon
fpreiden . De groep is heerlijk, vol verfcheidenheid, vol natuur, en vooral het hoofdbeeld al wat men zich van mannelijke kracht der ziel verbeelden kan. Gelijlt bet ons echter
met groote genies wel meet gebeurd is, wij verflaan en vatten hem niet altijd, Hoe komt, bij voorbeeld, die onverfchilligheid, die bedaardelijk afgewende blik aan den lieven
kop des jongelings, die eenen anderen tegen zich geleund en
vasthoudt? Wij hebben nog eene aanmerking : hec tafereel
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fchijnt ons toe niet uit H E L M a R S genomen to zijn. Het is
waar, her had dan zoo fraai niet kunnen worden. Doch , ces
aangehaalde regel inzonderheid is in ftrijd met de teekening.
De eerfte fchetst de grootheid der inedgezellen van c L A E sasNs, de laatfce zijne eigene boven alles, ja deels door her
contrast met bet gekerm, de ijzing, den doodfchrik der overigen. Twee denkende geesten ftemmen zelden geheel overeen ; twee regt dichterlijke genien even min .
De heerlijke uitweiding van E G E R 0 N en A D E K A, bij der
Portugezen eerfte komst in Banda, levert de ftof tot de vierde plaat . Hier misfen wij wederom juiste overeenftemming
tusfchen den fchilder en dichter ; en, - de fchim van x E Lv E R s vergeve her ons - wij moecen den eerften regc geven.
,, Zij wordt door 't moordren -rot, dat Banda blaakt, gezien :
Gegrepen, weggefcheurd, in ftrenge boei geklonken ;"
zegt hij , maar v A N R R E it vertoont ons de gebeurtenis alzoo, dat zij nit de armen des grijzen, blinden vaders wordt
weggefcheurd, die haar even zoo vast, als zij hem met den
eenen arm omflingerd houdt, terwiji ze met den anderen
bet rot poogt of to weren . Keurig is doze fchilderij ; de
wanhopige wederfcand van den grijsaard, bet verwilderd oog
der ongelukkige maagd, de gierige en brandende blikken der
Portugezen, elk op zijne wijze en in zijne mate, doen de
groep even zeer fpreken, als zij fraai is geordonneerd, en
in alien opzigte wel uitgevoerd . Men zou op hot onderwerp
misfchien kunnen aanmerken, dat bet de cer der Hollandfche
natie nict onmiddellijk betreft . Doch, zoo moge de kunstliefde dan bier vergoeding ontvangen voor hetgeen zij vroeger aan de vaderlandsliefde afffond .
Deze herneemt alle hare regten, dock zonder de ware kunst
to benadeelen, in de eenvoudige, maar lieve, 's kunftenaars
humaniteit vereerende, afbeelding der vijfde plaat . Van u u.
G O D E G R O O T had de aichter gefchreven
zegt, toen't wonderkind in 't fchomlend wiegje lag,
„ Men
't
En zachte moederhart verkwikte door zijn' lach,
De genius der aarde een' vloed der rijkfte gaven
Deed itroomen op het kind, dat Hollands room zou ftaven."
De
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J)e kunftenaar, die, echter, flechts de iaatfte twee regela
&anhaalt, fchetst dit tooneel. Hetzelve is zeer fehoon ; hot
ilaauwere, fchimachtige van den genius is keurig in bet oog ge.
houden, en bet zal elks goedkeuring wegdragen, dat hij niet
letterlijk gaven uitftort, maar zich door den vruchtbaren talc
en de heldere fakkel genoeg doet kennen . Het mollig wichtje in bet donzig, zwellend beddetje ftreelt bet oog niet min.
der ; en de houding van moeder en kind, benevens bet weiinige bijwerk , enz . voldoen ons volkomen . Of echter bet kostuum geheel in orde zij , en of bet gelaat der vrouwe, op het
eerfte aanzien, niet zachter kon zijn, wagen wij niet to bellisfen .
De laatfte plaat fchetst een van 's dichters gezigten. Het
is een rei van aloude barden.

,, Daar rijst er een! hij treedt voor Wodan's ruw altaAr,
De lof van 't godendom ftroomc Kit zijn harpefuaar ."
Ook hier treffen wij iets flaauws aan, natuurlijk overeenftemsnende met bet denkbeeld eener verfchijning . Ten aanzien van
bet hoofdbeeld is dit echter minst bet geval, beftralende,
zoo bet fchijnt, een hemellicht hem en de naastbijzijnden,
waartegen bet licht des altaars zelf zich als fchaduw voordoet. Wij wagen ons in geene naauwkeurige ontleding van
hetgeen, geen wezen hebbende, met de natuur moeijelijker
to vergelijken valt . Het is gewis mede een fraai tafereel,
misfchien bet kunfcigfte, bet meesterlijkfte van alien . Doch,
wij gelooven, dat de afbeelding, de vaste, vercrouwelijke
fchets, van waarachtige, bekende perfonen en omftandighe .
den, over bet geheel, meer indruk maken, en meet behagen zai . Heeft men dit onderwerp ook misfchien gekozen
als eene foort van karakteristiek des zangers zelven, deze
cer der natie? of verbeeldt wel de fpelende bard den vader.
iandfchen dichter? dank wijdt dan oats hart bet regt gevoelig hart des fchilders .
Wij hebben er nets bij to voegen, dan dat deze keurige
voortbrengfels van teekenpen en graveerijzer vergezeld gaan
van eenige veranderingen en bijvoegfelen in den derden druk,
welke, onder bet dwangjuk der Franfche heerfchappij, niet iri
den eerJlen en tweeden druk mogten gefleld warden. Wij weufeben den bezitters deze uitgaven geluk met de gelegenbeid
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om hierdoor het verminkte to herftellen, eat vertrouvven des
to eer, dat niemand aarzelen zal, zijn aandenken aan HEX.
rA E It s , den zanger des lieven vaderlands, op her fchooufte
to ,olmakell.

lets' voor Win Kind. re Leyden, bij L. Herdingh en Zoom.
1815 . In gr. 8vo . i6 BI. f :-5-8
Schoon her letterlijk waarheid zij, gelijk de Dichter van'
dit flukje gefchreven heeft, dat zijn Klaagzang „ eenen wan„ klank make to midden der wapenkreten en triomfliederen,"
niet minder evenwel, dan her gefchal van trompet en krijgsklaroen of pauken, ware de zachte en bewegelijke treurtoonen van dit lets voor mijn Kind welgevallig voor ons in het
ilille Boekvertrek. Iminers de Oorlogsmuzijk en zegezangen, hoe noodig am den Volksgeest aan to moedigen, en
hoe gepast bij eene luisterrijke overwinning, verdooven zelfs
bij den koelzinni7en Wijsgeer eenigzins her medegevoel wegens de tailooze ellenden, weaken her zwaard op aarde brengt,
of die van elders dagen . Incusfehen, daar wij reikhalzen naar
den Vrede, en eene deelnemende teederhartigheid, als de edelaardigfle aandoening des menfchen, op hooge waarde !chat
ten, wends zich nu onze befpiegeling of luisterende aandacht,
met zeker verteederend, ja tlichtend genoegen, naar dat toopeel van huisfelijken rouw, welk deze Vaderlandfche Dichter
fehetst, in flaat ook den hardvochtigflen Held eenen traan
ten oogen uit to perfen . Hier Loch bezingt een Man en Vader, zich rigtende tot zijn eerstgeboren en overgebleven
Zoontje, het Kraambed zijner teedergeliefde en waardige Ga.
de, door den flag des Doods in eene, Lijkkoets veranderd .
Wij onthouden ons, boezeer met moeite, om, wegens die
rigting, uitvoering, en treffende behandeling zijner treurzaugen, ran hem onzen welmeenenden lof ce uiten : wij toch gelooven ten voile, „ dat hij daarmede geenen dichterlijlteia
„ room bejagen wilde, of voor zijnen naam eene eerzuit
„ zocht up to rigten op her graf zijner Echtgenoote." Wi)
eerbiedigen-zijne droefheid ; hoezeer her ons fmart, dat deze
hem eene kieschheid inboezemde, die echter den zedigetl
N I E U W LAND ; bij eenerlei, ja zwaarder verlies van Gade
en Dochter tevens, elders henen voerde, en dead zingen :

Me
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Wie N I E V W L A n D's naam, na menig vlugtig jaat,
Ilerdenkt of hoort, zal dit ook tevens weten
„ Hij word bemind door ANNA P R U Y s S E N A A E,
„ Verloor haar vroeg, en heeft haar nooit vergeten."
Zoo onderfcheiden werken de hartstogten op bet getlieea
van menfchen, die nagenoeg in gelijken toefland verkeeren,
en ook ten aanzien van dichterlijke of zedelijke verdieniten
nevens elkander, en welligt op 86ne rij mogen gefteld worden ! Hoe bet zij : N i E U W L AND bleef Wets overig, dan zijner overleden Gade to gedenken. Maar den Man en Vader, in
welken bet gevoelig Nederlandsch harte, deelnemende in zijn
lot , den Hooggeleerden B o R G E R meent to erkennen, ftreelde bet, alleen voor zijn Kind deszelfs verloren Moeder en
zijne Gade to beweenen ; en gaf bij alzoo eene zeer belangrijke, zoo niet oorfptonkelijke, wending nan zijnen uit her
harte, van droefheid overkropt, gevloeiden treurzang. - Wij
behoeven voorzeker van dit lets, dat wij in waarde naast
den Lijkzang van N I E U w L A N D alreede genoemd hebben,
geene verdere aanprijzing to doen ; dewijl de naam van de-en boven onzen lof is, en wij nan bet gevoel van iederen
Lezer van dit Gedicht ons eigen oordecl gaarne willen onderwerpen . Alleen, daar diepgezette rouw verbiedt nit to
weiden in de befchrijving van bet harttreffend tooneel, den
doodelijken flag, die bet gelie£de voorwerp wegneemt, voeren wij dit gedeelte ter proeve aan, nit het fchoon geheel,
dat voor ons ligt .
Die in den kerker zucht, kan met geen flerker drift
Verlangen naar den dag, die band en boei zal oaken,
Dan mijne Hartvriendin verlangde naar die gift,
Die 't huisfelijk geluk ten top toe zou volmaken .
Reeds zagen wij bet kind, en grepen 't beurtlings aan,
En ftreden om zijn guest, en prachten om zijn flreelen ;
Het dartelde nan den disch, 't kon op zijn voetjes flaan,
En Moeder wees de plants , waar 't in den hof zou fpelen .
Reeds groeit bet knaapjen op voor God en voor de deugd ;
Reeds is de jongeling de blijdfchap zijner magen ;
Dc noon is reeds een man, en naamloos onze vreugd -Ilet toppunt is bereikt - wij hebben niets to vragen.
0 0 5
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Zoo dtooMdea zij en ik - daar prangs de barensnood
Zij roept den hemel aan om bijftand en genade 'k Ben vader van een zoon - zij, offer van den dood . Betreurt ge uw Moeder, kind l uw vader mist zijn Gade.

Uitboezeming aan Z. K. M. W I L L E M F R E D E R I K, Koning
der Nederlanden, bij den aanvang van het tweede jaar zij•
ner regering . Te Utrecht, bij $ . Alter. In gr. 8vo. 22 Bl.
f :-6- :
Faderlandfche Cezangen van D . V A N D E R L 0 0, Predikanr
te Montfoort . Te Amflerdam, bij G. van Dijk. In gr. 8vo.
44 BI. f :-I3- :
Uitboezerning van • tnijn gevoel, bij de verlosfng van het Vaderland; voorgedragen ten voordeele van het Fonds tot de
jKapening, door m . W E S T E R M A N. Te efmflerdam, bij J.
W. Ijntema, en J . G . R.ohloff In gr . 8vo . XVI, 3o BI.

f 1- :- :
Deze drie dichterlijke voortbrengfels voegen wij bijeen, omdat ze alien tot onze gelukkige verlosfing betrekkelijk zijn,
2onder nogtans tot derzelver laatfle cataflrophe, en eindelijke bevestiging, in de velden van Belle Alliance, to behooren .
Het eerfte is van een jong en ongenoemd Dichter, die zijn
iluk, met gepaste nederigheid, als eene proof aanbiedt, om
to we .en, of hij mag en moet voortgaan in de behandeling
der tier . Moeten wij nu mede ooze flem over daze belangrijke vraag uitbrengen, zoo betuigen wij net : het antwoord
niet zoo terftond gereed to zijn . Ilet niediocribus esfe poetic
komt ons natuurlijk voor den geest ; en wij zijn niet zoo
geheel zeker, dat er iets meer dan middelmatigs van dezen
jongeling zal worden . Er komen inderdaad fchoone plaatfen
in zijn vets voor, en het flotversje is bijna doorgaans vloeijend en lief. Maar, daarentegen zijn or ooh weer zulke lee.
lijke fouten van onderfcheiden acrd in het werk, dat wij
waarlijk aarzelen, om - niet over 's jongmans ijver en
kunde enz ., maar over do kieschheid van zijn gevoel en van
zijnen geest, eene beflisfend gunflige uitfpraak to doen . Barjig-
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digheden, b . v . van twee t t, (tot 't tok/den, suet' : wordend
jeiar, enz .) ; bastaardwoorden (bet heel begeesterd hart) ;
flaauwe plaatfen ( .Ja, God! verJchoon dien wensch, - flaaf
ltujn verbeeldingskracht - En zegen Neerlands horst, met
r7eugd, verfland en magt) ; verzuim der vereischte fmelting
(Aangrimde en bet Oost , enz .) ; onverftaanbaarheden (Man .
well, die de zon het fchittrend aanzigt zengen . -- Ells ik
bar der vadren fchimmen Statig voor rnijn geest zie /laan,
Die als dunne wolken klimmen, En als zonnen onder •gaan .) ;
dubbelzinnigheden, (Ziedaar mijn wit, o Vorst! mijn eenigst
doel alken! - Terug, vanhier, wiens borst Niet gloeit islet
vlarnt, niet fchokt, die zonder bloed in de adz en Geen buivering gevoelt, ills hij den God wil vadren, Dens fcheppende
almagt hem, door zijne komst alleen, Verlostte van den druk
der zwartfle afgr•ijslijkheen . NB . Wie is deze God? de Vorst,
of Hij, de Eeuwige?) ; verkeerde vergelijkingen (Ack, wartawl,
ik beken 't, bij de echte dichtvutsrfpranken) ; overtolligheden (weer fchooner) ; eindelijk, onder welke rubriek
zullen wij bet brengen, dat bet wijs befluur van God gedankt
wordt, omdat de deugd , na langen tijd, zegepraalt ; dat de
uitvoerige befchrijving van den eik, die met de lente weer
ontluikt, dit moot ophelderen ; en dat men daarbij, noch aan
de bevestiging en verheffing der deugd, noch aan die van den
boom denkt, wiens wortelen ook alzoo to dieper in den grond
boren : immers , waar blijft nu bet bewijs der wijsheid? -•
Dusdanige gebreken, zeggen wij , doen ons wederom twijfeleis ann hetgeen plaatfen als de volgende ons van 's jongelings
aanleg zouden doen denken en hopen :
Men zegt , dat op bet uur, toen Nereus pekelbaren
Den land gewenschten Vorst naar Holland mogten varen
En torfchen op hun rug dien fchat, zoo vol waardij ,
Een hemelsch maatgeluid, vol fchoone harmonij,
Werd op bet vlak gehoord, waar langs bet vaartuig ftreefda
En dat nan 't roer cen rci van hemel wachters zweefde,
Die, op Gods wenk gedaald, 6 wonder, nooit gehoord!
Langs 't dobb'rend fchuim der zee bet vaartuig ftuurden voort .
No . e is van een reeds meer bekend Poeet . Ilet is eene
kleine verzameling van vroeger en later vervaardigde flukjes.
Zij hebben ons , over bet geheel, wel behaagd, inzonderheid
de
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de zaeht gefleraden, en de learften doorgaans beter dan de
rerflen. In bet allereerfce, nog ten tijde der Republiek vet .
vaardigd, bevalc ons bet : „ Ach Vaderland," waarmede ieder
couplet begirt, minder. Ook geven wij in bedenking, of de
volgende regels
Mijn Vaderland! gij waart fleeds vrij ;
Uw' Graven zagen u naar de oogen ;
En zoo ooit hun geweld uw wettig regt won fcbenden g
Gespte ieder Batavier bet flagz ;vaard om de lenden' ;
Elk flreed voor vrijheid, regt en wet.
wel zeer voegen bij de klagte over cenen toefland, die
gedeeltelijk aan verzetting tegen de vroegere, Hooge Over
held, en den gewaanden flriid voor vrijheid, regt en wet,
zijnen oorfprong verfchuldigd was . In fommige volgende
flukjes hinderden ors, nu eons eene zekere telenrfelling,
door eenen flaauweren afloop dan men had mogen verwachten ; dan weder fommige uitdrukkin„en,die ons toefehenen min
waardig cc zijn ; en eindelijk de al to flellige en harde denkbeelden, welke de Schrijver zelf noodig geachc heef , in bet
voorberigt, to verdedigen, zonder dat ze waarlijk verdedigd
zijn . Althans, wij ook, wij gelooven in eenen God, in zit
albefluur, in de allerbijzonderfle voorzienigheid . Maar wij
wagen bet Wet to bepalen, waarom God eon of ander kwaad
aan eon yolk, aan den mensch, doet overkomen . Mogelijk
is bet flraf, of liever tuchtiging, of ook beproeving en verllefling der deugd . Wie is Ziju raadsman geweest? - Zonder
ons met naauwkeuriger aanwijzingen op to houden, welke
eon reeds geoefend Dichter niet zoo zeer behoeft, bepalen
wij ons bij een flaaltje, dac vole zijns gelijken in fraaiheid,
in dit bundeltje, heeft, maar dac, om bet onderwerp, thans
to meet moet behagen .
4atz de Nederlaradrclie 'Vrouwen .
I-Joe zijt
Lieve
WVaarom
Zulke

gij zoo ligt bewogen,
Vrouwen ! en zoo Leer?
bigg'len nit uwe oogen
fchoone parels veer?
Waar
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Waarom gaf u God die harten,
Week en fpoedig aangedaan? -'t Was , opdat ge in leed en fmarten,
At wie lijden, bij zoudt ftaan .

Sluit uw kast en koffers open,
Legt 't borduurraam aan een kant,
Denkt aan fpelen noch aan knoopen,
Maar aan plukfel en verband .
Brengt, met tranen in uwe oogen,
Met der flrijd'ren Teed begaan,
Zelfs met 's vijands fmart bewogen,
De offers van uw lijnwaad aan ;
Offers, mocilijk zaam to brengen,
Daar uw fchat is weggeraakt ;
Offers, onder tranen plengen,
Door uw hand gereed gemaakt ;
Offers, dankbaar opgedragen
Aan dien God, die Neerland redt ;
Offers, die dien God behagen,
Boven wierook en gebed.
No . 3 . Dit dichtfluk van W E S T E R nl A N werd federt lang
verwacht . Het is kort na de gezegende omwenteling reeds
vervaardigd en voorgedragen. De reden, dat bet eerst nu in
bet licht verfchijnt, fchijnt grootendeels in de inteekening gelegen to zijn, die niet zoo gunftig uitviel, als de Dichter,
ten besic des vaderlands, had durven hopen, en welker lijst
ook nu nog is achtergebleven, als niet algemeen zijnde inge.
komen. Het fluk is der gelegenheid, des oogmerks en des
mans waardig, en vermeerderd met eene toewijding -- aan
wie? flaat er niet bij, en words ook ilechts in bet voorbijgaan gezegd ; bet is het vaderland ; doch de Heer W E S T E FLMAN valt bier waarlijk in eene tegenovergeftelde foot, als
wij ftraks bij V A N D E R L o o aanroerden . Wij willen in geene ontleding van bet geheel treden, dat, ais een lierzang, in
afwisfelende mast vervaardigd is, en keur van fchoonheden
bevat . Wij hebben reeds verfcheidene flukken op hetzelfde
vnderwerp behandeld, kennen w E S T E R M A N'S vaderlandfche
deukwijze federt lang, en molten help this deze ligte flraf
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voor bet fang verroef wel opleggen, dat wij niet meer zoo
con amore, en zonder er uft to kunnen fcheiden, bij Itof en
vorm dezer bardenzangen op onze gewenschte revolutie ftilitaan . Incegendeel, wij willen thans eens doen zien, dat het
altijd eenigzins gevaarlijk is, met de allereerfte warmte over
eene gebeurtenis bij lang bekoelde hoorders en beoordeelaars
op to treden. Wij hebben voor, bet gewigt van onzen looden
-- fchepter, denkt gij?
peen, zoo trotsch zijn wij niet -kam eens to doen gevoelen . Dit is goed voor rood haar, zegt
men ; en waarlijk, de gebreken onzer gloeijende, vaderlandfche Dichters hebben daarmede wel eenige overeenkonist . Ter
zake dan .
NAT mogen, bij bet zelfbefeffen,
De fiere fchoudren zich verheffen .

Maw, Mijnheer W E S T E R MAN , fchilder, tooneelkunftenaar
enz . enz ., wie vindt er nu fierhefd in hooge fchoudrrs? Neen,
hadden wij die, dan zouden wij haast denken, dat de ijzeren
had hij bet
fchepter er wel eens effentjes op mogt tikken
maar niet zoo erg gemaakt
Ja, fchriklijk was uw lot, gelitfde Landgenooten,
Verfchopt, verdrukt, verguisd, uit uwen rang geftooten :
De roofzieke Adelaar, met menfchenbloed gemest,
Sleepte al wat uwe vlijt vergaarde in 't heilloos nest ;
Waaruit een vuig gebroed, in gruwlen opgetogen,
En op verwoesting heel, bij zwermen aangevlogen,
Ter nedrfchoot op 't weleer van God gezegend Land,
Verzwelgend vrucht bii vrucht in 't hongrig ingewand ;
En, walgend van het bloed, tot ftikkens ingedronken,
Den fcherpen bek nog kiemde aan de uitgeteerde fchonken,
Waarvan, hoe zat gemest, geen van 't gebroedfel week,
Voor hongeriger zwerm er woest op nederfireek.
Dat vinden wij nu alles heel fraai . Wat de Adelaar laat
doen, dat doet hij zelf; en dat bet verzwolgene altijd naar
de ingewanden gaat, willen wij een' Dichter niet beduiden .
Maar, wij gelooven toch niet, dat wij bet vuig gebroed van
het bloed zouden hebben zien walgen, als de climax niet vereischt had, dat zij nog aan de uitgeteerde febonken knaagden .
Dat nooit een teedre borst hun zonen liefdrijk voed' ;
Neen Ilechts een furie, wie de hel in 't harte woedt,
Die
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Die wile gruwlen in haar' boezem kon vergadren,
Jaag' met de onreine melk bet pestvuur in hunne adref,
Of storte, als zij met wrok hen in hare armen flit,
De razernijen in hun zwellende adren uit :
Dat kroost, dat zij den beul met fpijt en wrevel baarde,
Zwerv' met Gods haat bedekt, ten affchrik aan heel de Aarde ;
Dat wreede vloekgebroed, dat deeds zijn rust veritoort,
Straff' hen voor Ioerden's ramp met gruwbren vadermoord!
Mooi, keurig mooi gezegd! Maar, waarachtig, ons Christelijk hart komt er tegen op . Heeft men bet D A V I D niet
menigmaal ten kwade geduid, dat hij de zuigelingen aan de
rotfen verpletteren wilde ? En DAVID was toch maar een
Jood - en zijne vijanden waren Gods vijanden, zeggen de
vromen ; God zelf was de ware Koning van Israel . En wat
zegt verpletterd worden, tegen zulke vreesfelijke dingen, als
wij bier lezen? Mijn hemel! eerst onreine melk - dan pestvuur, ja razernijen in zwellende aders - vervolgens, met
Gods haat bedekt, nergens een thuiskomen -- en dan per
flot nog de vaders vermoorden! Neen, neen, er ziju al zondaars genoeg in de wereld , en vooral in Frankrijk ; men
wenfche er om geen meet ; de ouden zullen wel aan hun einae komen, al gefchiedt bet juist niet om voor nog erger
jongen de plants to ruimen . Zoo boos moet men in verzen,
en in druk, waarlijk niet worden .
Maar weinig was 't dat ge u de vrucht van 't zorglijk Ilooven,
Bet zuurgewonnen deel wreedaardig zangt ontrooven ;
° t Was weinig dat gij, tot den flavenftand verlaagd,
De vrucht van jaren vlijts baldadig plondren zaagt ;
Dat zwervers, in de plaats der edlen voorgetreden,
U hoonden door bun pracht, en, de ouderlijke zeden
Verfchoppende met fmaad, bet kuifche huwlijksbed
Met (chimp bedekten, door een bandelooze wet,
Die de ontucht teugel vierde, en't fchoon geflacht verneerde,
En 't Godgewijd bevel in euvien moed onteerde ;
o Dit zegt weinig nog, der Nederlandren trouw
Zwoer deze fchandwet of ter liefde van de vrouw ;
Het echte Hollandsch hart was nimmer of to trekken
Van haar, wier liefde 't eens ten wellust mogt verftrekken,
Van haar, die onder 't hart met lijdzaam worstien droeg

Wat hem gelukkig maakte en ziju verlangen vroeg. - enz .
Wel-
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Welnt<, war vait daar nu weer op to bedillen? Niets . Wi3
halen her aan, om een enkel ftaalrje van de edele gezindheden to geven, daar her vorige reeds van her keurig talent
getuigt. Het is de brave W E S T E R M A N, die zich zoo fchrikkelijk boos tegen her goddeloos rot maakte. Eer hebbe zijn
hart! Maar, zoo als gezegd is, de room snoet niet aver bet
tuitje loopen. -- Men make echter in 's hemels naam nog
lang zulke fouten, a1s bet anders niet kan! Wij willen om
de dood geen koorn met bet onkruid uittrekken . Basta!

De nieusve Fakkel, of de Geheimen van het HoF der Thuil(Tuil-)lerien . No . I-IY. Uit het Iloogduitsch vertaald, Te
alsnflerdain, bij E . Maaskamp . 1814 . In gr . 8vo . Te -amen 320 I31- f 2- 4 - .
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werkje bleef tot hiertoe bij ons liggen. Her is een '
vertaling nit bet Hoogduitsch . Het behelst karakters, levensfchetfen, anekdoten enz . nit her voormalig Fransch-Keizerlijke Hof. Veel daarvan fehijut ontleend nit de vroeger aangeltondigde Geheisne Gefchiedenis . Het is alles regt zwart geteekend ; of ook naar bet ]even, en overeenkomftig de waar.
heid? dit moeten wij aan elks geloof of ongeloof, aan zijn
eigen oordeel overlaten . De bronnen en bewijzen worden
juist niet opgegeven, althans zoo, dat men dezelve behoor1ijk proeven kan . Veel, zeer veel moge, helaas! wel waar
zijn. En, al ware her dus ook, dat men her bier niet voor
de eerfte keer leest, her mag dan wel tweemaal gezegd en
ter dege ingeftampt worden, welk een kanalje nog onlangs
de halve wereld regeerde, welk een nest daar in Parijs uitgeroeid of nog uit to roeijen is - en wat al befluiten en
aandoeningen hieruit verder volgen mogen . Wij kunnen echter niet ontkennen, dat de kost, bier opgedischt, ons al war
oud begint to worden ; dat wij federt de eerfte omwenteling
al vrij wat beter, meer to vertrouwen berigren, van tijd tot
tijd hebben in handen gehad ; en dat wij dus ook met gcnoegen zullen zien, zoo de Uitgever, in piaats van dit werk
voort to zetten, eenmaal war rijper vruchten her Publiek aanbiedt . En hiermede genoeg van deze Fakkel, deze akelige pektoorts, bij welke men toch ook gevaar loopt, de menfchen
bijna even diep to leeren haten en verachten, als hij doer,
die ons met zijne aanhangelingen dit fchouwfpel levers.

BOEKBESCHOUWING.
l'ierde zestal Leerredenen , door J . H . V A N D E R
P A L b1 . Te Leyden, bij D . du Mortier en Zoon,
1814 . In gr. 8vo. 224 131. f t - as - t
1Jeze Leerredenen van onzen beroemden VAN D E k
P A L DZ zullen, vertrouwen wij, door de wijze van
behandelen, niet minder dan de vorigen, de algemeene goedkeuring wegdragen .
In de cerfle Leerrede befchouwt de Hoogleeraar

Yeztzs li'den als het offer der verzoening, naar aanleiding van 2. Corinth . V : 21, en koos deze toffe seer
gepast , om, aan bet Plot der prediking van jezus lijdensgefchiedenis, een a1gtmeen overzigt over dezelve
to geven . Na in de inleiding vernuftig opgemerkt to
hebben, dat, zoo dikwerf wij ih den Bijbel de eigeil .
lijke leer der Goddelijke Openbaring vinden voorgefleld,
deszelfs {liji aan het wonderfpreukige nadert, en dat
de i itdrukkingen , waarin de ontvouwing dier leer be»
grepen is, vreemd Widen en ver afwijken van de gewone begrippen, gaat de Redenaar tot de behandeling z el .
ve over. In bet eertle gedeelte geeft hij eene verklaring van de woorden des Apostel8, welke door hare
eenvoudigheid en klaarheid ons zeer bevallen heeft . Alleen hadden wij gaarne gezien, dat de Hoogleeraar, ter
flaying ziner gegronde opvatting der woorden, God

heeft Yezus zonde gemaakt , voor , God heeft hers tot
een zondoffer gemaakt, opgemerkt hadde, dat in bet
0 . V. bet HebreeuWfche woord, hetwelk met bet
Griekfche, in onze vertaling door zonde uitgedrukt,
overeenkomt, ook voor zondofer genomen wor'it, err
dat Paulus, alhier by de Israelitifche zondoffers zin.
fpelende, het woord in den voorgeflelden 2in gevoege . ;
lijk geacht kin wr,rden to hebben gebezigd ; am rvelUQl11

Cx . 1815 . NO, J3,
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ke aanmerking hij zijne opvatting, zoo als htt ons
voorkomt, nog beter zou hebben aanbevolen, dan door
eenvotrdig to verzekeren, dat bet woord zonde, op genoegzaine taalkundige gronden, zondofer kan worden
overgezet . -- In het tweede gedeelte der Leerrede
wordt treffend, en volgens den eigenaardigen tram des
begaafden en van godgeleerde diepzinnigheden afkeerigen mans, betoogd, dat wij noch bet verhaal van den
lijdenden en ftervenden Jezus bij de Evangelisten, noch
de voornaamfte en gewigtigfte bijzonderheden dier gebeurtenisfe in haren aard en kracht kunnen ontvouwen
zoo wij den dood onzes Heilands niet als een zondoffer
befchouwen . Door welk tweeledig betoog, zoo als bet
alhier vvordt uitgevoerd, de leer van Jezus zoenoffer
op eerie verfland .ige, fmaakvolle, en naar de behoefte
van velen in onze dagen zeer gefchikte wijze verdedigd
wordt . Eene korte toepasfing befluit deze Leerrede .
De tweede Leerrede, over Joan. VII : i6, 17, heeft
tot opfchrift : toets der waarheid van Yezus leer . In
dezelve, na den zamenhang der tekstwoorden met het
gefchiedverhaal, waarin zij ingevlochten zijn, zeer gepast to hebben opgegeven, gaat de Redenaar over, om
de uitfpraak van den Zaligmaker, in dezelven vervat,
eerst zoo veel noodig toe to lichten, en de waarheid
derzeive kortelijk to Haven . Daarna leidt hij daaruit of
de onfchatbare voortreffelijkheid van Jezus leer . Voorts
doet hij in dezelve opmerken de verklaring en verdediging van alles, wat aan Jezus berispers en vijanden,
en men en to allen tijde, onbegrijpelijk en aanftootelijh
voorkwam . Eindelijk doet hij ze befchouwen, als den
toets der echtheid en zuiverheid van bet geloof der
Christenen aan Jezus en zijne leer . - Dit alles loopt
zeer geleideliik voort : cn hoe meer men hetzelve met
de noodige aandacht overpeinst, hoe meer men, tot
eer van Jezus en zijne leer, en overeenkomftig het
hoofddenkbeeld van Jezus uitfpraak in de tekstwoorden, overtuigd wordt, dat de goddelijke ~oorfprong dezer leer zich alleen laat gevoelen door die genen, wier
hart

LEEkkF-T%ENEN.

571

),art zoo wel als verfland gezond en welgefteld, en die
genegen zijn Gods wil to doen en zijn geboden to betrachtenj --- In bet begin van bet eerfte gedeelte, en
bg gelegenheid van de verzekering der Joden, welke
den tekst voorafggat, dat Jezus de Schriften Wet geleerd heeft, itelt de Heer V A N D E R P A L M zich met
regt tegen fommige Leeraars van onzen tijd, volgens
weldce Jezus de Schriften wel geleerd heeft, en niet alleen in de geheime wetenfchap der Joden, ,naar ook in
de verborgenheden der Egyptenaren ingewijd is geweest .
Echter zal de Hoogleeraar bet hierin met ons volkomen
eens zijn ; dat Jezus in eenen zekeren zin de Schriften wel
degelijk geleerd had, namelijk niet zoo zeer in de fcholen
der Joden ; maar door eigene en gedurige beoefening,
cer hij in bet openbaar als Leeraar verfeheen ; ja dat
hij meermalen in de fcholen der Joden bij hunne lesfen
iegenwoordig geweest zal zijn, om hunne wijze van
donken, van redeneren en van fchriftuitleggen bij eigene ondervinding en van nabij to leeren kennen, daar
hij feeds in zijn kindsehheid in den Tempel zich met
Joodfche Leeraars onderhield .
De derde en vierie Leerrede zijn over Henoch, vol .
gens Genef. V: 94 , zoo dat de eerfte over zijn leven,
de andefe over zijn uiteinde handelt . In dezelve wor-4
den meer uitvoerig voorgedragen 's mans dcnkbeelden,
reeds uit bet tweede ituk van zijn' Biibel voor de ,?etigd
bekend, In beide bewonderden wij zijn allergelul kigst
vermogen, om zijne hoorders of lezers in de hoogfte
oudheid to ver-plaatfen . In de eerfte werden wij zeer
getroffen door de eigenaardige en in den geest der oude
wereld diep indringende befchrijving van de zedeverbastering dens tijds,-en van Henochs uitftekend gedrag :
Na zulk een krachtig en roerend ituk vreesden wij ,
onder bet lezen, dat bet tweede en toepasfelijk gedeelte, over den omgang met God, als bet voorname
kenmerk der ware gcidsvrucht, er ' enigzins bij of zou
vallen. Dan, hij bet lezen van hetzelve gevoelden wij
vns op eene flichtelijke tvijze medegefleept, en erkenP p a
den
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den met onuitfprekeltjk genoegen den waarlijk grooten
meester in de kanfelwelfprekcndheid .
Niet minder fchoon is de andere Leerrede, over bet
uiteinde van Henoch . In dezelve dringt de fchrandere
en met eene rijl e verbeelding begunfligde man weder
zoo diep in den geest der vroege wereld, en verplaatfte
ons, onder bet lezen, zoodanig in dezelve, dat wij,
als 't ware, vergaten , wat er rondom ons gebeurde .
flan dezelfde gelukkige verbeelding heeft men ook to
danken de verrukkende voordragt van Henochs gewaarwordingen bij zijne opneming tot God, en van de gevoelens zijner tijdgenooten bij zijnverfcheiden . Metthn
woord, die beide Leerredenen zijn meesterflukken, en,
naar ons oordeel , de beste in dit bundeltje. - Edne
aanmerking zij ons vergund ; nameliik, dat wij in bedenking geven, of op bl . 88 voor bet fchoonklinkende , doch aan misvatting onderhevige woord Goden - zonen niet beter ware geweest bet eenvoudiger zonen Gods
to flellen .
Bondig is de vijfde Leerrede, over HaMel . II: 36 .
In bet eerfle gedeelte verplaatst de Redenaar zich ge"heel in de denkbeelden en den toeftaud der joden, ten
einde de gepastheid der wonderen van bet Pinkfterfeest
to doen gevoelen : en in bet tweede legt hij, naar de
behoeften zijner hoorders , bet verband open , tusfchen
de Pinkflergefchiedenis, en bet geloof aan de waarheid
des Evangeliums . Hoe aandachtiger men deze Leerrede
zal overwogen hebben, met des to meer overtuiging
zal men moeten erkenncn , dat dezelve volkomen beantwoordt aan bet opfchrift : het Christendom bevestigd
door het Pinkflerfeest .

De laatfte Leerrede behandelt de gefchiedenis van
Ruth, naar aanleiding van Ruth II: 11, 12, en bet
voorname derzelve wordt op eene wijze voorgedragen,
die geheelenal met den aard der gefchiedenis zelve
flrookt ; dat is, op eene eenvoudig-fchoone en kunfleloos-roerende wiize, tot welke de Heer VAN D E R
PALM zoo biizonder gefchikt is. In bet tweede en
kor-
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R,urtere gedeelte bepaalt hij zich tot eene gewigtige
hoofdbijzonderheid, dat het huisfelijk leven ecn waardig
tooneel is van Gods voorzienigheid, en van menfchelijke
deugd : en dic denkbeeld words op eene trelfende wijze
ter toepasfing aangewend . -- Op bl . go9 hebben wij in
deze Leerrede tot Orpa aangetroffen ; eene fchrijf- of
drukfout voor van Orpa. - De vertaling van Ruth
I: vs. 13, bl . ig8, ik Judo jlechts to meer ona uwentwil,
in plaats van de gewone, mij is veel bitterder dan u,
komt ons zeer aannemelijk voor .

tTandleiding tot Godsdienflig Onderwils , door 1 . R or MER, Christen-Leeraar to Leyden .
Te Lcydcn,
bij D . du

Mortier en Zoon,

18i~l,

In kl. Svo . 4 0

Bl. f :-4- :

O

nderwijsboeken verdienen altoos in eene bijzondere
mate belangitelling, omdat in alle vakken van kenns
zoo veel van de beginfelen afhangt . Dit geldt voornamelijk van boeken, beftemd tot onderwijs in den Godsdienst . De overtuiging hiervan heeft ons bewogen,
het voor ons liggend boekje met bijzondere aandacht to
doorlezen, en hetzelve aan onze denkbeelden over de
vereischten van zulk een boekje met befcheidenheid to
toetfen. \Vij namen hetzelve in de hand met het bewustzijn, dat wij bet werk lazcn van een' man, die tot
een Christelijk Genootfchap behoort, dat in zaken van
Godsdienst aan deszelfs leden volkomene vrijheid van
denken laat , wits zij de H. Schrift tot regelmaat houden . Uit then hoofde verwachttcn wij ook geene beginfelen tot de kennis van cenig kerkelijk leerbegrip ;
maar vooronderitelden de eigene gevoelens van den
Schrijver over de hoofdwaarheden van den Godsdienst
to lezen . Wij hebben ons in deze verwachting ook niet
bedrogen ; want wij moeten bekennen, dat de (leer
. o L ti E R geheel iijn' eigen' wee; bewandelt ; maar
i
P p a
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eenen weg, die ons hier en daar op bliwegen fchijnt to
leiden, welke de Leeraars des Christendoms in ons
land, ja wij durven zeggen, de Leeraars van bet Gen ootfchap, waartoe zijn Lerw- behoort, voter dwaalwegen houden . Wij hopen door een kort verflag van
het boekje to bewijzen, dat wij regt hebben alzoo to
fpreken .
De Heer R 0 E M E R zegt in bet Voorbertgt , dat het
gebrek aan bet gewone lesboek, door zijnen zaligen
en voor hem feeds onvergetelijken Ambrgenoot c.
R 0 G G E, tot handleiding voor bet btjzonder eateehetisch onderwijs voor meergevorderden, in zijne Geuleente ingevoerd, en door hem behouden, hem bet
volgende opftel deed vervaardigen ; dat hij toen geenszins bet oogmerk eerier openbare uitgave had ; maar
dat de moeijelijkheid van bet affchrijven, waardoor betzelve dikwijls zeer gebrekkig in handen kwam, dezelve
noodzakelijk maakte . Hij verzoekt, hetzclve dus oolc
alleen als eene handleiding tot bet godsdienftig onderwijs to ontvangen ; daar de Leeraar , die hetzelve gebruikt, genoegzame ftof heeft tot uitbreidiug, verklaring en opheldering in zijne lesfen .
Vooraf gaat eene Inleiding over 's menfchen waarde,t
vermogens, be/lemming, enz . en hierop volgen vier
Hoofdilukken, die den zoogenoemden Natuurlijken
Godsdienst bevatten. Deze Hoofdftukken : over het beJlaan van God ; over de Goddelijke Eigenfchappen ; over
de Goddelijke hoorzienigheid ; Gevolgen uit het voorgaande, toegepast op des menfchen zedelijke verpligting,

behandelen de voornaamfte waarheden, die hiertoe be.
hooren, in een' Kantiaanfchen geent . Wij willen echter
hierbij niet blijven laan, daar de volgende zes Hoofdftukken, die betrekking hebben tot de Goddelijke Openj
baringen van bet Oude en Nieuwe Verbond, zich zeer
onderfcheiden, en dus onze bijzondere aandacht tot
zich trekken . Wij hebben, namelijk, deze Hoofdftukken gelezen en herlezen, en na elke lezing beeft zich
Let gevocl aan ons opgedrongen, dat zekere nminachting
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ting voor bet gefehiedkundige van den Bijbel , en voor
de onmiddellijke medewerking der Godheid ter openbaring van hares wil, maar al to duidelijk daarin doorftraalt .
Het gevoelen van den Heer E o E M E It over den Bijbel fchijnt ons van gemelde vrijere denkwijze ten grondOage to liggen. Hij zegt , namelijk , bl. 34.. „ De
Bijbel is eene verzameling van geloofwaardige gefchriften, betreffende dens Godsdienst . Derzelver fchrijvers
ziin door eenen opregten, waarheidlievenden en Godsdienftigen Geest gedreven (z Tim. III : i6. 2 Petr . I:
2I .) en verdienen, in alle opzigten, geloof en vertrouwen. Men behoort zich echter to wachten, om
niet aan den uiterlijken form van bet bock to blyven
hangen . De Bijbel is, als bock, befchouwd, geenszins heilig, maar ontvangt deszelfs voortreffelijkheid
van den inhoud . De Bijbel is geenszins de Openbaring, maar bevat dezelve . Hij is onfchatbaar bij nuttig gebruik ." -- Waar vinden wij hier eenig blijk van
hoogere medewerking bij bet opftellen van den Bijbel,
of vat de ink?eving der H. Schrift, hoe dan ook gewijzigd? Komt alles niet eeniglijk near op bet werk
van opregte, nvaarheidlievende en godsdienflige menfchen? Ten bewijze van den invloed, welken deze befchouwing van den Bijbel op de voorflelling van deszelfs hoofdwaarheden heeft, zullen twij de gemekle
Hoofditukken kortelijk doorloopen .
Het 6de Hoofdftuk, dat over de Openbaringenvanhet
Oude Testament handelt, bevat eeu kort verflag van de
Historic, in die boeken vermeld . Wij zouden bet geheele Hoofdftuk moeten overfchrijven, wilden wij
naauwkeurig doen zien, hoe los en onbepaald alles is
gefteld, wat betrekking heeft op de onmiddellijke medewerking der Godheid ter verlichting en verbetering
van zijn uitverkoren Yolk. \Vij erkennen met den
I-leer ROE .{ E It , dat hij flechts met weinige trekken
deze Historic kon en behoefde to fchetfen, omdat hij
cnkel eene handleiding tot de kennis van dezelve fchrijP p 4
ven,
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yen , en de verdere oiitwikkeling en uitbreiding aan den
Leeraar wilde overlaten ; maar wij meenen met dit al to
mogen eifchen , dat de tusfchenkomst des Allerhoogften
overal duidelijker uitkome . \Vaarom, vragen wij, bier
niet overal op God gewezen, ais den grooten en
bijzonderen bewerker dier gebeurrenisfen? \Vaarom
alleen ter loops van Deszelfs medewerking gefproken, daar zij overal op den voorgrond behoorde to
ftaan, als de groote waarheid, welke die Gefchiedenis
predikt ? Waarom vermijd , daarvan to fpreken, waar
de zaak bet van zelve medebragt ? \Vaarom alleen van
ABRAHAM gezegd, dat hij zijn afgodisch vaderland
verliet, om zich aan de vereering van eenen (eenen)
God to heiligen ? -- van nr o z E s , dat hlj , terwijl God
niet wilde, dat A B RA HAM s zaad verdrukt werd,
zich aan bet hoofd des Israelitifchen yolks Itelde, de
kluisters der flavernij verbrak, bet Egyptisch rijk met
hetzelve verliet, de vervolging der dwingelandij ontkwam, Gode een yolk poogde to heiligen, en deszelfs
leidsman en wetgever. werd? Er wordt wel gezegd, dat
God uit bet midden der Joden eenen man verwektc ,
die zich hunner zaak onmiddellijk aantrok, namelijk
Iii 0 Z R s, zoo als ook, dat deszelfs wetgeving van
God is ; doch dit zijn ook de twee Ccnige plaatfen ,
waar de naam van God in die beteekenis voorkomt, en
de leerling opmerkzaam gemaakt wordt, dat de Historic
der Jnden zich onderfcheidt van die van andere volken .
Iliermede komt ook geheel overeen de voorftelling
van de Goddelijke 4fge--amen. Dezen toch worden, bi .
i6, in het 5de Hoofdftuk, dat over de Goddeli/ke
Openbaringen handelt, in dezer voege befchreven :
„ Van tijd tot tijd verfchenen er mannen in de wereld,
die met uitftekender vermogens en talenten, dan bet algemeen, begaafd, zich de zaak der menschheid, bijzonderlijk, aantrokken, aan de verlichting, befchaving en verzedelijking van hunne tijdgenooten, en alzoo aan de uitbreiding van kennis en deugd, over den
gcheelen aardbodem, arbeidden . Schoon deze mannen,
als
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verltandige Leeraars , zich altijd day" ftandpunt ko .
zen, het welk bet best gefchikt fcheen, om, met eenige vrucht, in hun Goddelijk oogmerk, to flagen, era
voor hunne tijdgenooten nuttig to zijn, leverde elke
eeuw zijne vorderingen aan eene volgende over, ontlak bet eene yolk zijn licht bij bet andere, ging bet

os

mcnschdom, op hun voetfpoor, voort, en waren zij,
in de hand der Voorzienigheid, Afgezanten tot openbaringen van Gods wil op aarde ." Wij vragen eenvoudig, of deze befchrijving niet even goed pasfe op an .
dere Hervormers der zedelijke wereld, op eenen C 0 Nr u c i u s en SOCRATES, en of zij niet met hetzelfde
regt in dezen zin, „ in de hand der Voorzienigheid,
Afgezanten waren tot openbaring van Gods wil op aarde ? " In bet 7de Hoofdltuk, dat bepaaldelijk van de
Profeten en derzelver hoorseggingen handelt, vinden
wij dit denkbeeld nader toegepast ; en worden de Profeten befchreven (b l . a i ) als „ Leeraars des yolks, die
als Dichters door een' hoogeren geest geleid werden,
en de taal Gods fpraken . " „ De belofte," lezen wij
verder, § .h., „ die reeds in de fchriftcn van Mozes
voorkomt, (Decal . XVIII : 15 .) hecft den Israelieten de
hoop ingeboezemd, dat God altijd onder hen Profeten
zou vercvekken . Deze ftand was daarom de aanzienlijktte : deszelfs invloed fcheen onbepaald, en bet geloo€ aan deszelfs nitfpraken werd, als Godfpraak, geeerbiedigd .
Zij fpraken ook alzoo in den naam van
5ehova . " Hoe los en onbepaald is dit alles geiteld !
Hoe is bet ware met bet half-ware en valfche vermengd ! Hoe blijft de ware meening van den Heer R o nN n R over de Profeten nog duister ! En hoe geheel onvoldoende is bet aangehaalde, om den leerling een duidelijk en fchriftuuriijk denkbecld to geven van de hooge
waardigheid en goddelijke zending dier mannen !
Dit losfe en onbepaalde blijkt vooral in bet Me
Hoofdftuk, dat over de Openbraringen van het Nietiwe
Tlerbond, of over j E z u s C if R I S T U S en zijne leer,
handelt . In de ifte § wordt van j E Z U s alleen „ezegd,
dat
P p 5
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dat Hij ri to Bethlehem geboren, doch to Nazaret was
.pgevoed." De leerling wordt hier wel verwezen naar
Luk . II; i--7 ; doch waarom in den tekst met geed,
enkel woord gewag gemaakt van de wonderbare geboorte des Heilands, die toch zoo onmiddellijk zamenIeangt met Deszelfs geheele komst en waardigheid? Na
terse fchets van den flaat der Joodfehe en Heidenfche
wereld v66r de komst van c x R 1sT u s , (§ 2, 3) vinden
wij in de volgende § de geboorte van j o ANNE S DE N
I) o o p E R op dezelfde wijze vermeld (bl . 24 .) „ Eindelijk
treedt er cen man op van bijtonderen aanleg. Hij was
de zoon van Zacharias en Elizabeth, J o A N N E S
genaamd ." De 5de en 6de § behelzen een verflag van
's Heilands optreden als Leeraar, en van Deszelfs ont.
werp, dat evenzeer op eenen Wijsgeer en Hervormer
der wereld past . In de 7de § (bl . z6) lezen wij, bij de
vermelding der moeijelijkheden, waarmede 3 E z u s to
worflelen bad : „ Met moed trad Jezus, als Volksleeraar, to voorfchijn, bezield met den geest der wijsheid
en voorzigtigheid, en gerust door een onwrikbaar vertrouwen op den bijiland des Almagtigen ;" doch dit is
ook atles, wat wlj over de naauwe betrekking van den
Zaligmaker tot God in dit opzigt aangeteekend vinden ;
terwijl wij meenen, dat de H . Schrift ons oneindig
meer zegt, Op dezelfde wijze wordt, van § 8--ii, de
keus der Leerlingen en Apostelen, de aard van 's Heilands plan, Deszelfs gedrag bij alle moeijelijkheden en
tegenkantingen, voorgefteld . De i2de § behelst een
kort begrip van Deszelfs leer, dat een kort begrip van
de leer eens Wijsgeers fchijnt to zijn, behalve dat er
ten ilotte gezegd wordt , dat hij „ de leer der onfterfelijkheid predikte, en haar boven de gisfingen der wijsgeerte en de twijfelende hoop der Israelieten verhefte . "
Nergens, echter, komt de minachting voor bet gefchiedkundige des Bijbels meer aan 't licht, dan in de
§, waar de Heer R o E M E R over de wonderen van
j E z u s , als bewijzen voor zijne goddelijke zending,
fpreekt . „ _7azus (zoo luidt bet bl . 29, § at, moet
zip
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bevestigde deze zijne leer door de grootfle
laden, eener Godheld waardig, His werkte door den
Geest, die in hem woonde, londeren, welke tevens
zijne leer bevestigdeti . r- 2Fine leer moest de werken
des duivels verbreken : Hij gm ;t de zieken. (Matth . IV:
23. IX: 35 .) Door hem openden ai~ blinders de oogef
voor de waarbeid, (Matth . XX : 34 . l1farc . X ; 52 . Luk.
;.VIII : 41-43 .) hoorden de dooven hare item, fpraken de flommen van Gods ontferming, (Marc. VIII
32, 37 . IX: 25.) betraden kreupelen en lammen den
weg der deug i . (Matth . XXI : 14 .) Voor zijn worrd
weaden de winden en onweders, anders zoo verfchrik+
kelijk en gevreesd, weldaden Gods . (Matth . VIII : 2427-) Weinig waren de behoeften voor hen, die naar de
gercgtigheid hongerden en dorstten, (Matth . XIV : r6--.
2i .) Aan bet ziekbed, de lijkbaar en bet graf fprak hij
het leven en de onfterfelijkheid . (Marc . V : 22 , 3543•
Luk . VII: I t en very . ,7oann . XI : I--44 .)" Wij voor
ons meenen, dat de eenvoudige lezing van deze woorden, ook zonder aanmerkingen, genoegzaam is, om to
toonen, hoe zeer alles op losfefchroevengefteldwordt,
en hoe de historifche waarheid der wonderen geheel verloren gaat ; terwijl wij aan bet oordpel van nadenken,
den overlaten, welk eenen invloed zulk eene voorflelling der wonderen, bij bet onderwijs van kinderen, op
derzelver geloof in bet Evangelic hebben moet . In
denzelfden geest wordt gewag gemaakt van 's Heilands
dood, opftanding en hemelvaart ; zoodat men niet regt
weet, wat de Heer R o r, ti z R , van de verhalen der
Evangelisten dienaangaande, al of niet voor waar houdt .
Ziet bier, wat hij er van zegt, bl . 31, 32 . „ De dood
van Jezus, zoo moedig ondergaan, was bevestiging
van zijne leer. Gerust, dat Hij den wil Gods had bekend gemaakt, voor bet Neil der wereld geleefd, bragt
hij zijn leven, gewillig, der menschheid ten offer .
Toen ook bleek zijn onfchuld volkomen, en kwamen
de door hem gepredikte waarheden van vergiffenis van
zonde en onfterfelijkheid aan bet licht, Het voorhangfe1
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fel des tempels fcheurde, de natuur fidderde, de graven wierden geopend . (Matthr. XXVII : 5 1- 53 .) De
Heiden zelf erkende in hem Gods Zoon . (ib . vs . 54 .) De
liefde en vriendfchap fond aan don vucc, van zijn kruis .
(i& vs . 35 en 36. foann YIN : 25-27 .) De vrees veranderde in moed, en slam de hartelijkile toegenegenheid
]let Iijk van Jews van bet kruis en fchonk het eene
eerlijke begratenis . COMM XIX: 38-42 .) -God, boven alles , handhaafde de onfchuld van Jezus . Zijn kruis
werd zijn zegepraal . De engel der waarheid zweefde
boven zijn graf. Jezus verliet de rots, hoe ook betvaakt. Ilij fait uit den doode op , als overwinnaar
des grafs . (Matth . XXVIII . 7oann . XX : i-i8 .) Bedekt
met de likteekenen zijner wonden, die hij aan bet kruis ,
Als in den fltrijd des levens , ontvangen had , aanfchouwen hem zijne leerlingen, (,Joann. XX : I9 en very .
XXI: I,23 .) en worden verflprkt in hun geloof aan
aijne zending, alleen tot zedelijke redding des ganfchen menschdoms, (Hand. I : --8 .) en ziine fcheiding
van hun is hemelvaart , om bezit to nemen van zijn
hemelsch rijk in al den luister van Goddelijke heerlijkbeid . (Hand. I : 9, io en ii .)" Hoe ongepast, om er
Diet meer van to zeggen, is deze half poetifche taal in
onderwijsboekjes voor kinderen, waar alles op cenvoudigheid en duidelijkheid aankomt ! Wat beteekent
bet : „ De engel der waarheid zweefde boven zijn
graf. - Zijne fcheiding van hun is hemelvaart ." ?
Doch genoeg, en reeds meer dan genoeg, oin den
geest van bet boekje to doen kennen . Wij hebben
van hetzelve zulk eeia breedvoerig verflag gegeven,
omdat wij ons niet herinneren, in onze taal een godsdienfig onderwijsboek gelezen to hebben, waarin de
geest der gewone Duitfche Neologie zoo duidelijk
doorfraalt . Wij hopen, dat bet bij deze proeve, om
gemelde Neologie op onzen bodem over to planten,
zal blijven .

De
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Dc Belofte van j E z u s C H R I S T U s aaa zijne Kerk,
verheerlij kt in de ivederkofnst van Paus P 1 u s VII to Ro ,
me . Door j;ARTHOLO1tEUS 0OORENWEERD,
R . P . to Kampen . Te Deventer, Laj J . W . Robijnsr
1EI4 . In gr . 8vo . 38 Bl. f :-6- :

D

e Beer Pastor n o o R E N NV E E R D had een bekwamet'
en welfpre:,ender man in zijne plaats verlangd ; wij feenen
echter, dat bier bet werk in zeer gefchikte handen was ,

en twijfelen ook geenszins, of de goedkeuring der toehoorders zal hem tot de uitgave dezer Leerrede hebben
aangemoedigd .
Hoewel wij tot de genen behooren i
die, volgens de gedathten van dezen eerwaardigen
Geestelijke, buiten het fcheepje van Petrus zljn, zoo
verklaren wij echter gaarne, dat de lezing van dit tlukje ons wezenlijk genoegen gaf, en dat wij hetzelve den
catholijken en oncatholijken durven aanprljzen, zoo
wegens den belangrijken inhoud, als wdgens geregelde
orde en duidelijkheid, en den gematigden toon, welke
zoodanig is, als men met billijkheid van den Roomschcatholijken Geestelijke wachten kan .
Wij verblijden
ons daarover opregtelijk, en wenfchen, dat de harteli
ke overeenftemming van iederen landgenoot, in de zoo
billijke vreugde over den val van den zetel van geweld en
dwang, (ook over bet geweten, zoo wel als van ieder
ander menfchelijk gevoel en de dierbaarfte regten) hoe
langer hoe meer de gemoederen zal doen overeenflemmen in onderlinge belangftelling en achting t en bij
deze herinnering aan den ctanval op de Catholijke

Kerk door Buonaparte ; hat gedrag van Paus Pius VII
daaronder ; en de tivijze, waarop God deze Kerk over
hare vijanden beef: doen zegevieren, deelen wij van
harte in de vreugde over dezen zegen, en wenfchen
onze Christenbroeders even hartelijk andermaal geluk
met de afwending van het onlangs wederom zoo dringend gevaar, en voor verfland en jiart den 'iiesten zegen
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gen bij dit en foortgelijke gefchriften . Matth . XVI :
is de welgekozen tekst .

18

.7aarboeken der Genees-, Heel- en Natuurkunde, uitgegevet2 door he.- Genootfchap : Arti falutiferx-, to
-lmflerdam, enz . Ilden Deels gde Stuk . Te Amflerdam, bij L. van Es. 1814 . In gr. 8vo. YIII, 210
131. f 2-8- :

D e theoretifche

a€deeling bevat, in dit 8tuk, eene
verhandeling van Dr. H E r, E w I s c H, to Kiel, over
de aanwenditrg der kwik in ontflekingsziekten, over.-;
gen omen uit het -7ournal van i4 U F E 1. A N n. Het is
bijzonder over de zoete kwik, dat bier gefproken wordt O
en waarvan H U F E L A N D het gebruik in exfudative
ontftekingen zeer aanprijst. In bet priktifche gedeelte
komt eene waarnetning van Dr. K I R C H N E R voor a
welke ter nadere bevestiging kan dieneii van bet nut ,
hetwelk men, in dergelijke ziekten, van dat genetsmiddel trekken kan . Volgens H U F E L A N D, komt he
voornamelijk to pas in de ontilekingen van die orga.
nen, welke niet nit celweeffel, maar nit cen bijzonder
parenchyma beflaan, en ook alleen bij eene wezenlijke
ontfteking, eene vermeerderde werking der vaten, en
overvloediger vorming der vezelflof in bet bloed. Wij
gelooven, dat elk ervaren Arts met den Scbrijver en
de Redacteurs overtuigd zal zijn, dat de kwik, in dergelijke kwalen, dikwijls beflisfend werkt . NN'ij voor
ons ten minfte zagen er meermalen eene goede Uitwerking van ; meer echter bij kinderen , dan bij volwa,sfenen .
llntusfchen blijven wij nog altijd huiverig bij bet gebruik
van dat, zoo wel als van vele andere geneesmiddeleu
uit de klasfe der metalen, omdat de ondervinding zoo
duideljk leert, dat hunne werking op bet menfchelijk
ligchaam even zoo langdurig alsgewelddadig, en meestal langzaam en fluipend is .
Wat het theoretifche,
of
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of eigenlijk wetenfchappelijke, der verhandeling be.
treft ; bet hoofddenkbeeld van x U IP E L A N D komt hierop near, dat de kwik de al to weelderige voortbrenging van itof (reproductie, vegetatie) in bet bewerktuigd geftel to keer pat . Deze telling words niet zoa
zeer j-uist bepaald, duidelijk ontwikkeld en overtuigen .l
betoogd, maar meer daarover zoo wat op zijn Fransch
gediscoureerd ; en in 't voorbijgaan leeren wig, dat cancer mamrrue Jlofelijkewaanzin, hydrops ovarii bloodaardigheid en krachtelooze zotheid der voortbrengende naturtr is . Gewigtige ontdekking!
De letterkundige afiieeling bevat, volgens gewoonte,
cene korte op gave van den inhoud der voornaamfte
buitenlandfche tijdfchriften, benevens verflag van eex i
ge, zoo in- als uitlandfche, gefchriften .
Behalve de waarneming van Dr. It I R C H N E R, bier
boven reeds vermeld, bevat de praktifche afdeeling bet
vervolg der in bet vorige Stuk afgebrokene waarnemingen van L A N D S K R o o N, betreffende de plaatfing van
den moederkoek in een' zak. Men zal dezelve met genoegen lezen, doch in 't bijzonder de aanmerking van
den ervaren Schrijver der overweginge waardig vinden ,
dat hij namelijk deze bijzonderheid in Overijsfel niminer, in Noordholland zoo dik--wijls waarnam, en, zoo
veel hem voorkwam, altijd bij zenuwzwakke vrouwen .
Welk een oorzakelIijk verband zoude bier plaats
bebben ? Wij hopen , dat de Heer L ANDS K R O O N
zich veriedigen zal, dit onderwerp nader tot een punt
van zijn onderzoek to maken .
Er volgen van denzelfden Verloskundige twee waa'nemingen over de achteroverbuiging der zwangere baar
moeder,, welke wel niet veel bijzonders bevatten, doch
echter leerzaam zijn, wegens de duidelijke voorftelling
der met oordeel gekozene en met volharding gevolgde
handelwijze. In deze gevalien fchijnt de verhinderde
pislozing wezenlijk gevolg en niet oorzaak der achteroverbuiging geweest to zijn .
De batfle verhandeliing in deze afdeeling is zeer be1an
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Jangrijk . zij is van den Hoogleeraar PARROT, Ch
loopt over de in den laatften oorlog ontftane typhus,
en een nieuw geneesmiddel tegen dezelve . Dit geneesmiddel is de azijn, lepelswijze, enkel of met water
vermengd, toegediend . Eene wetenfchappelijke befchouwing dezer ziekte gaat de waarnemingen vooraf,
welke ons de krachtdadige werking van dit middel leeren kennen . PARROT merkt de gemelde koorts aan,
als ontftaande uit eene rottende gisting, hetzij van belorven of althans min voegzaam voedfel, of wel van
een' to grooten overvloed van gal, na langdurig vasten . Hij verklaart daaruit de zich voordoende verfchiin=
felen op eene zeer voldoende wijze, En fchoon zijne
befchouwing niet van eenzijdigheid is vrij to pleiten, en
hij al to zeer op de fappen ziet, is het niet to ontkennen, dat men van zijn gezigtpunt de zaak in eenn veel
helderder licht befchouwt, dan door alleen op de vaste
deelen to letten . Doch, hoe men over de theorie denke, de geneeswijze zelve verdient nader beproefd to
worden ; doch wij moeten tevens doen opmerken, dat
dezelve zoo vonkelnieuw niet is, als zij bier wordt
voorgedaan ; dear de beftrijding van dergelijke ziekten
met plantenzuren , tamarinden , besfenfap , citroenfap ,
wijnfteenzuur enz . , en, bij duidelijker fporen van ontmenging, met minerale zuren, bij Geneesmeesters van
den ouden ftempel eene gewone zaak is .
Berigten van eenige, voor onze kunst, merkwadi
ge fterfgevallen, waaronder dat van den eenigen R E I I.
wel bijzonder treft, befluiten dit Stuk, waarvan de inhoud ons, over het geheel, belangrijls is voorgeko.
Then,
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Dagboek van eenen Duitfchen OfIcier, over zijnen Yeldtogt in Spanje, in het jaar iSoS . Uitgegeven door
P . j . R E H F u E S y b'ofraad van den Ifroonprins van
JYurtemberg. 3'e Gronirtgen, bij W. Zuidema . 1815 .
In gr . 8vo . VIII en 236 Bl, f z - i6 .i.Jit boek is noch eene Gefchiedenis, noch eene
Landbefchrijving : maar wanneer bet waar is , dat de
Gefchiedenis uit goede gedenkfchriften, gelijk de h ardrijkskunde uit goede reisbefchrijvingen, moet wordLtt
opgemaakt , zoo is hier your beiden eene niet onbelangrij6e bijdrage voor handen . Het is een verhaal vail
den Badenfchen Lt . - Kolonel V O N G R o L L M A N N,
gedurende zijnen veldtogt (18o8 en i8o9) als Majoor
van een hulpregiment in Spanje gefehreven, waar hij
N A P o L E o N vooruitging, en kort na zijn vertrek ook
naar Duitschland werd opgeroepen. Het loopt dus over
een gewigtig, genoegzaam beflisfend, tijdflip der nieuwere Gefchiedenis : over den eerflen tegeniland van panje tegen den Verdrukker van Europa, en over dat
merkwaardige Land zelve , weleer bet brandpunt van
godsdienfligen en flaatkundigen zieledwang, gelijk in
onze dagen de wieg der vrijheid van denken, fchrijven
en handelen ; eefie vrijheid , die bet , helaas ! niet voor
zichzelve heeft molten verwerven .
Wij zien in dit boek N A P O L E O N ilechts eene en .
kele maal zely' op den voorgrond , maar des to meer
zijne helpers en beulen, in cen' afgrijfelijken wedflrijd van barbaarschheid tegen dat min befchaafde,
waar ook min afgeflepene Volk,'t welk zijnen hartverterenden wrok over de verraderlijkfle behandeling ook
a an onfchuldigen, aan ongelukkigen , San Duitfche foldaten koelt, door N A P O L E O N als flagtvee naar bet
~chiereiland gedreven . Wij zien haat tegen haat, moorden tegen moorden overgefleld, en bet plegtig, maar
entzettend, fchouwfpel van eene Natie, die als 66n
een-i,*
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eenig man haren overweldiger vloekt, en zich geene
moeite geeft zulks to verbergen, maar liever, dan van
's dwingelands wenken to vliegen, den dood, en wat
in aller pijnen magt is, verkiest ; -- van hare verdruklcers, die iteden uitplunderen, uitmoorden en verbranden, fidderende vrouwen uit de kelders halen, fehenden, en dan „ bet krimpende, half ontzielde ligchaam
„ in de viammen van haar eigcn huis werpen ;" die de
vrouw van een' Arts willen verleiden , en, op hare we ;gering, den man als fpion doodichieten! De waarheid
van dit alles, zoo als wij bet bier geboekt vinden,
blijkt genoegzaam uit den losfen, vertrouwen inboezcinenden , zelfs meer nalatigen dan opgefmukten fUijl ;
ook uit het ontzag -- den eerbied, zouden wij bijna
zeggen - des Schrijvers voor den Exkeizer, en zijne
genegenheid voor de Franfche Natie, die hem beletten
moest, iets to zijnen of to hunnen nadeele to verdichten .
Veel belang boezemt this dit kieine gefchrift, nict
flechts aan den opdelver der oorzaken en gevolgen van
de jongfe gebeurtenisfen, maar ook aan den algemecnen Lezer in. Echter treedt hij , nopens zijne , wel cer s
min gewigtige, daden en togten in wat veel bijzondcrlieden, die alleen de aandacht van den krijgskundig n
van beroep verdiencn . No-tans moet men er bijvncgen, dat hij dit gebrek door bet fpoedig invlechteu
eenet Znecdote, eener aardrijkskundige bijzonderheid,
enz. dadelijk verhelpt, en over 't algemeen zeer aangcnaam verhaalt, enkele brokken van dat hoogerepathos
uitgezonderd, waarin de Duitfchers zich zoo gaarne
verliezen . Onder het lezen hebben wij den man waarlijk lief gekregen . Hij was, to midden der gruwelen
des blocdig[len Oorlogs, in weerwil zijner ondergefchiktheid en van zijnen moed , zoo goed, zoo zucht,
zoo menfchelijk ! Mcnigmaal fleept verlangen naar zijn
Vaderland hem weg in vurige uitboezemingen ; en bet
is flechts die heillooze zucht naar krijgseer, welke ook
den besten in bet Franfche leger de onregtvaardigfte
aanvallen boven vreedzame rust deed verkiezen, welke
hem
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hem de eervolle terugroeping naar Duitschland bij zij.
nen Souverein, uit het met blood en puin en roof bedekte Spdnj e , deed ontvangen , als ware hij van den
tdonder getrofen . (B1, 205 .) Hij f'elde, waa*r hij flechts
kon, de ongelukkige Spanjaarden, die men opving en
tot den ffrop verwees, in vrijheid . )yen gezegde van
eenen Duitfchen Generaal, s c II a F E R, een' kriigsmal:ker van den Schrijver, vonden wij waarlijk groot .
Er moeten drie Spanjaards opgeknoopt worden . De
Nasfauers, huns ondanks met dit werk belast, laten
telkens den armen zondaar naar beneden vallen . „ Generaal ! " roept eeIt Franfche bloedhond s c H a F E it
toe, ,, uw volk past flecht op . " -- ya, antwoordt de
edele man, het zijn jlechte beuls, naar goede foldaten f --

Op dezelfde wijze handelde de Schrijver vail dit book
en hij moat dan al, door de fchitterende hoedanigheden
van Spanje's Troonroover verblind, door befef misfchien van militaire ondergefehiktheid gedreven ; gr:en
kwaad van hem nit den mond van een' Franschman willen hooren, (bl . 222) den .5panjaarden nogtans mini
hij het nimmer kwali k, wanneer zij hunnen haat tegen
den vijand van hun Va :lerland, zelfs overluid, aan den
dag leiden. Hij zegt zelfs ronduit : „ De Maarfchalk
„ n E s s I E R E s beheerschte de noordelijke Spanjaards
„ ;net de ijzeren rocde van zijnen Gebieder ." Slechts db
verraderiijke fluipmoorden, door de onderdrukte Natie
gepleegd, hoezeer deze misfchien daarin hare eenige
redding , bij d-e toenmalige overmagt der verdrukkers ,
meende to zien, keurt hij af, zonder die immer to
vreezen . Inderdaad hebben de Rusfe,i en Prziifen naderhand getoond, dat men een' invallenden vijand kan
beteugelen, zonder tot zull:e, voor de zedeleer en
menfchelijklieid tdch altijd onbeftaanbare, middelen do
zoevlugt to nemen .
Het bock loopt, zonder in hoofdftukken of paragrafen verdeeld to zijn, door ; hetwelk echter niet zoo
liinderiijk is, als dat het plotfelijk begins, zonder deft
TieQ d 2
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Lezer eenigzins op ]let flandpunt to plaatfen, vanwaar hij de krijgsverrigtingen mot befchouwen . Wij
zullen dit gebrek met een woord trachten to verhelpen . Het was in October des jaars i8o8, toen Madrid, Ila de nederlaag en gevaugenneming van den
Franfchen Generaal D U P o N T door C A S T ANN o S,
Let juk had afgefchud, en nu geheel Sparse, onverdecld, in naam van F E R D I N AND V11, tegen den zoogenoemden Koning j o z E F in 't barnas flond, welke
een goed heenkolnen naar hittoria gezocht had . N AP 0 L E 0 N , pas nit Erfurt , waar hij een mondgefprek
met Keizer ALE X A N D E P geho uden , en zich van deszelfs onzijdigheid verzekerd had, teruggekomen, deed
nu biina de geheele masfa zijner reuzenmagt tegen Spanjc
optrekken . De Schrijver was met ziin regiment onder
de voorhoede . Eerst woonJe hij eenige fchermutfelingen in Biscaye, daarna den veldilag bij den Durang©
bij , dringt daarop met bet groote leger verder in Spanje
door, doch niet langs den naasten weg, zoo als dekorpfen onder N A P 0 L E o N'S onmiddellijk bevel, maar
.mgt de ligte troepen door de noordwestelijke flreken
van Oud-Kastilie en Leon, welke hij van vijanden
zuiverde, en dus ook Madrid bereikte . Na eenige
rust in die Hoofdilad, ging bet, in januarij 18og, los
op Talavera aan den Taag, waar de Schrijver een' tijdlang flond, en meer van de geheime dan openlijke aanvallen des vijands to duchten had . De plaatsbefchrijvingen van bet groote Spaanjche gebergte , van Biseaye, Reynofa, Palencia, Valladolid, Segovia, bet
Escurianl, Madrid, (vrij omflandig) Talavera en do
omftreken van Burgos en Vittoria, wisfelen de oorlogsen moordtooneelen zeer aangenaam af, doch vertoonen
ons tevens Spanje (onafhankeliik van de toenmalige
omflandigheden) als in bet diepite verval . „ Vele dor„ pen, die voor 8o jaren 6o tot ioo huizen telden,
„ hebben nog flechts 5 tot Io . Hoopen van nog onop„ geruimd puin wijzen de plaatfen aan, daar to voren
„ talrijkefamilien haar afdak vonden . Ialladolid," dat
ill
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in
„
„
„

omtrek wel de grootfte flad van Europa fchiint,
telt niet meer dan op zijn hoogst ao,ooo inwoners ;
en Segovia, nog met 8 a io,ooo menfchen bevolkt,
fchijnt certijds viermaal zoo veel bevat to hebben ."
Mogten toch alle vooritanders van verduistering,
nionnikengeest, onverdraagzaamheii, jjcfidtisnaus en
Inguifitie, (gelijk er, helaas ! nog maar to velen zijn)
dit ter haste nemen, en in den toeftani van bet nu
andermaal door die monsters geteisterde Spanje bet lot
van alle die landen ziQu, welke in hunne ijzereu klaauwen vallen !
In de vier , vijf regels , die wij uit de vertaling hebben
overgenomen, zal men reeds eene fluitende font ontdekken . Wat is bier afdak ? Eenvoudig bet Hoogduitfehe Obdach, huisvesting, gelijk wij , zonder bet origineel voor ons to hebben, als zel:er durven ftellen . In
' ; geheel krielt de vertaling van onnaauwkeurigheden,
en vooral van bastaardwoorden . Wij begrijpen wel,
(en voor die bet niet begrijpt, heeft o . Z . VAN HARE N het met cen kluchtig voorbeeld opgehelderd) dat
vooral in Oorlogsverhalen zekere ruimte aan onduitfche bewoordingen moet worden toegekend ; dan deze
ruimte heeft toch hare grenzen, en korrigeren, kanaille, (te misfelijker ftaat die door de k) domestieken,
vegetatie, pieces, (en honderd andere meer) en Gersnanismcn, of misfchien Provincialismen, (de Vertaler
boost in Drenthe t'huis) als henkersknechten enz . , komnen in de Nederduitfche fchrijftaal niet to pas .

Levensbijzonderheden Van

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

Burgemeester der Stad Leyden , ten tijde van hare beide belegeringen door de Spanjaarden in de jaren
1573 en . 1 574 : meest grit ongedrukte Jlukken verzameld, door
JONA WILLEM TE WATER . Te Leyden, bij Haak en
Comp . IS 14- In gr. 8vo. 188 Bl. f I-I2- :
WE RFF ,

Onder de groote Mannen, die tot de grondleggin3 en be.
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vestiging van de vrijheid onzer Voorouderen hebben medegewerkt , verdient de onfterfelijke Burgemeester VAN D n
W E R F F in den eerften rang geplagtst to worden . Zijn naam ,
zijn beleid en heldenmoed leven in bet hart van elken Nederlander, en alles, hergeen op zijnen perfoon, karakter en
daden betrekking heeft, moet ons buiten twijfel de hoogfte
belangftelling inboezemen . De beroemde :Hoogleeraar TE W ATER heeft zich derhalve door de uitgave van dit werkje
cenen dubbelen Iof verworven ; daar hetzelve eene aanmerkeIijke bijdrage oplevert tot de gefchiedenis onzes Vaderlands ,
en teffens cene eenvondige, maar opregte hulde bevat aan den
room des verdienftelijken Burgemeesters . Het is waar, men
vindt bier geene uitbundige loffpraken . De Schrijver volgt
den onopgefinukten toon des verhaals, en Nat den Lezer beflisfen . Maar, daar groote daden fpreken, zijn ook geene
lofredenen, geene aanprijzing noodig.
Oorfpronkelijk maakten deze Levensbilzonderheden bet onderwerp uit eener Verhandelinge, door den Hoogleeraar op
dell 3den van Wijnmaand ;8o6 (den jaardag van Leydens ourzet) in eene openbare vergadering van de DMaatfclzappij der
Nederlandfche Leiterkunde voorgelezen, en werden, ingevolge bet billijk oordeel der genielde Maatfchappij, in bet Ilden
deels ifte ftuk barer werken opgenotnen . Intusfchen befloot
de Heer T E W A T E R , na daartoe verlof verzocht en verkregen to hebben, ook tot de afzonderlijke uitgave van dit
werkje ; to regt oordeelende, dat hetzelve aan alle befchaafde
en regtfchapen Vaderlanders ten hoogfte welkom wezen moest.
Wij voor ons ten minfle ontvingen met daukbaarheid en
aandoening dit gefchenk van den vijfenzeventigjarigen Grijsaard, en vertrouwen onzcn Lezeren geenen ondienst to zullen
doen met de mededeeling van den hoofdinhoud des gefchrifts .
PIETER ADRIAANSZ . VAN DE WERFF werd den I4den
van Zomermaand des jaars 1529 to Leyden geboren . Zijne
Ouders waren ADRIAAN AIAARTENSZ . VERMEER en
Den toenaam van VAN DE
CLARA CLAASDOCHTER .
W It R F F, die zijnen geflachtnaam fchijnt verdrongen to hebben, ontleende hij waarfchijnlijk van eene zeer groote werf,
welke tot zijne lederbereiding en zeemtouwerij gebruikt, en
achter zijn woonhuis gevonden werd . Zijn vader, een ijverig aanhanger der Doopsgezinde Gemeente, werd bereids in
den jare I5J7 bet flagtoffcr der Spaanfche vervolging, behalvC
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Ve onZen V A N D E WERFF nog drie zoons en eene dochter
schterlatende . Voor dat V A N D E W E R F F nog in eenigen
aanzienlijken eerepost geplaatst was, trad hij in den echt met
EVA LAURENSDOCHTER, en na haren dood met IDA
V A N T o L . Bij de eerfle verwekte hij drie, bij de laatfle
geene kinderen . Uit zijn derde huwelijk met M A R I A D U Y S T
V A N V 0 0 R H OUT fproten twee zoons en vier dochters.
Door eene der laatften, CLARA DUYST VAN DE WERFF,
gehuwd met BARTHOLOAIEUS JANSZ . VAN ASSEND E L F T, is het geflacht van V A N D E W E It F F tot op onze
tijden voortgoplant, en verbor,den met verfcheidene aanzienlijke Hollandfche geflachten, zoo als in het breede wordt aal:getoond in een' uitvoerigen Stamboom, die onder Bijlage B
eau bet einde van her werkje gevonden wordt .
In het jaar 1568 werd V A N D E W E R F F, als der Hervormde Leere toegcdaan, met twee zijner broederen, AD RI.
A A N en N I C 0 L A A s, en flog drie - en - vecrtig andere Leydevaren, door den Hertog V AN AL VA gebannen, en zijne goederen verbeurd verlclaard . Hij was reeds in den aanvang des
zelfden jaars naar Esnbden geweken, ten einde de wraak van
A L V A to ontgaan, die de Onroomfchen aau vele oorden op
66nen nacht tevens trachtte to verrasfen ; doch kort daarop waagds
hij het, op geheimen last van Prins W I L L E M D E N I, wiens
vertrouweling hij was, in ftilte naar Holland to komen . Door
bet kwalijk afloopen der pogingen van den Prins tot redding
der Nederlanden, in 1568, vond VAN D E W E R F F zieh
verpligt, andermaal de wijk to nemen . Spoedig, echter,
keerde hij terug, in 1570, om , nit naam van W I L L E M D E N
I, in den Haag, to Rotterdam , Delft, Leyden en andere fie.
den heimelijke contribution in to vorderen, en de burgers tot
bet behartigen der goede zaak aan to fporen . Hij kweet zich
van dien last met hot beste gevoig en onkreukbare trouw,
keerde in bet begin des jaars 1571 naar Dillenburg, en deed
den Prinfe verflag van den uitfag zijner pogingen . Weinig tijds
daarna trad hij, uit deszelfs naam, in onderhandeling met
eenige uitgeweken Regenten der voornaamfte fleden van
Holland, en was in meer andere zaken van belang den Vorst
met ijver behulpzaam. Hij bleef to dien einde tot Wijnmaand
1571 to .tVezel gevestigd ; waarop hij , ter verbetering zijner
ainftandigheden, die door zijnen ijver voor de gemeene zaak
Isiet weinig geleden hadden, zich naar Hamburg begaf, omf
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daar, gerugfteund door een vrijgeleide van den Prina, zijnefl
flandel ongetloord to kunnen voortzetten . Dit verblijf was
van korten dour . In 't begin van 1572 bevond hij zich reeds
weder to Dillenbrzzg, waar hij het overfchot der door hem
ontvangene penningen aan den Prins ter hand ftelde . Den aanflag op de Stad en het Graaffchap Zutphen, hetwelk onder
de gehoorzaamheid van W I L L E M gebragt werd, hi21p V A 1V
DE W E R F F al mede voltrekken . Hij begaf zich omtrent lien
tijd nnar Xanten, in Kleefsland, waar, in eene geheime vergadering der nfgevaardigden van eenige Hollandfche fteden, onder andere befloten werd, met Koning K A R E L van Frankrijk in fchriftelijke onderhandeling to treden. Van eenen open
jastbrief van W I L L S ai D E N I voorzien, ging VAN D11 W E R F F
ten derdemale naar Holland op reis in Zomermaand des jaars
1572, met volmagt zoo wel tot invordering van penningen,
a1s tot verrigting van alles, hergeen ten gemeenen nutte noodzakelijk was . Hij kwam over Schoonhoven en Gouda to Leyden, en van daar met lijfsgevaar naar Haarlem, welke find
hij overhaalde, om, met de anderen, zoo fpoedig mogelijk,
eene Staatsvergndering to beleggen . Van hier naar Delft gezonden, vertrok hij weldra, des verzocht, naar s o N o v,
Gouvernenr van Noord/zolland, en verkreeg van dozen twee
v aandels krijgsvolk, toen, onder het bevel van L A Z A R U 5
9N1 U L D E R, aan de Zandpoort liggende , ter bezetting van Delft.
Doch deze foldaten werden order weg geflagen, en VAN D E
W E R F F nam met den Kolonel, dien hij het leven redde, in
aller ijl de wijk naar 4lkznaar, en vandaar naar Leyden .
Inmiddels bleef hij met denzelfden ijver werkzaam in
bet voivoeren van den last, door den Prins aan hem opgedragen ; doch zag zich weldra in zijne welmeenende pogingen geituit door dezelfde Staatsvergadering, tot welker bijtenroeping hij zoo veel bad toegebragt. Reeds had hij, met
verlof van den Baijuw van Rijnl nd, ten platten lande, en
ook oderhand to Delft, eene vrij aanzienlijke fomme verzameld, toen men goedvond hem to bevelen, dat hij de obligatien aan 's Lands Advocaat r A U L U S Buys en de pennin. overlevegen aan de Ontvangers der biizondere fieden zou
ten, en zich zon wachten in dezer voege verder to handelen ;
maar dat hij de beheering dezer zaak aan de Staten zou heb))en over to laren . Hoe zeer de Heer T E WATER deze ban.
4lwijze eetligermate tracht to billijken, komt het ons echter
voor,
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-moor, dat zij in bet geheel niet is vrij ce pleiten van ondank .
baarheid en wantrouwen omtrent eenen Man, die zich altijd
op de verdienItelijkfte wijze gedragen, de ontvangene fommen
getrouwelijk overgeleverd, en bovendien nog 1070 gulden
uit zijne eigene beurs geleend had . Dit had dan ook ten gevolge, dat V A N D E W E R F F in eene uity oerige Memorie, door
hem opgefteld den s2 van Herfstmaand 1572, zijn gehoudett
gedrag opgaf en verdedigde . Bij de terngkomst van den Prins
in Holland, in Wijnmaand 1572, herkreeg VAN D E W E R F F
zijnen invloed . Hij werd door de Staten naar Delft ontboden, en belast met de betaling der achterf'allige foldij van
hot krijgsvolk, hetwelk to Sasfenheim en Haarlem gelegerd
Was. Onderweg was heL geld bijna in handen der Spanjaarden gevallen : men bragt bet echter behouden binnen Leyden :
Icier wachtte onzen V A N D E W E R F F een nieuw gevaar .
De foldaten van L A Z A R U S M U L D E R, die, aan de Zand.
poort geflagen, naar Leyden gevlugt waren, eischten, op bet
gezigt van het geld , de volkomene voldoening hunner achterftallen, en geraakten, toen hun zulks geweigerd werd, in
woedc . VAN DE W E R F F alleen waagde bet, de muitelingen
to naderen, en trachtte hen to bevredigen ; doch zou ongetwijfeld bet flagtoffer hunner gramfchap geworden zijn, indien
M U L D E R hem niet, met gevaar van zijn eigen leven , befchermd
had . Men bragt hen toen met goede woorden, en naderhand met betaling van nooo gulden, tot bedaren ; terwijl ook
de foldij der overige krijgsknechten, to Sasrenheim verzameld, voldaan werd . - Nu zochc V A N D E W E R F F, op
bet einde des jaars 1572, als ambteloos burger, zijnen koop,
handel buitenslands to hervatten, en verkreeg to dien einde
ten vrijgeleide van den Prins, (31 Jan . 1573 ;) doch, den 17
van Bloelmaand daaraanvolgende, onder Leydens Burgemeesteren verkozen, en weldra tot derzelver Voorzitter aangefteld
zijnee, zag hij zich weder in zijn voornemen ce leur gefleld.
In dien post nam hij, op bevel des Prinfen, den Graaf
VAN
D E R M ARC E , die zich ce Leyden ophield, in verzekering, en
gedroeg zich kort daarop, in de beide belegeringen van 1573
en 1574, met een beleid en heldenmoed, die zijnen naam vereeuwigd hebben, en to bekend zijn, om er bij ftil to ftaan.
De Iofdichten onder zijn afbeeldfel, zijn gedenkteeken en
graffchrift in de Hooglandfche kerk, en bet eervol getuigtchrift, door de Regering van Leyden in bet jaar 1588 aan
Q q 5
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Item verleend, verkondigen ont flrijd zijne zeifopoffering ex
edelmoedigheid in die benaauwde omftandigheden . Zijne tijdgenooten vergaten niet, eene gepaste hulde aan zijne verdien.
ften toe to zwaaijen . Nog tienmalen werd hij tot Burgemeester, viermaal tot Schepen, tweemaal tot lid der Staten
van Holland bcnoemd . Hoezeer nu VAN D E W E R F F vale
harte aan Prins w i L I. E M verkleefd was, betoonde hij zich
echter wars van alle vleijerij , en aarzelde zelfs geen oogenblik, om tegen de verandering, door denzelven in de Magiflraat der clad in 1574 gemaakt, to protesteren, en de vporregten van Leyden met kracht to verdedigen . In hetzelfde
jaar 1574 werd hij met HENDRIK VAN BROUCKHOVEN

tot Conamis,/aris Generaal der Vivres aangefleld, op eene jaarwedde van 400 gulden, op voorwaarde, dat zij beiden, ieder voor zich , en niet voor elkander, aanfprakelijk zouden
zijn. Hij kweet zich van then post met zijne gewone braafheid en naauwkeurigheid ; doch, toen hij, vier jaren daarna,
om ontflag, en tefhens om voldoening z ; jner voorfchotten,
ten beloope van 578 gulden, verzocht, wees men hem op den
defolaten boedel van HENDRIK VAN B R O U C K H O V E N,
die 571 gulden bij het land ten achtere gebleven was ; men
floorde zich niet aan zijne verzoekfchriften, en zonder tusfchenkomst van Prins W I J. L E M, in 1583 , zou de goede man
Eenigen tijd to
misfchien nimmer voldnan zijn geworden .
voren (in 158o) had VAN D E W E R F F ZiCh ook bij gefchrifte vervoegd tot Prins W I L L E M , met verzoek, dat de
voorfchotten van 1070 gulden, door hem van Hooimaand 1570
tot Bloeimaand 157a gedaan, mogten worden afbetaald of vergoed op zoodanige wijze, als voor den Lande bet minst
fchadelijk zijn zou . Dit fmeekfchrift werd door zijne Hoogheid met dringende aanbevelingen aan de Staten toegezonden,
die, hoezeer in Hooimaand 1581 nogmaals do :r een' brief
van den Vorst ter voldoening aangemaand, en in Lentemaand
1582 door VAN D E WER FF in perfoon daarom verzocht,
de zaak echter flepende hielden, zoodat zij , naar het fchijnt,
nooit haar volkomen beflag gekregen heeft . Behalve de booge Regeringsposten van Leyden , bekleedde V A N D I W E R F F,
tegen bet einde des jaars 1575 en vervolgens, nog verfchei .
den nuttige bedieningen, die wij kortheidshalve overflaan. In
1578 werd hij benoemd tot lid eener Commisfie, aangefteld
tot vordering der taken van bet Gemeeneland van Holland,
en
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en in 1 579 tot Rooijeermeester ter vereffening der flads fchulden en rekeningen. In 1580 bragt hij , door beleid en bedaardheid, feel toe tot het itillen der kerkelijke oneenighe.
den, die reeds in 1578 to Leyden ontftaan waren. Doch
zijne vaderlandslicfde vond een ruimer veld na den dood
van W I L L E M DEN 1 . Hij verfcheen, nit naam van Leyden,
ter dagvaard, in Hooimaand 1584 . Op last der Staten, trad
bij in onderhandeling met de Afgevaardigden van Zeeland, tea
einde bij voorraad in de regering des Lands to voorzien, als
ook met den Grave v AN H O H E N L O H E, den Heer VAN
M A R Q U E T T E, e nz . om to handelen over het ontzet der flad
Cent, en de middelen, daartoe noodig, to besverkftelligen . In
1586 ontving hij van de Staten van Holland eene aanilelliug
tot lid van het Collegie der Gecommitteerde Raden ; doch,
niet genegen zijnde Leyden op den dour to verlaten, beriephij
zich, ter verontfchuldiging, op de zorg, die hij niet alleen
voor zich en de zijnen, maar ook voor de minderjarige weezen zijns broeders dragen moest, en volhardde, niettegenilaande alle aanmaningen en bedreigingen , ilandvastig in
zijn regtmatig befluit ; hoewel hij geensz~ns in gebreke bleef,
mm in 1586 gedurende vele maanden de Staatsvergadering
bij to wonen . Hier beletten V A N D E W E R F F, J 011 A N
VAN DER DOES en PAULUS Buys, door hunnen invloed
en tusfchenkomst , dat de Akademie door L E Y C E S T E R V211
Leyden naar Utrecht verplaatst werd, waarvoor men clerk gevreesd had . Ook werd de eerstgemelde gemagtigd, om met
den Prefident en Raden van den Hove Provinciaal over de
zaak van den beruchten JACOB REIN G O U D to raadplegen .
Op aandrang der Staten, verzelde hij Prins nt A u R I T s , in
1587, op zijnen togt naar Braband ; terwijl zijne Hoogheid
in 1588 hem, bij een' eigenhandigen brief, verzocht, om hem
door zijnen invloed tot ontzet van Geertruide ;terg de behulpzame hand to willen bieden . Dit verzoek had ten gevolge, dat Leyden in doze dringende behoefte voorzag met
bet opbrengen van isooo gulden. In het jaar i6oo vinden wij
V A N D E WERFF nog werkzaam als lid cener Commisfie ter
verbetering en verpachting der gemeene middelen ; doch na
lien tijd fchijnt hij geene openbare bedieningen meer bekleed,
maar integendeel zijne laatfle jaren in rust en ftilte doorgebragt to hebben , tot dat hij zijne nuttige en roemrijke loopbaan
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baan eindigde . op den 5 van Louwmaand 1604 , in den oit'
derdom van vilfenzeventig jaren .
Ziec daar, Lezers, eene beknopte Levensfchets des grooten Burgemeesters ! De berigten zijn door den Heer T E WATER meestal ontleend uit de Notulen der Staten en andere
Archieven, -Ts ook uit de papieren, die hem door de nog
levende Afftammelingen ran V A N D E W E R F F guihartig zijn
n2edegedeeld . Onder dezelve is vooral belangrijk een verhaal
der handelingen van VAN D E W E R F F federt 1568, door
hemzelven opgefteld en gefchreven . Hetzelve is, benevens
een Latijnsch vers van den Heer M A R R o N en her bovengemelde Geflachtregister, als bijlage achter aan her werkje gevoegd ; terwiji her geheel befloten words door een Nafchrft,
waarin de Hoogleeralr zijne hartefjke vreugde den teugel
viert, over de herftelling van den plegtigen jaarlijkfchen Dankdag ter gedachtenis van Leydens Ontzet ; eene vreugde, die
her doorflaandst bewijs oplevert van den echt godsdienfligen
en vaderlandfchen geest des Opftellers. Dezelfde gevoelens
zijn met geen minder kracht en rondheid ontwikkeld in het
clot der Voorrede, hetwelk wij, als eene nuttige Jes voor a1 •
le Gefchiedfchrijvers, aan bet einde onzer beoordeeling plaatfen zullen . ,, Ik fchreef en fprak," zegt de Hoogleeraar,
„ naar mijne ftandvastige gewoonte, die, als Gefchiedfchrij„ ver, nooit iemands gunfte zocht, en niemands haat vreesde, in 't jaar r8o6 met dezelfde vrijmoedigheid, welke
„ ik heden gebruike . Dat meer is , ik heb eenige eanmerkin„ gen en uitdrukkingen, in mijn eerfte opftel to vinden, en
„ toen openlijk uitgefproken, of in 't geheel achtergelaten,
,, of in deze uitgave merkelijk verzacht ; opdat ik niet fchij„ nen zoude, iemand mijner Land- en Stadgenooten, toen in
„ denkwijze van mij verfchillende, flu eenigzins to willen be„ leedigen . Eensgezindheid, zonder bedoelinge van eigene
„ eere en voordeelen, blijve fleeds de leuze en lust van al.
„ len, die bun Vgderiand in waarheid liefhebbenl"
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3?uonaparte's Overfcheping van Elba naar Frankrijk, met alle
derzelver bijzonderheden en gevolgen . Door G . B R U I N I N G .
Ifte Stuk . In 's Gravenha,e, bij J . All art . In gr . bPo. 113
Bl. f :-II' .
Du retour de Buonapnrte, par le Comte ALEX D E T * * *.
La Haye, de, l'imprimerie Belgique, et Amfterdam, chez
la Cizaux. 8vo . f I -s- :
Rapport fur Ntat de la France fait au Roi Bans fon Confell, par IC Vicomte DE CHATEAUBRIAND, &c . La
Haye, de l'imprimerie Belgique, et Amflerdam, chez la
Chaux . 8vo . f I- :- :
Doze drie flukken hebben genoegzatne overeenkomst, ten
aanzien der behandelde flofFe, om bijeen geplantst to worden .
Wij laten onzen landgenoot voorgaan. Zijn work begint met
een voorberigt in eenen -- zullen wij zeggen verheven, of
liever zwellei:den flijl? grootendeels gewijd ann den lof van
WELL I N G T o N . Dan volgt eene aanleiding tot al het gebeurde ; zijnde een zeer beknopt verflag van den oorfprong
en voortgang der Franfche revolutie, enz . tot op hot oogenblik der behandelde gebeurtenis, weaker dadelijke befclzrijving
nog door eene fchets van B U O N A P A RT E'S hulpmiddelen
wordt voorafgegaau . In dit eigenlijk verhaal kan niemand,
wien de berigten der nieuwspapieren nog versch in bet geheugen liggen, heel veel nieuws verwachten . Hot fluk behoort tot die voortbrengfels, welke hunne groote nuttigheid
kunnen hebben voor de volgende gefchiedenis, dock die, op
zichzelve, to vroeg en to Nat verfchijnen, om den lezer niet nit to lokken tot koopen, maar to voldoen, nadat hij ze
gekocht heeft . Het voorwerk, ecllter, de genoemde aanleiding in bet bijzonder, is onder dit vonnis niet betrokken,
en daaromtrent mogt men van een oorfpronkelijk man, door
vroegere en latere uitlatingen over bet politie'.•: e eenigzins bekend, met reden act opmerkelijks verwnchten . Eon mensch
verandert zelden geheel van d^nkw'ize, en allerm: ist zoo op
Un fluit! pit zal men, om bet overige aan bet eigen ondorzvek
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zoek des lezers over to latcn, misfchien nit de volgende san,
halingen mogen proeven .
,? Straps floeg B U O N A P A R T E de Oostenrij keys bij Marengo derwijze, dat zij voor de tweede maal met Frankrijk
vrede maakten. De Rusfifche Keizer PAUL deed zuiks insgelijks ; ja Grootbrittanje volgde to Amiens her voorbeeld van
al de overigen, maar verbrak dien vrede kort daarna op her
onverwachttle ; en men poogde Frankrijk, door een gewelddadig eindigen van B U O N A P A R T E's leven, op nicuw in
zulk eene verwarring to florten, als waaraan hij dot land, bij
zijne terugkomst nit Egypte, door de aanvanrding van eeu
driejarig Confulfchap ontheven had .
„ Gelijk als nu eene vroegere hoop, van Frankrijk, b'j
bet einde van dat Confulfchap, door een heerschzuchtig en
gewelddadig dingen naar dien eerepost inwendig verfchcurd
to zien, daardoor verijdeld was, dot Men BUONAPATITE
bet eerfte Confulfchap voor zijn ganfche leven toeleide ; zco
werden de pogingen, om de gehoopte verwarring door bet
affnijden van zijnen levensdraad to verwekken, daardoor nutteloos gemaakt, dot men zijne magt erfelijk verklaarde, en
hem den titel van Keizer opdroeg."
- „ Wie, zoo als wij Nederlanders, in geene herhaalde
gevechten voor de Franfchen had ondergedaan, kon zich geen
denkbeeld van de fpijt vormen, welke een herhaald biikken
voor hem bijkans elken Oostenrijker had ingeboezemd ; en,
zonder zich die fpijt to verbeelden, kon men her gedrag Wet
vooruitzien, dat de Oostenrijkers op den regtervleugel tier
F'ranfche Armee hietden, toen haar centrum zich in her vernielde Moscow beyond . Geen Nederlander kon zich voor.
ilellen, dat haar regtervleugel zoo geweldig achterwaarts trekken, en B U O N A P A RTE verpiigten zou, om oneindig veel
verder dan Smolensk to retireren, en zijne hoofdarmee, door
de voortgezette retraite, voor eene geheele vernieling bloot
to ftellen .
,, Even min lieten zich de volgende gedragingen van Oostenrijkers, Pruifen, Sakfen, Beilerfchen en Wurtembergers ,
jegens hem berekenen, toen hij in her brandende Moscow
binnenrukte ; en nog veel minder lief her zich toen vborfpellen, dat een A U G E R E A u hem ontrouw worden, en hij door
bi A R M O N T, TALL E Y R A ND, en de ftraks tot Pairs verhevene Senateurs, zoo als hij het uoetmt, ycrrrden worden zou ;
.
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tusfchen twee vuren gebragt, en alien toevoer aan hetzelve
afgefneden had ."
-- ,, Alles werd aanvankelijk, zoo veel doenlijk, derwijze
gefchikt, dat de eer van bet Franfche yolk genoegzaam onaan .
geroerd bleef, en betzelve this met al het gebeurde wet to
vreden fcheen to zuilen kunren wezen. Maardie noodzakelijke
voorzorg der Hooge Geallieerden werd door de vrijheden
krachteloos gemaakt, welke een beer van teugellooze Boek•
en Bladfchrijvers, Carricaturrteekeraars en drukkers in meest
nl de landen van Europa namen .
„ Gelijk als men een' N A P 0 L E 0 N , met wien de Hooge
Geallieerden nog zoo kort geleden als met huns gelijken gehandeld hadden, en die, volgens bet gellotene Traktaat, nog
heeds den titel van Keizer kon blijven voeren, alomme als
om her zeerfle verguisde, zoo week men ook ten opzigte
van bet FraHfche yolk allergeweldigst of van bet wijsfelijk gekozene voetfpoor der Hooge Geallieerden."
De flotfom (door ons opgemaakt) is, dat men v66r en na
den vrede van Amiens alle reden had otn op B U O N A P A R T E'S
hand to zijn ; dat men bij den Rusfifchen togt ten minfte
mogt vastltellen, dat hij zou zegepralen ; en dat, ook bij de
laatite gebeurtenis, de fchuld toch niet geheel aan zijnen kant
is! Wij betuigen daarentegen, dat wij ons verzekerd houden,
dat B U O N A P A R T E met zijne toenemende verbelfing nooit
aan bet welzijn van Frankrijk gedacht heeft ; dat al bet gebeurde, ten aanzien van den afval zijner bondgenooten, enz .
hoogstnatuurlijk was ; en dat de ttraf, destijds door Frankrijk
benevens hem ondergaan, die der openbare tentoonfleling,
zoo onvermijdelijk , zoo billijk en zoo gering was, dat bet
befpottelijk is, zulhs als eene gegevene aanleidin* tot oortog
san to merken . Wij beroepen ons op het gezond verttand en
de gefehiedenis, die reeds begonnen h.eeft ; de driffveren vast
den woestaard, van den beginne of aan, in bet licht to ftel .
len ; en molten niet ontveinzen, dat wij ons fomtijds an da
alhier uitgedrukte, of ook flechts aangeduide, gevoeloiis min
of meer geergerd hebben .
No . 2 . Dit is geene historie . Het beflaat veeleer uit een
aantal historisch-politieke verhandelingetjes, zoo vele hoofdllukken, met elk een bijzonder opfchrift en opgave van den
inhoud . De noodzakelijkheid , om u u o N A P A R T E, en wel fpoedig,
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dig, to befpringen ; Let volksgevoelen bij zijnen intogt to
Parijs ; de onmogelijkheid om den burgeroorlog in Frankrijk
tegen hem to organiferen ; de Inilicairen ; de B o u R'B 0 N S ; de
koningsmoorders ; de geest van onderfcheidene volksklasfen ;
Keizer ALEXANDER ; de Prins Regent, enz . enz .
Hoe over dit alles gehandeld worde? ei , ons dunks, tame .
lijk op zijn Fransch ; eene menigte woorden, mooije, klinkende woorden, en vrij wat minder zaken. De man is zoo
geheel koningsgezind, ja zoo mal Bourbonsgezind, en, in
zekeren zin, ook Franschgezind, dat is to zeggerl b . v. met
Franfche krijgsmanseer ingenomen, dat bet ons tusfchenbeiden
wat walgde . Die Franfche koningsflam is al een verwonderlijke ftam ; janimer maar, dat hij voor den grond zoo
weinig berekend fchijnt! Deszelfs gezamenlijke takken heba
ben maar gene foul, zegt de man ; en dat mag eigenlijk geen
foot, maar moet veeleer eene helnelfbhe deugd heeten : zij
zijn al to goed. B u O N A P A R-T E voegt er b j, dat, fpeciaal
bet hoofd der familie, vat al to veel van lekker eten en van
kwink/Jagen houdt ; maar B U DNA PA RTE verdient geen geloof. Doch, zoo als wij zeggen, die hemel/ehe deugd fchijnt
op eenen aardfchen troop -- men heeft Frankrijk zelfs at toe
de hel gerekend - een weinigje misplaatst . Althans, het is
ons nog raadfelachtig, hoe deze goede meester zulk gene
fchool vol ondeugende, diep beleedigde, kwaadaardige en
wraakgierige jongens zat in orde houden, als eenmaal zijne
vrienden met plak en roede zullen geweken zijn!
Onze
fchrijver hangt zelf zulk een afzigtig tafereel van een groor
deel dier knapen oR, dat bet waarlijk om to beven is , vooral,
wanneer men dan zelfs op hetgeen hij prijst nog at wat meenr
re moeten afdingen . Bij voorbeeld, als hij ons vertelt, dat
under de helden van L O D E W IJ K XIV altijd eene fireuge
krijgstucht beerschte; dat men van dezelven geenszins detr
eenen dag alles vergde, om hen den volgenden ten lwste
des vijands to beloonen ; ja dat de foldaten Inorden, als
zich een legerhoofd, door hen to doen plunderen, onteerde,
dan maalt ons nog altijd die oude Franfche tirannij , die
nieuwe to Woerden door bet hoofd ; en wij kunnen niet nalaten bet hartig to fchudden . Met dit alles ontkennen wij
geenszins, dat er veel waars en goeds in dit werltje is, in.
zonderheid wat daadzaken betreft, of waar bet althans meer de
gebeuxtenisfen dan de gevoelens zijn, die 's fchrijvers pen beflu-
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fturen . Op eene enkele plaats vertoont zich zelfs belangrijke
waarheid door bet vooroordeel been . Dit fchijnt ons toe bet
geval to zijn met een ingelascht gefprek tusfchen den fchrij .
ver en een lid van bet Inflituut ; de laatfle bewerende, dat 's
Konings protectie van den ouden adel zijn ongeluk moest
berokkenen, en hierover door den ander waarlijk belagchelijk
gemaakt, doch daarom, in de zaak zelve, nog niet geheel
weerlefd : bet is och Mar waar, wij hebben bet zelven kunnen gevoelen, de nieuwe adel was geen adel ; niemand had
er refpect voor, of benijdde hem ; oudheid van geflacht en
roem is het wezen van den adel, en men moet ten minfte aan
een ligchaam worden toegevoegd, dat zich daarop beroemen
kan, zal 's grootften Konings adelverklaring jets meer voortbrengen dan eene orde van verdienften, met expectance voor
bet nageflacht . Dit,gefprek is waarlijk curieus . Wij hopen,
dat men de volgende aanhaling der vertalinge niet ouwaardig
zal achten .
„ De ontzedelijking, de eigettbaat, de afmatting en gewoonte nan omwentelingen zijn tot zoodanige hoogte, dat
men bijna geenen prijs meer ftelt op de wijze van bewind,
waaraan men zich gaat onderwerpen . - De armee , aan gevechten en de overwinning gewoon, verontwaardigd van eenmaal
to ondergebragt to zijn door het gewapend Europa , gewend
wetten voor to fchrijven, zich vet to mesten met roof,
overal hare woede to doen werken op de item van een opperhoofd, then zij als onverwinnelijk befchouwde ; de armee
(of liever hetgeen van dezelve overfchiet in haar verkankerd
gedeelte) wil den oorlog, niets dan den oorlog : alles, wat
hem doet haten, doet hun denzelven beminnen .
,, Eenige lieden, rijk geworden door fchandelijke aanwinilen, die men zelfs er niet aan denkt hun to betwisten, die
men hun verzekerd heeft, dalen in hun eigen geweten neder, om er verfchrikkingen nit to halen. Monfters, met de
zwartf'e misdaden der omwentelinge beladen, afzigtelijk bezoedeld met bet bloed van hunnen Koning en hunner medeburgeren, droomen van bet fchavot, terwiji men hen flechts
tot hunne wroegingen heeft veroordeeld : zij koesteren flechts
vrees : doze is genoeg voor hunne firaf ; zij zijn niet gefcha .
pen om aan goedertierenheid to gelooven . Een opraapfel van
losbandigen en fchurken, grijs geworden in de misdaad, braveren, daar zij leven, de geregtigheid van hunnen tijd : zij
wil .
DOER1IIESCII . IBIS . No . 13 .
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willen de regeringloosheid vereeuwigen, bij ondervinding wetende, dat, wanneer men een noel roert, bet de ftinkendie
modder is, die bovendrijfc . Eindelijk volgen eenige gevaarlijke zotten, die nog ter goeder trouwe naar de republiek uitzien, en die zich vleijen, dat fchokken, beroeringen, veranderingen dezelve zullen aanbrengen . Jk vergat eerie klasfe
van hoovaardige haizen, die, in den fehoot der verwaandfte
natie ter wereld, van jaloezij berften voor eeu ordeslint of
cen titel, zoo bet niet eene belooning van twee dagen, of
de datum oud is
Maar ik befpeur een honderdtal menfchen, de ware onderdrukkers van Frankrijk : ziedaar dezelven voorttreden, deze bezitters van verbazende, kwalijk verworven bezittingen, deze alleen geregtigde befchikkers over
een willekeurig en gevloekt vermogen, deze tirannen, door
den tiran uitgekozen om de ketenen to fmeden, welhe de natie federt twintig jaren draagt, en die hunne flngtoffers niet
willen loslaten dan nan de andere zijde van bet graf. Zij
zijn Frankrijk, zij vertegenwoordigen hetzelve, zoo men bun
wit gelooven ; zij zijn deszelfs tolken, wanneer zij de NVrpodeontijche heerfchappij met,fufrllades en esnbastillemeuten (dood
en gevangenis) ftaande houden."
No . 3 . Deze itukken zijn uit de courant bekend, nitge•
zonderd misfchien eene enkele noot .
I-Ict is zeker eene
zeldzame eer, welke dit fluk wedervaart, van als cen afzonderlijk boek op to treden, en - zoo wij meenen gezien to
hebben dat gefchieden zal - in meer dan gene tail . Wij
willen echter ons gevoelen over hetzelve (wij fpreken van
het rapport) niet achterhouden, noch verzwijgen, dat bet
bij ons, als een ministerieel ftuk befchouwd, op zeer lagen
prijs ftaat. Bij zoodanig een komen geene bloempjes, geen
dichterlijke zwier, maar zaken, maar naauwkeurigheid, en
vooral bondigheid, to pas . Misfchien evenwel, dat bet juist
hierom beter in den boekwinkel dan op bet bureau, aan bet
toilet dan in de handen der fcaatkundigen voegt . Wij wenfchen de regte liefhebbers van den, inderdaad, fchitterenden
fchrijver geluk met de aanwinst, en begrijpen, dat wij in de
ftoffe dezer ftukken, ter eigenlijke beoordeeling, niet to treden hebben . De Boning is weder op den croon, althans in
de hoofdflad! . . . Dat hij er veel goeds, bekwame ministers,
trouwe dienaars, (zoo er een is) dat hij er eenmaal rust,
orde en gehtk vinde, of helpe daarftellen 1 Bet zij zoo!
C n-
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door 11Z' . J .
flerdain , bij A . Mars .
HARPE,

Treurfpel. Naar

VAN 'S •G RAVENWEERT .

DE LA

Te efan .

In kl . 8vo . f : - 8 - :

Wij

houden dit fink van D E L A H A R P E voor geen meescerftuk, en bet is, naar ons oordeel, niet to vergelijken met
de voortbrengfelen van C O R N E I L LE en R A C I N E, zelfs niet
met die van VOLTAIRE . Dan, ondanks de nienigvuldige
gebreken, welke bet bezit en de Vertaler ook heeft opge,
merkt, is hot eene overbrenging in onze taal niet onwaardig .
Zoo lang toch onze Nationals Schouwburg geenen genoey
zamen voorraad van eigene prodacten bezit, en men zicll
moet behelpen met den wanfmaak der Duitfchers, zien wij dergelijke flukken, die althans de echte modellen naderen, en zoo
al niet in den geest, ten minfte in de manier van R A C I N E
zijn gefchreven, met genoegen vertoonen . De vertaling,
fchoon op eenige plaatfen ver beneden het oorfpronkelijke, is,
over bet geheel genomen, gelukkig uitgevallen . Die weten,
hoe moeijelijk bet is, foortgelijke poezij in vloeijende en
krachtige Nederduitfche verzen over to brengen, zullen zich
to vreden houden met den arbeid des Heeren VAN 's G P, AVENWEERT, die voor dit vak bijzonder berekend fchijnt,
en lien wij , met voile ruimte, durven aanmoedigen, om cen'
flap verder to gaan, en ons Nationaal Tooneel met een oorfpronkelijk Treurfpel to verrijken . Wij mogen ons van zijnen aanleg, fmaak, dichterlijken geest, en zijne geoefendheid
in hot werktuigelijke der kunst, jets goeds beloven .

De Gardes d'Honneur .
KATE

VAN LOO .

In gr. 8vo.

In vier Zangen .

Door D. IT . TEN

In 's Gravenhage, bid J . All-arc . I8 Is .

Buiten het Voorwerk, 132 131. f 5 - 18 - :

Onder de grootfte gruwelen van den Tiran onzer Eeuwe behoort, zonder tegenfpraak, de ligting der zoogenaamde Gardes d'honneur, in bet begin van 1813 ; een maatregel, die,
hoe fchandelijk reeds in zichzelven, nog fchandelijker werd
door de voorbeeldelooze willckeur en de baldadige boosheid,
waarlnede men denzelven, op vele plaatfen , ten uitvoer brags,
Rr2
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en door de wreede behandeling, welke men de ongelukkigen deed
ondergaan . Geen wonder, derhalve, dat de Heer T E N K AT E
VAN LOG, cen der flagtoffers van een' der wreedaardigftehuurlingen des dwingelands, zijne verontwaardiging in eenige zangen
uitflortte ; dat hij die zangen naderhand uitwerkte, tot ecn geheel to zamen voegde, en, na zijne gelukkige bevrijding,
zijnen lotgenooten aanbood, ten einde van hunnen gemeenfchappelijken rampfpoed, van hunne gemeenfchappelijke ellende en jammeren, zoo wel als van hunne onverwachte en
zegenrijke uitredding, een blijvend gedenkteeken op to rigten .
Het komt er bier niet zoo zeer op aan, hoedanig dat gedenkteeken, op zichz elf, zij, als weldaarop, door wien, bij welke gelegenheid en met welk oogmerk bet geflicht zij . tiVij ,
althans, billijken de onderneming des jeugdigen Schrijvers
van ganfcher harte. Wij gevoelen levendig den toefland, in
welken hij zich beyond . En waarom zoude hij, die door
zoo velerlei gewaarwortiingen geroerd werd ; die zoo lang den
geregten haat tegen den geweldenaar en deszelfs helfche werktuigen had opgekropt ; die gloeide van liefde voor zijn vaderland ; die dat vaderland moest verlaten, toen bet door vreetndelingen werd vertrapt, en zichzelven zag weggefleurd, om
bet mede to helpen vertrappen ; die, aan de fchandelijkfle
vernedering en verguizing ter prooije, met allerlei gevaren
worflelende, aan bet gebrek en den honger overgegeven, in
bet akeligst kerkerhol geworpen, zoo vele namelooze ellende
moest verduren, en op eens, en als door een wonder, zichzelven bevrijd, zijn vaderland verlost, en zich nan dat vaderland, aan zijne naastbeilaanden, aan zijne vrienden, aan -tiles,
wat hem lief en dierbaar was, ziet teruggegeven, - waarom
(vragen wij) zoude hij in then toefland van naauw denkbare
verrukking niet mogen danken en zingen en juichen, en zijnen
vollen boezem lucht verfchaffen? Ja, in dusdanigen flaat
wordt fchier ieder gewoon mensch, zoo bij flechts gevoel
heeft, van zelf Dichter ; en, fchoon hij al niet in ftaat moge
zijn, om een dichtffuk, naar de regelen der kunst, zamen to
flellen, zijn hart gevoelt dichterlijk, hij grijpt met geestdrift
bet fpeeltuig aan, en zijne toonen, die wel Diet altijd even
keurig zijn, maar toch nit bet gevoel voortkomen, klinken
aangenaam voor hemzelven, voor zijne lotgenooten, voor
zijne bloedverwauten, ca vvvr allen, die zich in zijnen toe-
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hand kunnen verplaatfen, en die, gelijk zij in zijne rampen
hartelilk gedeeld hebben, nu ook in zijne vreugde deelen, en
bet feest zijner verlosfing met geestdrift mede vieren .
Uit dit oogpunc meenen wij deze poezij to moeten be.
fchouwen . Wij willeu bet werk niet als dichtJluk beoordeelen. De nitboezemingen van onzen Landgenoot zijn dichterlijk - dit is genoeg . In andere omflandigheden zoude onze
pligt . . . . maar bier zou de koelheid van den kunstregter bet
warme gevoel van den jeugdigen Zanger kwetfen . Zijn lijden,
zijn gevoel, zijn hartelijke toon en zijne befcheidenheid ontwapenen zelfs de ftrengfie kritiek .
Bet fink is in vier Zangen verdeeld . De eerfte Zang, Het
Vertrek getiteld, vermeldt de gefchiedenis der ligting, en
fchildert voortc bet affcheid , de fcheiding, de reis, de aankomst en behandeling in Frankrijk . De voormalige Prefect
I DE C E L L E S wordt bier geteekend, als een andere A L V A,
Neen, veel wreeder, meer doemwaardig,
In gruwelen volleerd, onedel, onregtvaardig,
Geheel zijn meester waard in boosheid, laag van ziel . enz .
Men treft in dezen Zang onderfeheidene fraaije partijen aan .
Tot eene proeve geven wij een gedeelte van de befchrijving
der reis naar Frankrijk :
Gevloekte reis van eindloos billijk wrokken,
Is wrevle bait en wraak bet lijdend hart doortrokken,
Dat hart geheel verfcheurd, door 't jongfte fcheidingsuur,
Is doof, gevoelloos, blind, voor 't fchoone der natuur.
In 't oosten rijst de zon, vergeefs aan 's hemels kimmen,
Vergeefs doet de avondfter, 't gewelf des hemels glimmen,
Der bergen hooge kruin, bet murmlen van de vliet,
Die in bet lagchend dal, langs zand en keifteen fchiet,
Der lieve voglen zang bij 't ruifchen der abeelen,
Niets troost hun felle fmart, niets kan hun aandacht ftreelen :
Gezeten op bun ros, dat met verflaauwden tred,
Zich voegt naar 't treurig wee dat 's leidsmans hart verplet,
Met losgelaten room, bet f'praak- en vreugdloos mennend,
Niet in geflagen draf, noch fpringend, vrolijk rennend,
Naar flap voor flap, Tangs berg en woud en dal gevoerd,
'Wordt hun beklemde borst van uur tot uur ontroerd . enz .
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De tweede Zang draagt tot opfchrift : De Aeldtogt. Met
genoegen zagen tvii bier, hoe de Schrijver de eerfte gelegenheid aangrijpt, om zijne hulde toe to brengen aan die edele
Bataaffche Jongelingen, die, mede tot Gardes d'honneur behead, weigerden to vertrekken , in die weigering bleven volharden, en door de Gendrsnerie met geweld zijn wegge.
voerd . Her gedrag van deze Edeten, flout inderdaad, en den
Ncderlandfchen naam tot eer verltrekkende, zoude, naar ons
inzien, dubbel waardig zijn, om door eenen onzer Puikdichteren bezongen to worden . De Dichter fchildert bier verder,
met iierke klenren, bet tooneel des oorlogs in Duitschland,
waar ook de Nederlandfche Jongelingen, onkundig en onvolleerd in een bedrijf, waartoc zij gedwongen waren, en hetwelk
zij met tegenzin uitoefenden, eenen firijd, welke nooit wedergade had , moesten we&rftaan . Hij teekent den nood , her
gevaar, den boon en de befchimpiug, welke zij moesten verduren ; de onmenfchelijkheid der eerloozen, die hen voortzweepten, en den fchrikkelijken flag bij Leipzig. 's Keizers nederlaag verheugde her Nederlandfche hart, niertegenflaande die nederlaag onderfcheidene en nieuwe rampfpoeden
voortbragt . Hier rijst de lofzfing voor de helden en bevrijders van Europa . De Dichter herinnert zich den alouden
krijgsroem van zijn vaderland . M A U R I T S en TROMP worden bezongen. De aftogt van bet Franfche leger wordt vervolgens gefchetst . Eene epifode is aan een voorbeeld van
vriendentrouw gewijd . ATa den flag van Hanau en deszelfs
gevolgen vermeld to hebben, befchrijft de Dichter de verwarde vlugt en de (looping van bet Franfche leger, de ellende van de krijgslieden, waarin ook onze Jongelingfchap
deelde, en wijdt uit over de gruwelen van den oorlog en a1
de jammeren, welke dat monfler voortbrengt .
In den derden Zang, De Gevangenis, wordt hot opvolgend
lijden van onze Jongelingen gefchetst ; een lijden, dat hen to
flerker moest treffen, daar zij, in overvloed opgevoed, aan
de gemakken des levens gewoon waren . De hoop, telkens
weder verdwenen, martelt hen . De verbeelding fchildert hen
den vaderlandfcben grond en bet vorig gelukkig leven - bet
is eon droom, die flechts her pijnigend gevoel eener wreede
teleurflelling achterlaat . Eindelijk, de mare van Hollands bevrijding verfpreidt zich . De moed herleeft - doch nieuwe
te-
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telenritellingen! Do Gardes d'honneur worden tot gijzelaars
gefteld en in de akelig(te gevangenisfen geworpen .
Do vierde Zang, aan De Terugkonzst gewijd, is van vrolijker
acrd . De komst der Bondgenooten to Parijs opent de kerkers van onze Jongelingen . Do terugreis wordt fraai befchreven, Als een tegenhanger van bet reeds door ons overgenomene, vinde bet volgende bier eene plants . De Dichter gaat
langs den oever des Rijns . Hoe vrolijk, roept hij nit,
Hoe vrolijk floeg mijn hart, bij 't ftaren op zijn' golven!
Hoe werd ik in een zee van vreugde en hcil bcdolven!
Hoe telde ik elken ftap, die mij naar Holland bragt!
Hoe tang viol mij de tijd! hoe eindloos Bike nacht!
Hoe blijde trad mijn voet bet eerst op Neerlands gronden!
Hoe word mijn kloppend hart door nieuwe vreugd verflonden,
Toen ik, in de eigen taal, bet vriend'lijk : „ goeden dag,"
Vernam, en 's lands kleedij , gewoonte en leefwijs zag !
Wat blijdfchap ! toen van ver de hooge en fpitfe toren
Van mijn geboorteplaats, me in 't einde kwam to voren ;
Toen ik de huisdeur met mijn hand had aangevat,
En zachtkens in 't vertrek van mijne vrienden trad .
Wat Goddelijk gevoel! wat onvervalschte weelde!
Toen hunne lieve kus, hun welkomstgroet mij ftreelde ;
Toen ik in ieders arm me om ftrijd geftrengeld vond,
Toen 'k, uit bet vochtig oog, do vial van 't hart veritond .
'c Ontbreekt me aan woorden, aan vermogen, aan gezangen,
Om 't teeder vreugdgevoel bier to uiten of to omvangen!
'k Gevoel mijn geest verrukt. Do Nederlandfche jeugd,
Ontflagen van den dwang, door vrijheid wedr verheugd,
Aan 't tang vervlogen Neil, aan vreugde op nieuw verbonden,
Aunt dan de lucht wedr in op vaderlandfche gronden!
Daar zijn ze, God zij de eer! daar zijn ze wedrgekeerd,
Door vloekb're flavernij, noch helfchen dwang vernedrd!
Daar zijn ze, Nedrlands eer! o aanblik vol genoegen!
Hoe doet uw zaligheid bet vrolijk harte zwoegen!
o Lang gewenschte ftond ! o uur van zaligheid !
Wat vreugde heeft uw gunst aan Nedrlands jeugd bereid!
De blijdfchap der eerfte ontmoeting wordt wijders in bijzonderheden afgemaald . Do echtgenoot vindt zijne gade, de
winnaar zijne geliefde, de zoon zijne ouderen weder, enz .
R r 4
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Het geluk van bet vaderland words voorfpeld, hulde toegebragt aan den Vorst en aan hen, die tot Nederlands bevrijding de wapens hebben aangegord . De Dichter fchetst verder de algemeene vreugde en de herlevende welvaart, en beiluit zijn ftuk met eene dankzegging aan de Mogendheden,
die de magt des dwingelands hebben verbroken, met eene
aanroeping van her Opperwezen, en een woord van troost
voor de ouders, welke eenen dierbaren zoon betreuren .
Eene zeer fraaije plaat, verbeeldende Met vertrek van de Cardes d'honneur van dmJferdam, buiten de Weesper poort, en
drie keurige vignetten verfieren bet werk, dat er wel prachtig uitziec, maar ook zeer hoog in prijs is .
Wil de Heer TEN KATE Y A N Loo de dichtkunst verder
beoefenen, wij raden bet hem niet af, daar hij ons toefchijnt
een' goeden aanleg to bezitten : maar hij leze vooral de beste
fnodellen, oefene zich voor zichzelven, verbetere en befchave zijne voortbrengfelen, lout ere zijnen finaak, beftudere zijne moedertaal, plege raad met een' kundigen kunstvriend, en
behoude altijd zijne edele befcheidenheid,welke hem zoo zeer
tot eere verftrekt! Dan zal hij, in bet vervolg, iets kunnen
voortbrengeu, dat zelfs voor den kenner eene blijvende waarde heefc, en zichzelven in den cerevollen rang der Neder.
landfche Dichteren geplaatst zien .

Huu'elijksbetrekkingen en Hufvelijksleven , in Brieven . Door
J . L. E W A L D . Uit het Hoogduitsch . Ihde Deel. Te u rnflerdanL, bij J . van der Hey . In gr. 8vo . 179 Bl. j e-8- :

Wij

hebben bij de vroegere deelen van dit werk hetzelve
zoo zeer reeds aangeprezen , dat wij er niers meer hebben
bij to voegen ; bet bleef, gelijk wij verwachten moesten,
zichzelve volkomen gelijk, en geeft, bij bet aangenaamst
onderhoud, bet leerzaamst en menschkurdigsc onderrigt, Wij
willen, evenwel met bekorting, eene proeve geven over een
onderwerp, dat voor ieder vader en moeder hoogst belangrijk
is, en onze Franfche Mademoifelles bijzonder ftichten mag!
W A N D V L F fchrijft aan E D E L W A L D, die hem zijne gedachte
gevraagd had, of hij zijne dochter niet op eene kostfchool
zou doer .
„ Waarom ? Omdat uwe & o r E geen tijd genoeg heefc,
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o n zich met haar bezig to hondeh, en bet kind dus kon
verzuimd worden en verboeren? Verhoeren ond2r de oogen
van owe ,E o N E en de uwen ? Verzuimd worden in zijn zevende jaar, waarin bet kind eigeolijk noginaals zijne zinnen
oefenen, gelooven en beminnen, en zi`.n jong leven genieten
moet? - Over bet geheel is bet vaderlijk huis de eenige
luchtftreek, waarin een kind, in de jaren der kindschheid,
gedijen kan . Een meisje, dat nog eene moeder heeft, kan bijna
nergens anders gedijen. In dit beflotene bed heeft de wijze tuinier deze teedere planten gezaaid, opdat zij daar eerst eene zekere vastheid bekomen, en dan veilig in de vrije lucht verplant kunnen worden, Elk vreemd huis van opvoeding is
terse trekkast, in welke men zonnewarmte door kagchelwarmte wil vergoeden, doch niet vergoedt . Zeker zijn er
gevallen, waarin vrouwelijke opvoedings-inftituten noodzakekelijk en dus ook weldadig zijn . Hebben meisjes bare moeder vroeg verloren ; is de moeder zoo zwak, en bet aantal
kinderen zoo groot, dat zij hare dochters volftrekt verwaarloozen moet - ik zeg moet ; of is zij zoo weinig moeder,
dat in de kinderen volftrekt geen vertrouwen of liefde out .
kiemen kan : dan moet inderdaad in een vreemd huis, door
vreemde perfonen, datgene gefehieden, wat under de gegevene omftandigheden in het ouderlijk huis niet mogelijk is .
Men laat zich immers ook wel vreemde tanden inzetten, wanneer de eigene ontbreken . De moeder, die Diet zelve haar
kind flillen kan, moet zeker eene min nemen : doch, fchoon
bet ligchaam van bet kind gevoed wordt, zoo goed als door
de moeder, deszelfs hart wordt niet door liefde gevoed, gelijk de moeder doet . En nu nog daarenboven ooze gewone
vrouwelijke vormings- of liever vervormings-inflituten? Het
zijn financieele fpeculatien van flimme vrouwlieden , die geeme mannen gevonden hebben, en zich gaarne een kapitaaltje
voor haren ouderdom willen verzamelen . Overeenkomilig dit
oogmerk wordt ook alles ingerigt . Zoo hoog mogelijke kostgelden, en zoo fchraal mogelijke kost . Vrij wat voor den
uiterlijken glans, en weinig voor de inwendige waarde. De
meisjes leeren zoo wat teekenen, borduren, een paar fonaten
rammelen, eenige onverilaanbare Italiaanfche Aria's werktuigelijk opzingen, doen een Cours d'Histoire, de Geographie et
de Mythologie, zoo ver bet aangefchafte handfchrift van Madame 1'Inflitutrice of bet zamengeflanste van een' hongerigen
LeerRr 5
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Leermeester reikt, leeren besrllig danfen, zich opfchikken,
minauderen, radoteren, coquetteren, enz . Zie daar, was in
onze dagen bet wezenlijke der vrouwelijke opvoeding is! Van
de noodzakelijkfte vrouwelijke kundigheden, kennis van bet
menfchelijk, bijzonder van bet kinderlijk ligchaam, en van
een' goeden, daarop gebouwden leefregel, kennis van de, in
den vrouwelijken kring voorkomende, natuur- en kunstgewrochten, van vaardigheid in bet naaijen, verflellen, floppen,
en befturing eener huishouding, wordt niet gefproken . Zoo
jets is to burgerlijk, to gemeen . Niet tot huisvrouwen, tot
goede moeders, maar tot Hofdames worden de meisjes opgevoed, tot bet maken van opzien, tot bet fchitteren, niet tot
bet flille huisfelijke levee. Moet misfchien owe LONY ook
iets dergelijks worden? Neen ; laat haar nog Lang bij hare
moeder. Zij worde vooreerst eene goede dochter, eene goede zuster, een goad meisje ; zij leere lezen, fchrijven, rekenen ; zij vorme haar denkvermogen door verhalen, Pestairzzijche oefeningen, kleine opflellen, en haar hart door den
fchoonen omgang der liefde, die tusfchen ouders en kinderen, tusfchen moeder en dochter beflaat . Zij oefene zich
in bet naaijen en breijen, helpe hare moeder in de huisfelijke bezigheden, of verbeelde zich flechts haar to helpen,
opdat zij er belang in beginne to flellen . In ftille avonduren
teekent bare moeder haar wel iets gemakkelijks voor ; leert
haar de touches en de noten op bet klavier kennen ; oefent
bare vingers, hare f'etn en haar oor, naar bet zoo gepast
voorfchrift van RaGEL ; wekt en vormt hare godsdienftige
gezindheid door Bijbelfche verhalen en eigen voorbeeld in aan .
dacht en vereering van alles, wat heilig is . - \Vanneer bet goede zaad dan regt opgegaan, wanneer bet goede tot gewoonte
geworden is, zend haar dan voor een jaar of twee bij de
moederlijke R U D o L PH i, enz . - Doch altijd de eerfle jaren in bet ouderlijk huis, onder de oogen en aan bet hart
der moeder . Gij fpreekt ook van Klooster- en dusgenoemde Ilernhutter-opvoeding . Dezelve heeft onloochenbaar veel
goeds, hetwelk in andere Inftituten ontbreekt . De meisjes
worden van de wereld verwijderd gehouden, hare ijdelheid
wordt niet gevoed, even weinig als hare neiging tot zinnelijke, luidruchtige vermaken, bet vergif van alle huisfelijkheid .
Door zachte, godsdienftige indrukken words op haar gewerkt.
Kon.

HUWELIJKSEETREKKINGEN, ENZ.

61t

I onden de meisjes in deze eenvoudige, ftille wereld blijven, alwaar het den eenen dag gelijk den anderen toegaat,
en de zondag zich alleen door minder arbeid en meer aandachtsoefeningen onderfcheidt ; er is ook niets in haar, of wordt
niets gaande gemaakt, 't welk haar naar buiten drijft ; gaatt
hare neigiugen niet tot hartstogt over, maar blijft haar wezen van natuur in zekere gelijkmatigheid, dan kan zulk cene
opvoeding zeer goed werken . Zulk een wezen verheft zich
niet boven bet gewone ; maar bet wordt volmaakt in eene
gelukkige middelmatigheid. Het meisje blijft een ingetogen,
befcheiden meisje, words eene gedweee vrouw, eene getrouwe verzorgfter van hare kinderen, en eene ordelijke, arbeid
zame huisvrouw . Zij draagt, was gedragen, ontbeert, wat
ontbeerd, en doet, was gedaan moet worden, en blijft daarbij vrieudelijk en zachtzinnig . Inderdaad is dit alles , wat onze gewone maunen noodig hebben, en veel meer, dan zij
verdienen . Doch komen deze dus opgevoede meisjcs weder
in de wereld, in den maalftrootn van wereldfche vermaken en
wereldfche verftrooijingen ; zoo ftorten zij er zich des to die.
per in, en verziuken ligt, dewijl allcs voor haar de bekoor,
lijkheid der nieuwheid heeft, en dewijl de plotfelijke veran.
dering meest in de jaren der hoogfte prikkelbaarheid valt . Het overal bekende : Oft pent-on etre mieux, Qi'an fein de
ja famille? past op niemand zoo goed, als op Ineisjes ."

G E R T R U I D A VAN WART, Of trOuw tot in den d00d.
Eene ware Gefchiedenis nit de XIhde Eeuw . Door j . c.
APP ENZELLER .
Te Haarlem, bij F. Bohn . I8ig . In
XB",
zio
gr . 8yo .
BI. f I - IG- :
l og vol van den indruk, wellten het bovenf}aande werkje
op ons gemaakt heeft, zetten wij ons neder, om ons ge•
voel uit to boezemen, en anderen ooze gewaarwordingen
Inede to deelen. Wij moeten betuigen, in langen tijd door
geen boek tot zulk eene ernftige, ja wij durven zeggen godsdienilige, ftentming opgevoerd to zijn. Welk eene verhevenheid van geest ! welk eene grootheid van ziel ! welk eene
kracht der liefde! ja, welk eene trouw tot in den dood, in
den eigenlijken zin des woords! Wie plaatst deze Vrouw niet
gaar-
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gaarne in de rij Bier hooggeroemde Heldinnen van oude en
nieuwere tijden, die als voorbeelden van verhevene zelfopoffering door alle eeuwen henen fchitteren? Wie voelt, bij
bet nanfchouwen van dit tooneel, niet levendiger zii`ne hooge waarde als mensch, en de edele krachten, die in hem verborgen liggen? Wie voelt zich niet tot bet hooge flandpnnt
des geloofs verheven, waar de wereld met al haar lief en
Seed uit ons oog verdwijnt ; en befeft niet, wat liefde vermag, wanneer zij door den Godsdienst geheiligd wordt?
Het is ons even alsof wij aanfchouwers geweest waren van
ten hoog Treurfpel, waarin bet ]even ons van deszelfs verhevenfle zijde verfchijnt . De flof zelve is in alien opzigte
tragiek, en de behandeling beantwoordt, onzes oordeels,
volkomen aan den hoogen ernst van het onderwerp . Het is
een Gefchiedkundig Tafereel, waarvan de grondtrekken uit de
Ilistorie van Zwitferland zijn ontleend ; to welken einde de
Sehrijver geene nafporingen heeft gelpaard, zoo als eene Gefchiedkundige Inleiding en eenige ,fannaerkingen voldoende
bewijzen. De Gebeurtenis, welke bier ten grondflage ligt, is
eenvoudig deze . De RoomIche Koning en Keizer ALE R E C H T viel in bet jaar 1308 onder de fabelhouwen van eenige zaamgezworene Zwitfcrf'che Edelen, die over zijn willekeurig bewind op hem misnoegd, en om perfoonlijke redenen op hem verbitterd waren . Volgens de eenparige getuigenis van vroegere en latere Gefchiedfchrijvers, nam RuDOLF VAN WART (Echtgenoot van GERTRUIDA) geen
cladelijk deel can den moord. Daar hij echter onder de zaatngezworenen was, deelde hij met hen hetzelfde lot, werd
vlugteling, vogelvrij verklaard, en, door bet verfoeijelijltfte
verraad, uit alien de eenige, die de fchim Van ALBRECHT,
door den ijsfelijkflen dood, moest verzoenen. Welk eene
grootheid van ziel zijne ongelukkige Echtgenoote, door hare
teerllardge trouw en verhevene flandvastigheid, bewees, is
de inhoud van dit gefchrift . Omtrent de inkleeding van
deze flof drukt de Sehrijver zich in de Inleiding in deter voege nit : „ Gelijk de Landfchapfchilder zich niet
llaafs bepaalt tot den voorgrond of tot enkele partijen van
nijn origineel onderwerp, wanneer de kunst jets meet en icts
hoogers eischt, dan eene naauwgezette etrouwheid in de
voorflelling ; zoo heb iic ook, zonder de waarheid to kort to
doen, nlij eenige afwijkingen veroorloofd, welke noch de
ftren-
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llrenge Gefchiedkundige, noch de bloote Romanfchrijver mij
ten kwade zal duiden. Want dit is bet eigendommelijke van
deze Brieven, door welke zij zich van eenen Roman onderfcheiden, dat juist datgene in dezelve waarheid is, wat in
den Roman den flempel van bet fabelachdge en ongeloofelijke draagt ." Over den geest en de flrekking van dit boek lezen wij in die zelfde Inleiding nog bet volgende : „ Wij kunnen nit dit alles leeren, dat wij, in geene eeuw of tijdvak,
bet geloof aan bet hooge en verhevene in onszelven, of bet
geloof in de menschheid, moeten opgeven . Evenwel in ooze
dagen, waarin men onder de Kunflen heeft gerangfchikt, een

goed Meisje, eene goede Echtgenoote en Moeder to worden,
en waarin stile inwendige kracht van geest, door de poging
om nitwendig veel to vertonen, als verlamd is, maken de
beerfchende ligtzinnigheid, verkeerde aandoenlijkheid en weekhartigheid bet buiten twijfel noodig, dat men alles bijeen
verzamele, wat, als echte voorbeelden van verhevenheid in
denken en handelen, ons opwekken kan, om overal, waar
de nood bet vereiselit, denzelfden beldenmoed en christelijke
ilandvastigheid to betoonen ." En waarlijk, wij beamen dit
gezegde met geheel ons hart, en zijn bet met den Schrijver
ten voile eens, dat bet lezen van zulke boeken veel kwaads
kan weren, was door onderfcheidene gefehriften van onzen
tijd, die uitwendige befchaving en verfijnd levensgenot als bet
hoogile doel van 's menfchen flreven prediken, words veroor.
zaakt. Gij alien dus , die gewoon zij t , alleen bij eenen c R AMER, LAN GB$IN, BILDERBECIK en dergelijkenvoedfelte
zoeken en to vinden voor uwen geest en uw hart, neemt dit
boek niet in handen : want bet fchetst u geene zoete en zachte tooneeltjes, die uw fchoonheidsgevocl flreelen, en uwen
kunstfmaak voldoen ; gij words bier niet onthaald op avon.
tuurlijke gevallen, verrasfende ontknoopingen, en fentimeuteele tirades, die uwen geest in eene aaugename fpanning hou,
den, en liefelijke aandoeningen bij u opwekken . Alaar gij,
die niet fchroomt, bet Inenfchelijk leven ook van deszelfs ernilige zijde gade to flaan, ten einde uwe zedelijke kracht daardoor to verflerken ; gij, die de grootheid befeft, welke de
mensch door liefde en Godsdienst kan bereiken, leest en herleest dit gefchrift, en gij zuit er den heilzaatnilen invioed
op uw geheel wezen van wegdragen.
Nog moeten wij hier bijvoegen, dat het bock geen origineel
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neel is, zoo als men uit den titel zou kunnen opmaken, maar
eene vertaling WE bet Hoogdtiitsch van een' Zwitferfchen
Schrijver. Zoo zeer wij ons over ddze vertaling verblijden,
zoo zeer bedroeven wij ons, dat men zich onlangs niet ontzien heeft, ons Publiek met de vertaling van den, zelfs in
Duitschland algemeen uitgekreten Roman, Lucinde van s C H L EG E L , to bedreigen.

Adrian,
door R .
len. Te
men 328

of de Hartstogten van eene Italiaanfche Prow ;
Uit bet Fransch vertaald. II DeeHaarlem, bij A . Loosjes, Pz. In gr. 8vo. Te taBI. f 3 -12 - :
J. D U R D E N T .

efde en jaloezij - van eene vrouw, en wel eene ItaliaanL
fche vrouw ; maar met dat a1 beiden in eenen zoo hoogen
trap, dat wij aan hot nattturlijke van bet tafereel moeten twijfelen . Men leest bet verdichtfel evenwel met vermaak, en
diverteert zich vooral met den lustigen Fransehman, die, regt
in zijn natuurlijk karakter, op ieder lief meisje verzot wordt,
en ook daarin bet karakter zijner natie niet verloochent, dat
hij dapper vechten kan . Alleen zijne belangeloosheid in geld.
zahen is niet karakteristiek, in zoover wij althaus dat yolk.
je kennen leerden op den Hollandfchen grond .
D'Amerville kwam dan met bet heilige voornemen naar Rome, om zich op geene vrouw to verflingeren ; maar, nog niet
tens in die clad, raakc hij al tot over de ooren verliefd ;
trouwens, hij kwam toevallig in eene kleine kapel, die toes
juist de hewondering van Rome bevatte, - eene jonge weduwe, die juist voor de laatfre maal den lijkpligt afleide bij
haren overledenen man; en bet geluk diende hem, want bet
gezigt van den Franfchen zeeheld had do jengdige fchoonheid
al dadelijk bet hoofd, en kort daarop ook hare paarden, op
hol gebragt ; hij werd haar redder ; nu was de kennis gemaakt, en fpoedig kon hij haar alles worden, wat hij wilde . Ware hij nu wijs geweest! maar hij moest er zijneif
oom to Parijs over fchrijven , en doze had een nichtje,
waaraan hij neef wilde koppelen . Dat nichtje, eene regte
coquette, en die dan in veinzerij zonder voorbeeld groot
was, mogt den jongen wel lijden, verlangde naar het huwe•
lij k,
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lijk, oindat zij naar vrijheid verlangde, en kon voorhl rdet
dulden, dat hij haar door eene vreemde vrouw vlak voor den
neus werd weggefnapt . Zij komt dan, toen bet vrijen en
pleizierhebben regt aan den gang was , op het Buitengoed van de Italiaanfche, 21s een vreemde Bend in de bit,
met haren oom, nog juist van pas . Ligt nog had zij onver .
rigter zatte moeten vertrekken ; maar op hare infigatie houdt
oom zich ziek, en op hetzelfde oogenblik, dat de gelieven
bezig zijn met onherroepelijk vaste fchikkingen, roept zij
hem nan bet gewaande fterfbed, en daar behaait zij door
eene plegtige verloving den volkomenen triumf. 1-Iet huwelijk volgt uu fpoedig, tot fpijt der Italiaanfche, die evenwel
meesterlijk veinzcn kon .
De Franschman krijgt verdieind
loon ; want vrouwtje, die maar uit Italic niet weg wil, maakt
bet ooni en manllef geweldig bang . Zij krijgt een' zoon, en
tot zoo fang had de gehoonde, nog altijd verliefde, minnares hare wraak uitgefteld ; zij maakt zich meester van dit
kind, en bleef buiten verdenking, Deze wraak trof den
echtgenoot, niet de vrouw, die zich ligt en gaarne verftrooijen kon .
Zij ftierf binnen kort ; en de nu diep bedroefde echtgenoot, die ook den oom verloor, durft, immers niet zoo aanftonds, de verbrokene banden met de waariijk grof beleedigde vroegere geliefde weer aanknoopen . Intusfchen ontmoet hij een Engelsch Oflicier met eene l ie .
v e dochter ; en wij ftaan er niet voor in, war er van
zijn tijdverdrijf met deze fchoonheid kon geworden zin .
Hij was voor 't minst met haar en Papa, die hem bijzonder
lijden mogt, op een fchip tot een zeereisje ; dan, gelukk1g,
door Barbarijfche zeeroovers aangevallen, was hij , na wonderen van dapperheid, onwetend, (want hij was gekwetst)
geraakt op bet Slot der eerrte geliefde . Die vrouw met bare hartstogten was hem nagereisd, en de oorzaak der redding
van hem en her yolk. Hier fchikt zich nu aiies ; hij krijgt
zijn kind ; zij verzoenen en trouwen . Mogt de gefehiedenis
bier geeindigd zijn ! Dan, neen . Zeer onfchuldig ontmoet hij
Papa met de Engelfche . Hoe voorzigtig hij bet aanlegt, zijne vrouw krijgt er de lucht van, en fpeelt nu zoodanige zotte parten, dat de hartstogten eener Italiaanfche vrouw verre
gaan boven wile onze verbeelding . Nu, zij fterft er ook van .
Na haren dood moet de Franschman nog eens vechten. Jammer
tuaar, dat, toen hij daarna in Engeland kwallt, zijn derde liefje
reeds
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reeds verloofd was. Hij koos dus de partij, na zljn zoontje
verzorgd to hebben, naar Frankrijk to trekken, en voerde in
Let westen van zijn vaderland met roem de wapenen voor
bet koningfchap . Daar vond hij den dood . Arme Franschman! „ Zijue laatfte oogenblikken waren vol vertroosting.
„ Hij ftierf, ftaroogende op de beeldtenis van haar, die hij
„ beweende," (dit was de Italiaanfche vrouw met de hartstogten) „ overtuigd dat hij zich weder met haar zou veree,; nigen ; hij ftierf, tot zijne laatfte ademhaling onophoudelijk
„ den naam zij ner dierbare en ongelukkige A D R I A N A noe„ mende."
De vertaling viel in zeer goede handen ; maar wij zouden
er flier veel bij verloren hebben, had bet bock geenen Vertaler in 't geheel gevonden .

De ligtzinnige Let:genaar . f lijfpel. Naar lief Hoogduitsch van
Te Anflerdam, bij H. van Kesteren .
F. L. S C H M I D T.
1815 . In kl. 8vo . 141 Bl- f : .14- :
.Clef is de ligtzinnige leugeuaar, en flier de misdadige, die
bier ten tooneele gevoerd wordt , zegt bet voorberigt. Wij
vatteden dit onderfcheid niet volkomen, v66r wij zagen, dat
de misdadige leugen bedrog of diefflal ten doel heeft ; de
leugenaar bier flaat nog maar aan de grenzen der misdaad .
Her woord bedrog zal dan bier ook wele
eene andere beteekenis hebben, dan wij doorgaans daaraan hechten. Dan, hij
moge nog maar aan de grenzen der misdaad flaan, de Dichter houdt hem echter flrafbaar ; hetgeen den Vertaler bijzonder bevalt, wien bet hindert, dat de Leugenaars, op bet
Tooneel van andere Natien, aan bet einde to goed ontfnappen ; maar deze bier flaat aan bet einde volflrekt befchaamd,
zelfs door de geleerde (maar toch ook bij uitflek malle) Johanna veracht wordende . Wij loopen intusfchen met hec
fluk zoo hoog niet, als de Vertaler . Het oogmerk is buiten
twijfel goed ; maar geheel de verdichting zoo overdreven en
met onwaarfchijnlijkheden overladen, dat wij gelooven, dat
de ligtzinnige leugeuaar den fteller , als zijnen meester in de
kunst, veeleer toejuichen zal, dan dat hem de vertooning van
ket kunstftuk tot een genecsmiddel, der kwaal zou gedijen.

B+OEKBESCHOUWING .
Nieza* Perhandelingera van het Genootfchap tot verdediging Van den Christelijken Codsdienst tegen deszelfs hedendaagfche befirijderen . Poor bet jaar 1813 .
In den Haag, bij de Erve J. Thierry en C . Menfing en Zoon . 1814 . In gr. Svo . Met bet Programma, 334 bl. f 2- Iz- :

G

ecne der Verhandelingen in dit Deel is met goud
bekroond ; bet Genootfchap vond die beiden niet volledig ; zij verdienden echter bij hetzelve den zilveren
eerpenning en de drukpers , en door dit laatfte gefchiedde grooten dienst aan bet godsdienftig publiek . Beiden
geven ons de Christelijke Geloofs- en Zedeleer, zoo ver

die tit de Brieven van den .4postel 7oannes kan worden
opgemaakt . De Eerw . o . VAN T R I C H T, A Z . Predikant to Meerkerk , (wiens Verhandeling bet eerst geplaatst
wordt) houdt bet ontwerpen van zoodanig zamenftel
uit al de fcbriften des N . Verbonds niet zeer moeijelijk ;
maar willen wij , zegt hij to regt, jlechts van ednen

Brief gebruik maken, dan fpreekt het van zelf, dat
zulks meer moeite kost, en dat in zulk een zamenjlel oak
geene volledigheid kan gevonden worden . Het Genoot.
fchap laat zich niet uit, welk eene volledigheid h etzel.
v e verlangde ; wij kunnen niet anders zien, of VAN
TR I C
NT gaf, hetgeen hij, aan gezegde bepaling gebolrden, geven ken, maar gelooven echter niet, dat
bet onmogelijke zal gevorderd zijn . )ten nadere wenk
omtrent de verlangde volledigheid zou ons daarom welkom geweest zijn . Xs eene bijdrage tot bevordering

van het lofelijk oogmerk des Eerw . Genootfchaps, orrt
met den tij d uit de afzonderlijke behandeling van ds
Schrijvers des N . Perbonds een voll omen geheel in handen to geven, (zoo als wij met den Eerw . Schrijver deXUZSISE$CH . 1 8IS . N O . 14 .
S s
el-

6i,¢

NIEUWE VERHANDELINGE :1

zelve befchouwen) voldoet zij volkomen aan onze ver .
wachting . bij het zien van 's mans naam, nit zijne bekroonde Verhandeling over dit zelfde onderwerp , jut de
Redevoeringen en Brieven van Petrus, opgevat . Nadat
het noodige gezegd is over Joannes , zijne lotgevallen en
karakter, zijne Brieven in het algemeen en derzclvcr
inhoud, zijnen fchrijfflijl, en het nuttig gebruik van
dezelven voor Theologie en Moraal, words de hoo dzaak
in zes n fieelingen bevat . I. Dc prediking der llpostclen en de leer door de Christenen aangenomen . (W1'aarheid en van Goddclijk gezag, en pligten jegens dezelve .)
II . Over God, deszelfs betrekking op den mensch, bijzonder op den Christen . (I) Gods deugden door Joanne&
aangefl:ipt ; 2) zijne waakzame liefdczorg voor den
mensch , vooral den Christen ; 3) 's Apostels leer over
God den Vader, Zoon, en II . Geest .) III . Over ,7c.tus Christus, den Zoon van God, den Zaligmaker varr
Zondaren (i) Goddelijke Natuur van Jezus ; 2) zijne
komst op aarde ; 3) zijn werk voor zondaren ; 4) zijne
tegenwoordige betrekking op den mensch, en zijne toekomftige openbaring .) IV. Over 's menfchen zondigen
toeftand, en den Duivel. (Zondigheid van alle menfchen ; aard der zonde ; de Duivel, omtrent wien Joannes het onderwijs van Jezus fipt, fomtijds woordclijk, volgt .) V. Over de voorregten des Christens . (De
bewerker van dat geluk ; 's Christens naauwe vereeniging met God en Christus ; zijne zuivere kennis, vergeving van zonden, en zijne zalige hoop .) VI . Over dgezindheid en wandel des Christens , of over het geloof ' en
de heiligheid des levens. (I) Het geloof ; 2) heilige gezindhcden ; ;) bijzondere pligten, - omtrent God,
omtrent Jezus , omtrent de Broederen . Bijzondere plies
ten, onder de vorigen moeijelijk to rangfchikken : bell'
van zonden, matigheid en zelfbeheerfching, gebed ; en ook, b :jzonder doelende ap then tijd, i Br . V :
z6, 17, gelijk over het beproeven der geesten, en het
herbergen der predikers onder de Heidenen ; 4) dranyredeacn en uronden vale verpligting tot een heilig ]even .)
I'tt
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IJit deze korte fchets ziet men, hoe V A N T R I C H T
alles oordeelkundig heeft bijeengezameld en gerangfchikt ; terwijl het aantal uitlegkundige aanmerkingen
en 's mans belezenheid, en vooral ook zijne uitnemende bekwaamheid als Schriftverklaarder, overvloedig blijken doen .
Ziet hier een en ander ftaal .
„ i Jo . II: 12 . Schoon er fommigen zijn,die dit vers
op den Vader betrekkelijk maken, komt bet mij nogtans voor, dat wij hier bepaaldelijk aan den Zoon mocten denken ; want overal wordt hot verkrijgen der ver .
giffenis aan Jezus , als den bewerker derzelve , toegekend ; verg . Hand. X: 43 . XIII : 38 . Nergens wordt
in hot N. V. gezegd, dat wij vergeving hebben door
den Vader . -- De uitdrukking door zijnen naam zegt
'nets meer dan alleen door Hem ; en, offchoon wij bet
woord naam in onze taal niet door een gelijkbeteekenend woord kunnen vettolken, kunnen wij evenwel
door eene omfchrijving de kracht van hetzelve doen ge*oelen . Wij verkrijgen vergeving door Hem, die den
naam, bet gezag, bet vermogen heeft, om ons dezelve to bezorgen ; verg. Hand. IV: 12, x6, en vooral
X : 41 . Zie P A U L S E N de Reg . der Oosterl. § VI. "
Wij vergelijken hiermede, hetgeen de Schrijver elders
zegt : „ Het is Gods gebod, dat Wij 7ezus zullen erkennen in dien naam, (qualiteit) in velken hij bekend is .
III : 23 ."
Jo . IV: 19 . Ik neem bet woord uyawgiwev indica.
tive en wet fubjunctivd, om bet voornaamwoord Ytcts s,
I JO„ I

hetwelk Joannes anders weglaat, wanneer hij vermanenderwijze fpreekt ; verg . vs. 7."
„ I Jo . 1: 9 . Ik vind nog geene reden, om in dit vers
van de beteekenis , welke bet woord ~ixajos , regtvaardig, doorgaans heeft, of to gaan, to minder nog omdat Joannes dit woord altijd bezigt in den zin van heiIig, overeenkomftig met de regelen des regts ; i Br . II;
!;9 . III : 7-10 . God is regtvaardig, niet alleen dan,
wanneer Hij den fchuldigen ftraf, maar Qok dan, wanSs a
veer

ho
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neer Hij aen genen, die zich naar zijne eifchen gedraagt, goed doet toekomen. - God is zoo getrouw en
regtmatig in de vervulling zijner toezeggingen, welke
HU heeft gedaan , aangaande de vergiffenis van zonden ,
aan ieder, die daarvan opregte belijdenis doet, dat zij,
die voor Hein fchuld bekennen, zeer zeker ook vrijfpraak van ftraf verwachten kunnen ."
De tweede Verhandeling , van den Eerw . s . D . rn
K E I z E R , Predikant to Schagen , verdient mede alletr
lof. Dezelve heeft wel zoo vele uitlegkundige aanteekeningen niet, tnaar draagt ook allezins blijken van des
Schrijvers kunde en goeden fmaak, ook in dit vak . BiJ
de lezing komt bet ons voor, dat deze Schrijver meer
vooraf de verdeering heeft gemaakt, en de punten vastgezet , over welke hij Joannes wilde raadplegen ; en dat
hierdoor zijne Verhandeling wat uitvoeriger werd, dan
de vorige. Het valt intusfchen in bet oog, hoe veeltijds
beide de bekwame Schrijvers juist hetzelfde bij den
Apostel Joannes vonden . Na eene korte, doelmatige
Inleiding, worth eerst de Geloofsleer volgens Joannes
afgehandeld. In onderfcheidene Hoofdflukken words
dan nagefpoord : I. Neat ,?oannes vary de geloofwaardigheid der gefchiedenis van bet N. Yerbond, bet gezag
van Yezus, de eenheid van de leer van Jezus en zijne
dpostelen, derzelver hoog gezag, en de geloofwaardigheid van het O . herbond, gevoelde . If. Wat hij leers
van Gods eigenfchappen en deugden, en nopens Vader,
Zoon, en H. Geest . III . Vervolgens over Gods redelijke
fchepfelen . I) Engelen, en 2) Menfchen . IV. Go(ls
gunst ter behoudenis van anders diep ellendige menfchen .

i) Over Jezus Christus, als Zaligmaker : zljn perfoon,
lotgevallen, enz . 2) over de vereischten tot genot
dier gelukzaligheid, (geloof, verbetering) en de hoogere bewerking tot dezelve ; 3) vruchten van geloof
en verbetering , en de nadeelen van bet tegenovergeflelde. Hiermede loopt de Geloofsleer af. Ten aanzien der
Zedeleer, wordt, 1. vooraf herinnerd, dat men ook
hier geen volledlg zarenftel, maar flechts wenken wachten
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ten kan ; en wordt over derzelver doel gefproken, en
d oor .de.befchouwing van zonde en deugd bet ftandpunt
aangewezen, waarop wij door Joannes geplaatst worden . II . Hierop volgen onze pligten omtrent God (eerbied , liefde , gehoorzaamheid, vertrouwen, aanbidding) en 7ezus, (zoo wel zijnen perfoon, als leer) af.
zonderlijk . III. Pligten (algemeene en bijzondere) omtrent onszelven . IV . En even zoo de pligten omtrenS
anderen . (Algemeene pligt, Liefde . Bijzondere pligten jegens alien ; maar ook in onderfcheidene omftandigheden en betrekkingen .) V . Het laatfte Hoofdftuk wijst
bet grondbeginfel der Christelijke Zedeleer aan, de
drangredenen en hulpmiddelen .
Beide de bekroonde Schrijvers verdienen voor hunnen doorwrochten arbeid dank, en doen zich bier als
waardige Godgeleerden, die door kunde en fmaak hurl
ambt eer aandoen, overvloedig kennen .
Behalve deze Verhandelingen , bevat dit Deel ook de
4anfpratak, in de Algemeene Vergadering des Genootfchaps 1813 gedaan, van den zoo algemeen en met ]of
bekenden Dordfchen Kerkleeraar r . K i s T : over den
invloed van de nederigheid des harten op de erkentenis
der vaarheid ; waarover wij niets behoeven to zeggen, maar eeniglrjk daaruit overnemen den welverdienden lof, aan onze Vaderlandfche Schriftverklaarders
toegekend, waarmede wij hartelijk inftemmen, en welken wij door de bier gegevene Verhandelingen op
nieuw bevestigd vinden : „ Ziet daar den roem der
„ meesten van onze vaderlandfche Schrfftverklaarders ,
„ dat zij, terwijl de bedaardheid en langzame, doch
• even daardoor des to juistere oordeelvelling, aan on• ze natie eigen, hen terug hield, van met de Duit• fehe verlichters op bet fpoor der opklaring onbeteu• geld voort to hollen, terwijl zij integendeel derzelver
• buitenfporige gevoelens met grondige geleerdheid be„ ftreden , echter niet nalieten , van bet goede en voor„ treffelijke, dat vele geleerde mannen onder hen to
• voorfchijn bragten, partij to trekken, en dat tot verSs 3
11 be •

&t
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„ betering der uitlegkunde, in welker gelukkige voort-

,, gangen wij ons met alien grand verheugen, aan to
„ leggen ."

Leerrede ter viering van den Dank-

en

Bededag op.

den 5 7ulij dezes jaars, naar aanleiding van Pfalm
XXXIIJ : 20, 21, 22, door F . VAN T E U T E M ,
Christenleeraar to Utrecht. 7e Utrecht, bij 0 . J.
van Paddenburg en 0. J . van Dijk . In gr . 8va . 2 ;
Bl. f :-5-8

E

ene uitmuntende Redevoering, voor een zeer befchaafd gehoor voortreffelijk ingerigt, getuige van de
,flille godsdienflige flcmming van den geese des Predikers, en die hij ook bij zijne hoorders vooronderflellen
mogt . Gods ltefderijk en heilig toezigt op den mensch en
zijne handelingen, als den grond onzer dankbare verhefng en blajde bernoediging, is bet onderwerp, tot
weiks Christelijken aandrang niet alleen de tekst, .maar
geheel bet fchoone beurtgezang, gebezigd wordt ; terwijl bet werkdadig Christendom ook bij deze godsdienstoefening geheel de duideliike bedoeling is . 's Mans
kiefche taal en de hem eigen fliil en zeggingskraclit zijn
genoegzaam bekend, en geheel de Redevoering, lpet
bet daar biigevoegd gebed, is zoo., als men die van dezen Redenaar verwachten moest .

Leerrede over Pfalm XLVI• 2-6, ter gelegenheid van
den Dank- en Bededag, op den 5 yulij 1815, uitgefproken door A . C . R 0 M S W I N C K E L, Predikant
to Nieuwerkerk in Duiveland.
7e Zierikzee, bij
A . de Vos, Jz .

M

In gr . 8vo. 35 Bl- f : - 8 -

et hetzelfde gcnoegen lazen wp deze voor eene
Land-
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Lanigemeente geftelde godsdienftige Rede, waardoor
de bekwame Pre .liker, in een' goeden flijl en hartelijken
toon, godsdienftige vreugde, dankbaarheid en vertrouwen opwekt, ell, op de verftandigfte wijze, met den
hartelijke,i drang tot godsdienftighei_i dat vertronwen
aanklemt . Ook de gebeden zijn doelmatig en treffende .

Leerrede over •7 o . P• 25. Poorvaar, voorwaar zeg
ik u, de ure komnt, en is nu, waarin de dooden
zullen hooren de ftenanie des Zoons Gods, en die ze
gehoord hebben , zullen leven ! Gehouden op den Danken

Bededag

110 UD T,

den 5 7ulij 1815, door j . B U R G E R-

Predikant to Stavenisfe .

bij N . Cornel .

Te Rotterdam,

In gr . 8vo. 32 Bl. f : - 8 -

D

e tekst fchijnt bier wel minder doelmatig gekozen,
ten zij men wete, dat de Eerw . BUR G E R H O U D T
bier door DE DOODEN geestelijk dooden verflaat ; dooden
ten zekeren aanzien, niet ten aanzien van bet hooren
en verftaan ; dit kunnen zij ; dit , wordt er van getui~d,
zullen zij ; maar ten aanzien van bet leven, bet ware
leven,--wezenlijk geluk ; en dat hij zichvoorts met fterk
van Jezus fprekende gebeurtenisfen bezig houdt, van
toen, van federt, en van vu . In verklaarden afkeer
van den Franfchen gruwel geeft deze Leeraar geenen
der vorigen toe . De ftijl i4 juist niet bijzonder duidelijk, en de druk, waarlijk, flordig genoeg .

Tweetal Leerredenen,
w ER ,

door

P.

Predikant to

x o uM

NB

B R O t1-

Uitgefproken

Joure .
bij de
godsdienflige viering der Overwinning, den 18 Junij
1815 behaald.

Te Leeuwarden, bij J.

W . Brouwer .

In gr . 8vo . 32 Bl, f ;-io- ;
irl.eerderen lof, to dezen aanzien ook, verdienen deS 5 4
ze
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ze Leerredenen, waarvan de eerite in 's mans eigene,
en de andere in eene naburige Landgemeente gehouden
word . Pf. XX : 8, 9 gaf den oordeelkundigen Spreker,
naar de behoefre van tijd en plaats , aanleiding tot eene
korte, maar treffende aanwijzing, i) dat ooze vijanden
zich gekromd hadden en gevallen zijn, maar wij, Nederlanders , gerezen zijn en ftaande gebleven ; 2) dat
bet Godonteerend wezen zou, zoo als de loochenaars
der Voorzienigheid, nu alleen to vermelden van wagens of van paarden ; en 3) hoe de Christen hooger
opziet, en voornamelijk de eer aan den Allerhoogften
geeft, zeggende : maar wij zullen vermelden van den
tram des Reeren onzes Gods .
Op eene even bevattelijke en doelmatige wijze wordt
in de tweede Leerrede de tekst, Exod . XVII: 15, nadat dezelve oordeelkundig was opgehelderd, aangewend,
om to fpreken, i) over den tegenwoordigen oorlog, als
met regt to vergelijken met dien, waarvan de tel:st vermeldde ; gelijk merle, z) de ons nu gefchonkcne overwinning ; en eindelijk, 3) dat wij die overwinning in
de eerfte plaats aan God moeten to-efchrijven ; waarom
dan ook niets billijker is , dan HEM daarvoor godsdienltig to vereeren . De loffelijke ijver van de Burgerij to
Youre, zoo menschlievend gebleken in het dadelijk vervaardigen van eenen zeer aanzienlijken voorraad fcheurlinnen en plu,kfel , wordt met regt , zoo in bet Voorberigt als in de eerite Leerrede zelve, vermeld . En
hoe overvloedig is bijna overal de Nederlandfche milddadigheid en dankbare menfchenliefde zoo wel, als de
Nederlandfche dapperbeid gebleken !
\Vij hebben deze Leerredenen van vier ondetfcheidene Godsdienstleeraren gelijkelijk aangemeld, alzoo zij
alien ten voordeele der gekwetften gedrukt zijn , en wij
hartelijk wenfchen , dat een ruime aftrek de menschlievende bedoeling van derzelver Vervaardigers zal belcroonen, en zij deze, en ook overigens overvloedige,
vruchten van hunne pogingen voor Vaderland en Godsieust zullen iuooblten .
?&Men ..
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.llfenfchenbeflemming en Lcvensgenot . Zedekundige Voorlezingen , door J . L . E W A L D . IJIe Deel. Te Anaflerdam,
bij J. van der Hey . IS 14- In gr . 8vo . 382 B1. f 3- I2- :

W

ij prijzen deze Voorlezingen aan ieder befchaafd
Iluisgezin en aan ieder Leesgezelfchap (in hetwelk voor
bet minst een godsdienitig gefchrift geen contrebande
verklaard is) van goeder harte aan, en wij twijfelen
geenszins, of dezelve zullen eenen gezegenden invloed
hebben op hetgeen-toch iederen mensch her gewigtigst
en begeerlijkst is : Deugd en Geluk . Wij ontvangen
bier eene Zedeleer, in een bevallig kleed ; en wel eene
Christelijke Zedeleer, want de Schrijver kent geene
andere, die voor den Mensch berekend is ; hij weet
toch, zegt hij, dat gees svegwiJz r de paarden, er geen
lwrpas de zeilen bewegen kan. De Zedekundige Lcsfen
van den waardigen G E L L E R T waren in vroegere dagen bet lees- en handboek van menigen goeden jongeling, en vormden menigen braven, edelen mensch ;
maar 's mans fchriften zijn nu al eenige moden ten achtere . E W A L D heeft wel de hoop niet, z6 verre en
z66 doordringend op zijne Eeuw to zullen werken, al$
de brave GEL L E R •r gewerkt heeft ; maar hij fchreef
even zeer om to werken zoo veel hij kan, en even zeer
met een biddend oog en hart tot God . Dit werk zal
met nog Ehn Deel volledig zijn, en is niet zoo zeer
voor de jeugd, als wcl in bet algemeen voor het lezend
publiek, in den befchaafderen kring, gefchikt ; en bijzonder wordt ook het wootd in deze Voorlezingen van
tijd tot tijd tot de gevoelige fchoone Sekfe gerigt, op
welker geopend oor en hart wij weten, dat r, W A L D
in zijne gefchriften doorgaans bij voorkeur meent to
tnogen rekenen, en die ;Nil ook deze belangrijke, en in
yele opzigten uitmuntende, lecture bijzonder aanprij.
zen ; hartelijk verlangende, dat menige liefhebbende
zuster dit bock den beminden broeder, als hij het ottS s 5

der-
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derlijk huis verlaat , tot een aandenken en pand barer
zusterlijke liefde , en menige minnares haren verloofde,
zal willen fchenken, gelijk wij weten, dat dikwijls, en
met het weldadigst gevolg, bet geval was met de Zedekundige Lcsfcn van G E L L E R T ; terwijl ieder echtgenoot, die eene waardige gade waardeert, zich hartelijk verheugen zal, als hij dit boek veel in hare handen
ziet, en zijnen avond uitmuntend wel befleed zal rekenen, als hij de lezing van, en gefprekken over , hetzelve
van de mo eder met zijne en hare dochters kan bijwonen .
E W A L D'S hartelijke , godsdienffige toon , zijne
kiefche wellevendheid, zijne wereldkennis en groote
ingenomenheid met godsdienst en zedelijkheid, gelijk
ook zijne, hem bijzonder eigene, onderhoudende en tevens krachtige fchrijfwijze, zijn bekend ; en wij kunlien alzoo volflaan met eene korte aanwijzing van den
inhoud, en van den loop zijner denkbeelden . Dit Deel
bevat 21 Voorlezingen . I . De Mensch in het gemeen
en de menfchen . (Het was in bet oog van E W A L D ,
voor onzen tijd voor het minst , noodig , de Zedeleer , als
een grondflag, met de befchouwing der menfchelijke
natuur to beginnen . Wat zijn wij ? wat moeten wij
worden? en hoe kunnen wij dat worden? hierop komt
alles veer .) II, De ligchamen der menfchen . gem .
pelen van Gods geest ; uitnemend gefchikte tempelen
van Gods geest .) III . De Mensch een denkend wezen,
IV en V . Een gevoelend wezen . `Vl . Een hartstogtelijk
wezen . VII. Een zedelijk wezen . VIII . Een godsdienstig
wezen . Na deze aanwijzing, uit hoe velerlei aandriften en krachten de mensch is zamengeffeld, even als
zijn ligchaam uit zoo vele vaten, fpieren, zenuwen en
fappen beffaat , en hoe die alle noodig en tot t6n doel
werkzaam zijn, volgt, in IX, eene befchouwing van
den zedelijken toefland des menfchen . Hier leeren wij
bet zedelijk kwaad als algemeen, en alzoo als thorns ten
minfle behoorende tot onze natuur, en desniettegenifaande als voor toerekening vatbaar, kennen ; maar ook
buiten twijfel als vatbaar voor verbctering, en dus de
mensch
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juensch tot die verbetering verpligt . Dit vertoog vinden wij bij uitftek fchoon en overtuigend, en is in
puttige aanwijzingen bijzonder rijk . X . De beftemming
des menfchen . (Gelijkvormigheid met Jezus , dus ook
met God . En , o ja! zij is to bereiken, onze beifetnming .
Laat ons ernftig en onophoudelijk naat dezelve fireven, langs den weg des Christendoms ; wie
weet , of wij haar niet bereiken ?) XI . Over den invloed der grondflellingen op de verbetering des menfchen . (De zedewet alleen moge den mensch niet kunnen yerbeteren ; zij is volltrekt noodig tot erkentenis
van den verdorvenen zedelijken toeftand, van welke
erkentenis alle verbetering eeniglijk kan aanvangen ; en
zij doadt den trots, dat ons niets tot zedelijkheid ontbreekt, die voor de tirlare zedelijkheid hoogst verderfclijk is. . Grondbeginfelen zijn die, door ieder' afzonderlijk' mensch gekozene, gewijzigde zedewet ; eene very
zamelipng van de juist voor hem noodige zedelijke voorfchriften .) XII . Zal de mensch ligter zijne beftemming bereiken, als hij zijn gevoel verftompt, of zich
aan de menfchen onttrekt , of als hij zich in den
Band der onbefchaafde natuttr terugzet? Of, kan hij
alleen door eene betere opvoeding tot deze beftemming
geraken ? (Die met E w A L D'S geest bekend is, voelt
reeds vooraf, dat ook dit laatfte ontkennend beantwoord wordt . Door de beste opvoeding alleen is nog
geen mensch innerlijk geheelenal verbeterd geworden,
maar door het Christendom alleen vele duizenden .)
XIII. Hoe moet de mensch mar den Bijbel verbeterd
worden ? (Diep gevoelen, door de wet, vat hij zijn
snoet, en verfchrikkelijk, door zijn geweten, lvat hij
is . Hij voelt zich bier en bier-na verloren . Nu juicht
hem qen hemelfcbe vreugdebodu toe : alle zonden zijn

u

vergeven , om jezus wil ,, enz . Gij kunt en moet het
tiiet verdienen . Vat maar vertrouwen op Hem en den
Vader., en gij, zult gered, gereinigd en gelukkig worden . Wat u daartoe ontbreekt, wil Hij u geven, enz .
Hoe zeer B war, D dit vooral ontwikkelt aangaande
den

618

J. L . r- tar A L

D

den geheel zedelijk verdorvenen, die niet meet naar refit
of onregt vraagt ; en hij erkent, dat elk mensch aangegrepen wordt , waar hij op bet werkzaamst kan
warden aangetast, en dat zoo geheel zware fchokken van bet geweten, bij hem, die bet voorregt had
eener godvruchtige opvoeding, niet vereischt worden , -zoo is bet bij alien echter waar : „ Die waant zijne
• beftemming reeds bereikt to hebben , of aileen door
• zichzelven to kunnen bereiken, die bereikt die door
• Jezus niet . -- Wie rekent geene misflagen to hebben ,
• wwordt door bet Christendom niet vrij van misfla• gen. -- Trots op eigene deugd (al ware bet ook we„ zenlijke deugd) houdt van alle Christelijke verbe=
• tering af. Jezus is de Arts van kranke menfchen,
• enz . Die zijne kracht tot gelooven verzwakt heeft ;
• niets gelooven wil,dan waarvan hij het hoe begrijpt ;
„ over dit hhc fpitsvindig redeneert , zonder zich aan
„ den indruk van het geheel over to geven, zonder de
• bevestigingswoorden : d,t het zoo is, in to zien,
„ die komt niet , dan langs eenen grooten omweg, tot
„ bet Christendom . - Zonder liefde wordt men geen
„ Christen . Die onvatbaar ware voor liefde, die wa.
• re ook onvatbaar voor bet Christendom . Gelukkig,
„ dat bet niemand is ! "•) XIV. Jezus bet Ideaal van een"
zedelijk' mensch . XV. Jezus de algemeene Weldoener
der menfchen . (Door leer, leven, dood .) XVI . Kracht
des vertrouwens en der liefde voor (jegens) een hoogstzedelijk en hoogst-weldadig Wezen . XVII. Belangftelling
inGod, opgewekt door de Natuur, door de Menfchen,
door Onszelven, door Jezus . XVIII . Hoogachting,
eerbied, dankbaarheid jegens God. XIX . Natuur en
hooge waarde van bet vertrouwen op God, gegrond in
de kennis van God . XX. Natuur en verhevene waarde
van bet Geduld . XXI. Liefde voor God .
Wij rekenden niet noodig, bij iedere Voorlezing in
eenige bijzonderheden to treden ; wij ftipten bier en
daar iets aan, hetwelk wij vertrouwen, dat genoegzaam is, om onzen Lezer in to lichten, welk eene Ze-

de.
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deer hij bier vinden zal ; en wij hebben bij hetgeen
wij vooraf gezegd hebben niets to voegen, dan ons
verl"gen, dat een goede aftrek van dit begin de uitgave van bet overige dezes werks zal befpoedigen .

Natuurkundige VerhandelingenvandeHollandfcheMaatfchappij der TWetenfchappen to Haarlem . VIIden Deels
2de Stuk . Te flm/lerdam, bij J. van der Hey. 1814h; gr . Svo . 114 131A f i - : -

D

it Stuk bevat twee zeer belangrijke, beide met
goud bekroonde, Verhandelingen . De eerfte, van den
beroemden Hoogleeraar B R U G M A N S, loopt over de
gefteldheid van den dampkring, waarin de- zoogenaamde
hospitaalverfterving, bij gewonden, plaats heeft . Dit
gewigtig vraagftuk wordt zeer beknopt en duidelijk in

vier Hoofdftukken behandeld. In bet eerfte fpreekt de
Schrijver over den aard en de verfchijnfelen dier ziekte ;
in bet tweede, over bare oorzaken ; in bet derde, over
de gefteldheid en zamenftelling van den dampkring,
welke er onmiddellijk aanleiding toe geeft ; eneindelijk,
in bet vierde , over de middelen, door welke die gefteldheid kan worden voorgekomen , of, plaats hebbende, bet best en fpoedigst verbeterd .
Na bet opgeven der verfchillende namen, waaronder
de ziekte, bij de Sehrijvers , befchreven wordt, en eene
aanmerking over bet min juiste der gewone benaming,
hospitaalverflerving, teekent de Schrijver in bet eerfte
Hoofdftuk kortelijk de verfchijnfelen en toevallen op,
waaronder dezelve voorkomt ; waaruit blijkt, dat eerst
bet geheele geftel wordt aangedaan, alvorens de wond
verfiimmert, en er zich tee1 even van verfterf in opdoen ; dat de eerfte graad der ziekte eene zekere moeijelijkheid is in bet genezen zelfs van eenvoudige wonden, gepaard met koortfgheid ; dat zij met ongemeene
fnelheid voortgaat, en, niet geftuit in de beginfelen,
of
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of naderhand behoorlijk behandeld, in eene volflagefre
verrotting van bet aangedane deel en den dood des lijders overgaat. Uit deze op gave worden eenige gevolgen, betrekkelijk den aard der kwaae, getrokken . B K U Gar A N s befchouwt haar als eene koortsziekte , met toevallen, aan haar alleen eigen ; dit eigendommelijke be
that vooral in bet plotfeling ontflaan en haastig toenemen der verflerving, en in den bijzonderen aard des
etters, welken de zweren der gewonden opleveren , ziinde zoo wel in bet begin, als bij bet einde der ziekte, met
meer eiwit , dan gewone etter, met vrije fodla , en met
een bijzonder beginfel bezwangerd, hetwelk er een'
fterken, eigenaardigen flank aan mededeelt ; daarenboven, vooral in bet laatfte tijdvak, geeft hij koolftofzuur
en zwavelhoudende waterftoflucht, en bevordert de vertotting zeer iterk . -- In dit opzigt heeft dus de kwaal
overeenkomst met de pokken en andere etterende uitflagziekten, waarvan zij echter wederom door den nicer
iiependen gang der koorts (§ 4. § io , No. ;) verfchilt . Daar ondertusfchcn de bijzondere verfterving in de zweren vooral bet eigendommelijl e in deze ziekte uitmaakt ,
kunnen wij R I c H E R A N D, wien B r. U G M A N S hierin
fchijnt bij to vallen , niet toeftemmen , dat hospitaalverflerving gecne juiste benaming is. Verfterving is toch
bet kenfchetfende in deze ziekte, wanneer zij zich -eheel ontwikkclt, en wel eene bijzondere faort van verferving, de vrucht van omftandiglleden, welke men
buiten hospitalen zelden asntreft .
De oorzaken der ziekte, waarovcr bet tweede Hoofdftuk gaat, zoekt de Sehrijver gedeeltelijk in den lijderzelven, gedeeltelijk buiten hem . Elke gewonde is er
vatbaar voor, meest ecliter zulk een, wiens gcheel geftel, door omflandigheden, op de ziel of bet ligchaam
werkende, vooraf is verzwakt ; voorts maakt de eene
wond vatbaarder dan de andere, en 't is bijzonder,
dat getrepaneerden in vatbaarheid boven alien gaan .
Onder de gelegenheidsoorzaken fteit B R U G M A N s ba.
venaan de befractting ; toonende bij tegen R I c II KRAND'
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dat bier eene ware befinetting plaats heeft ,
waarvan de bron vooral in zweren , door hospitaalverfterving aangedaan , vervolgens ook in allerlei ftinkende, of veel etter gevende zweren, is gelegen ; hebbende ook deze fmetftof, even als bet pestgif, eene
zekere vastheid, zoodat zij zich aan allerlei werktuigen
en ftoffen hecht, en daarin jaren lang aanwezig blijft.
Dierlijke, ftinkende uitvloeifels, cchter niet zoo zeer
menfchendrek, en ook vooral een door de ophooping
van vele menfclien bedorven dampkring, geven aanleiding tot onze kwaal . Deze befmettelijkheid onzer ziekte wordt met eene bijzondere zorgvuldigheid betoogd ,
en de Lezer tot volkomene overtuiging gebragt .
Met bet derde Hoofdituk vangt de beantwoording der
vraag eigenlijk aan . Allerbelangrijkst is, om de-zinrijke eenvoudigheid en om de gewigtige refnltaten, bet
onderzoek, hetwelk B R U G BI A N S in de ziekenzalen,
waar hospitaalverfterving plaats had, heeft in 't werk
befteld . In een welingerigt hospitaal verfchilt de gefteldheid van den dampkring weinig van de gewone ;
en B R U G M A N S proeven bevestigen bier op nicuw
die van I-1 U M B 0 L D T en anderen . Heeft er hospitaalverfterving plaats , zoo vond hij den dampkring vooral
befmet met koolftofzuur, zwavelhoudende waterfto
lucht, en een bijzonder flinkend dierlijk beginfel, dat,
in de lucht opgenomen, de fmetftof, of althans bet
onmiddellijk voertuig der fmetftof is, en dat, onder andere eigenfchappen, ook die bezit, van de rotting zeer
bijzonder to bevorderen, zoo als nit eenige vergelijkend.e proeven gebleken is . Daarcnboven is die dampkring
arm aan zuurftof en rijk aan ftikftof .--Daardoor is dan
bet eerfte gedeelte der vraag, naar bet oordeel des
Schrijvers, beantwoord ; waarbij men echter nog wet
eenige inlichting nopens den aard dier bijzondere dierlijke f'of, waarin de befmettende kracht eigenlijk huisvest, zoude verlangen . De Schrijver acht haar uit
flikftof, waterftof en koolflof zamengeftcld, waarbij
wij echter gaarne de zuuritof wilden gevoegd hebben .
HaR A ND ,
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Hare verrotting bewijst toch bet tegendeel niet, en bet
is niet zeer waarfchijnlijk, dat er beflanddeelen in bet
dierenrijk gevonden worden ; vooral van then aard,
zonder zuurflof, hetwelk bijna altijd den band uitmaakt, welke de overige beflanddeelen zamenhecht .
Na de ontvouwing der oorzaken, waaruit de hospitaalverflerving ontflaat, volgt eigenaardig de aantooning der middelen , waardoor men de gelleldheid in deer
dampkring, die haar to wege b;engt , of voorkoulen ,
of, plaatshebbende, wegnemen kan . Dit is bet onderwerp van bet vierde en laatfte Hoo(dtlak . - De voorbehoedmiddelen komen alien daarop neer, dat bet hospitaal wel gelegen en wdl zij ingerigt ; dat daar behoorlijke zorge, ten aanzien van bet luchten der vertrekken, zoo wel door venfters, als Tangs den bodem, tea
aanzien van de reinheid, de zorgvuldige affcheiding en
behandeling det zieken, plaats hebbe. Heeft de hospitaalverflerving wezenlijk plaats, dan vond de beroemde
Schrijver, wiens gezag hier, door zijne veeljarige en
ruime ondervinding, allezins gelden mag, de meeste
baat, in de zieken in de open lucht to leggen, of althans van vertrek to doen verwisfelen ; terwijl de zalen, waar de dampkring door de fmetflof verontreinigd
is, gelucht en gezuiverd worden . Tot die zuivering
beveelt hij vooral de Guitonfche berookingen aan, ook
van alle linnen, verbanden, beddegoed enz . , waaromtrent men niet to zorgvuldig wezen kan . Dit geheele Hoofdfluk is der lezing enbehartiging overwaardig .
daar er niets geleerd, niets aangeraden wordt, hetwelk niet door eene reeks van waarnemingen en proeven is bevestigd , en van hetwelk men zich , ook in de
gewone praktijk, niet met vrucht zoude kunnen bedienen . In e n woord, deze Verhandeling behoort in
de handen van elk Geneeskundige to komen en to
blijven : zij is , en ten aanzien van de zaken, en ten
aanzien van den ftijl, een nieuw toevoegfel tot den
welverdienden roem des geleerden en fchranderen
Schr~vers.
Der
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De tweede Verhandeling flrekt ter beantwoording
eener vrage over den Brandfpiegel van A R C H I DI ED E S . Het is den gefchiedkundigen bekend , dat bij {'ommige Schrijvers, onder de vernuftige middelen, waarmede die vaderlandlievende Geleerde het belegerd Syracufe tegen de Romeinen verdenigde , ook het verbranden der vijandelijke vloot, door middel van brandfpiegels, wordt opgenoemd . Daar atlderen hiervan
zwijgen , en de zaak zelve vrij ongeloofelijk voorkomt, hebben velen aan de waarheid van dit gefchiedverhaal getwijfeld ; en ook zij, die de zaak zelve aannamen, verfchilden in de bijzonderheden . In 't bijzonder was men geneigd , in deze gefchiedenis lets
vreemds , cen blijk van verloren gegane INIatuurkennis to
zoeken . Dit maakte de oplosfing van bet vraagfluk juist
niet gemakkelijker . De kundige Schrijver dezer 'Verhandelinge, de Heer j . P . V A N C A P P E L L E , heeft eehter
.deze zwarigheden vermijd, door een beter ftandpunt to
kiezen . Geene nieuwe natuurkundige befpiegelingen,
geen opfporen van onbekende gefchiedkundige bronnen, maar eene oordeelkundige ontwikkeling van 't gene omtrent deze zaak is in 't midden gebragt, gaf hem
de oplosfing, welke de Maatfchappij voldoende ketirde, en met haar, zoo wij vertrouwen, elk Geleerde .
g
De Verhandeling is in drie Afdeelinen
verdeeld . In
de eerfte wordt de vraag beant',voord : of de daad van
A R C H I M E D E s, op zichzelve befchouwd, mogelijlc
zij . Hier toont V A N C A P P E L L E eerst aan , dat zoodanig eene verbranding onmogelijk met een' hollen fpiegel kon gefchieden . Vervolgens onderzoekt hij de mogelijkheid, of de vereenigde werking van platte fpiegels
zulk een uitwerkfel hebben kan . Hij draagt de opener.
kelijk{te theorien voor, welke de wiskundigen flier gevolgd zijn , en bepaalt zich vooral tot die van A NT H E M I U s, nader gewijzigd en met proeven bevestigd
door B U F F 0 N . Daaruit nu blijkt werkelijk de mogelijkheid eener hevige brandflichting, op vrij verren afEland, door middel van zamengeflelde Platte fpiegels .
rOEKBESCH . 1815 . No ; 14,
T t
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In dit HoofdCcuk fpreidt de geleerde Schrijver enet

groote belezenheid en vergevorderde taa!kkennis ten toon ;
vele plaatfen uit min bekende Schrijvers worden er,
de eene minder, de andere meer, in opgehelderd, en
van de vorderingen der Ouden in dit gedeelte der natuur-, of liever toegepaste wiskunde, befisfende bewijzen gegeven . Daaraan is echter meer bijzonder de
~olgend
J
Afdeeiing gewijd, waarin de mogelijkheid der
daad, in betrekking tot de optifche kennis der Ouden,
onderzocht wordt . Ook dit gedeelte der vraag wordt
bevestigend i6eantwoord ; toonende de Schrijver eerst
in 't algemctn aan, Oat de Ouden die eigenfchappcn
des lichts , die wetten zijner beweging, waarop de fpiegelkund; gebou vd is, kenden, en dat zij van deze kennis ook tevenss gebruik wisten to maken ; en vervolgens , &Lt men gerust aan AR e 11 1 At It D E s die mate
van kennis tan toekennen, zoo uit hoofde van zijne
bekende fchranderheid, en bijzondere ervarenheid in alles, wat de toepasfing der wiskunde op de verfchijnfelen der Natuur betreft, als om at hij zich werkelijk
met de fpiegelkunde bezig gehouden, en zelfs daarovcr
gefchreven heeft . In deze Afdeeling wordt tevens bewezen, dat de door A R C H I 111 E D E S gebezigde fpiegels niet van glas, maar veeleer van metaal, geweest
zijn . In de derde, eindelijk, wordt deze zaak meer bepaald uit een gefchiedkundig oogpunt befchouwd, en
to dicn einde vooral bet gezag der Schrijvers , die van
deze uitvinding gewagen, overwogen. V A N C A P P E LL E grondt zich hier voornameli, k op dat van GAL EN u s en L U C IAN U S, die bet uitdrukkelijk zeggen,
en op eenige Schrijvers van later tijd, welke zich bier
op het gezag van D I o en D I o D o R U s beroepen .
Schoon men nu in de overgeblevene werken dier beide
laatflen geene Melding van bet geval gemaakt vindt,
beneetnt dit niets aan de waarde dier aanhalingen, daar
er, toen die latere Schrijvers fchreven , nog werken van
die Gefchiedfchriivers kunnen voorhanden geweest zijn,
welke wij niet bezitten. De zwarigheid, dat noch L IV I.
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o L Y B I u s, die in alles, wat de verdediging van Syracufe betreft , zoo uitvoerig is , noch
P L U T ARC H U s, lets van die verbranding door fpiegels zeggen , tracht V A N C A P P E L L E op to losfen ,
door aan to nemcn , dat deze poging van ARC 11 1 M ED E s niet veet meer dan cene mislukte proef was, zoo
als uit den aard der zake genoeg is op to m alien ; an
dat zij dus niet in alle, welligt niet in die bronnen
Werd gevonden, welke die drie Schrijvers hebben geraadplecgd . Onze Schri;ver is echter voorzigtig genoeg , juist uit dit gebrek aan eenftemmigheid in de
Gefchiedfchrijvers , tot niet meet dan de waarfchijnl:Yi
heid der gebeurtenisfe to befluiten ; en tevens, dat bet
verhaal niet, dan zeer vergroot, is tot ons gekomen.
Hoe dit ook zij , den aandachtigen Lezer dezer Verhandelinge zal bet niet ontfnappen, dat de vorderingen der
Ouden, ook in de proefondervindelijke Natuurkunde,
veel grooter waren, dan men zich thans veela: verbeeldt. Hierop de aandacht to vestigen, is wel zeker
het doel der opgave zoo wel, als der beantwoording
dezer vrage geweest ; en dat doel, gelooven wij, heeft
de Maatfchappij volkomen bereikt bij alien, die eenid
gen prijs op ware wetenfchap ftellen . "
vies,

noch P

Leven,

heldtogten, en Regering van N A P o L F 0 1'4
o N A P A R T E, enz . enz . Uit het Engelsch vans
E . c I F v o R D , Esq . Te Bmflerdam, bij C . en Ii.
Timmer. IIIde Deel, 3i8 blA en 84 bl. aanteekk.
IVde Dee1, 402 bl. en 55 bl- aanteekk. In gr. 8vaa
f 6-i8-i
BU

In een voorgaand Nommer (18i;, l\ro. 3 .} Van deil
card en de (trekking dezes werks verfiag gegeven heb=
bende, blijft ons nu flechts over, den ilihoud dezef
beide Deelen kortelijk to vermelden.
Dezelve bevatten een veel korter tijdsverloop dale
de vorige, namelijk yan i8o8 tot op bet einde van
Tt 2
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1313, weak laatll:e jaar alleen door bet geheele vierde
Deel words ingenonien . Wij ontkennen wel niet , dat
de gebeurtenisfen, hoe nader zij bij onzen tijd komen,
aan gewigt en inerkwaardighcid winnen, vooral door
de ontwikkeling van bet hooge plan der Godheid in
de torlating der boosdoeners : om hen naderhand in
hunne eigene ftrik1.en to docn valien ; doch men moest
dan ook de gefchiedenis dier jaren meer praktisch behandelen, en inter met een wijsgeerig oog den oorfprong, voortgang en afloop der gebeurtenisfen befchonwen . Dit , echter, gefchiedt bier zeer fpaarzaam, nog fpaarzamer dan in de vorige Deelen . Wie
bier bet weeffel der ltaatshandelingen , de oorzaken
der verfchrikkeliiike Oorlogen, die Europe teisterden,
zoA::n wilde, zou vergeeffche mocite doen .
Ten opzigte van den Rusfifcheu Krijg in 1812, maakt
zich de Schrijver van de zaak af, met to zeggen
„ Er zoude geen einde aan zijn, wilden wij alle de diplomatieke hairkloverijen verhalcn, die plaats grepen
„ eer de vijandelijkhede :i eenen aanvang namen ." Daarentegen is hij bij uitttek omitandig in de vermelding
der krijgsgebeurtenisfen , zoo wel van 1809 , (de veldllagen bij 4Sperie of Esfing en II'agrain worden zeer
naauwkeurig verhaald) als van 18T^_ en 1813 . Doch hct
zijn meestal de Franfche Bulletins , met aanmerkingen
vergezeld, boodfchappen aan den Senaat, aanfpraken
in den Staatsraad en bet \Vetgevend Ligchaam, Oostenrijkfche Manifesten, dagorders, Proclamatien, uittrekfels Uit C PI A T F A U B R IAN D, enz . die hier
woordeli.jk worden medegedeeld, en uit welker aaneenfchakeling, met eenige noodzal:elijke overgangen, de
Schrijver bet gefchiedverhaal, vooral van 1813, opmaakt, zonder, gelijk bet behoorde, uit alle de verfchillende berigten, in zijnen fiijl, een geheel voor den
Lezer to vormen . Dit beet geene Gefchiedenis fchrijven, maar op zijn best bouwttoffen tot eene Gefchiedenis verzamelen, en in zekere orde bijeen feilen . Men
mevoelt, hoe ligt bet is, met eenen Muniteur bij zich,
van
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van eene genoegzame dolls wantrouwen in desztlfs berigten voorzien , en tevens op de befcheider, van de andere zijde bet cog houdende, zulk eene tank of to werken . Il.et merkwaardigfte in deze verzameling van berigten zijn de- breede aanteekeningen op bet Plot, die
levensbijzonderheden van de vertooners op bet groote
Europifche tooneel, gedurende de behandelde jarelt, behelzen ;als van JuNOT, MARDIONT, KUTUSOFF,
1LATOW, WELLINGTON, BLUCIIER, MOREAU, (van wien echter de blijkbaar valfche aanfpraak

aan de Franfchen, uit de legerplaats van Commotor,
a1s echt wordt medegedeeld) en r' O N I A TOW S K Y.
Het fpreekt, na bet opgemerkte, van zelve, dat
men bier geene ontwikl elingen van bet eigenli;ke karakter des Veroveraars, noch van den voortgang der
boosheid in zijn hart, moet verwachten. Minder voor
den Man en zijne Regering, dan voor zijne T7eldtogten, is deze Gefchiedenis dan ook van belang. Er is
op verre na geen gebruik gemaakt van alle de hulpbronnen , die de taak , door Sir u . G I Ir F O R D op zich
genomen, waardiglijk hadden kunnen doen afwerken ;
en zelfs van diegene, welke de Schrijver gebruikt heeft,
is , even als in .de vorige Deelen, geene melding gemaakt . De gaping, door hem in bet verhaal der Hotlandfche zaken, gedurende I8 i o en 1811, gelaten, is
door den Vertaler vrij wel aangevuld . Echter hebben
wij bier op verfcheidene mistastingen geflooten ; zoo
als : dat Koning L o D F. w IJ K zich eerst na de terub
komst van PariJs L O D E W IJ K N A P O L E O N Zou Onderteekend hebben ; iets, hetwelk hij reeds meer dan
een jaar to voren deed : dat hij ook, eerst na die zelfde
terugkomst, de jongelingen nit de wees- of armenhuizen tot den krijgsdienst beflemde ; een voorfpel der
Confcriptie, hetwelk, gelijk ieder weet, reeds in I8o9
bij den Engelfchen inval had plaats gehad , en in dat zelfde jaar door eene voorgenomene Organifatie der Schutterij was voorafgegaan, die zeker blaauwboekje veroorzaakte, waarin men de Natie flellig aanraadde, zich tegen
T t 3
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dien maatregel to verzetten. -- Den Schrijver zelven
hebben wij zelden op onware daadzaken betrapt . Hij
verzuimt wel, van den eerilen opfland to Hamburg (in
den nawinter van 1813) to fpreken, hoewel hijdaarop
verwijst, en van de herneming van Hamburg gewaagt .
Hij zegt niets van de gebeurtenisfen in Holland, in
November en December 1813, dan bet volgende ; (IV .
309,.) „ Ook voor de Vereenigde Nederlanden bad het
„ uur der verlosfing geflagen . Eene Engelfehe Armee
„ landde aan de Hollandfche kusten. Overij!d vlugtten
„ de Franfche beambten ; eindelijk ook de nog overige
„ zwakke kriigsmagt ." Hij oordeelt, dat F R E D Et I K II van Pruisfen verkeerdelijk de Groote was bijgenaamd, omdat hij s I, u c H E a uit den dienst verwijderd
hield : (hij moest maar geweten hebben , wie deze man ,
lien hij naar den Duzvel zond, cens worden zou !) De
slag bij Culm , en de neerlaag van VAN D A DI DIE ,
wordt v6br then bij Dresden verhaald, hoewel een geyolg daarvan zijnde . Alen vindt geen woord van den
flag bij Grosf-Beeren, die Berlijn redde : (over 't geheel
i$ het verhaal van den tweeden veldtogt des jaars 181 3
tot op den flag bij Leipzig zeer verward .) Men fpreekt
(IV . 279) van eenen „ beer groothertog F,R A N IC F O R T "
(lie) enz . Dan , dit alles laat zich in een werk
van zoo langen adem verontfchuldigen , wanneer
men het als verzameling van bouwflofen aanmerkt ;
doch geenszins, wanneer men (volgens den titel) dear
in een volledig verhaal van de in dit tijdvak gevoerde
O'irlogen, inzonderheid tot opheldering van de oorzaken en waardering van de gevolgen der laatfie verbazcnde gebeurtenisfen, meent to vinden.

Daar het werk, in bet oorfpronkelijke bij flukjes uitgekomen, verder is uitgedijd, dan men verwacht had,
heeft de Vertaler, in plaats van bet vierde Deel tot
eene onmatige diktc to doen uitdijen, liever befloten,
daarbij nog een vijfde to voegen ; en vermits , ongelukkigliik, het jaar 1814 nict het laatfle geweest is , „ waarin de h,Acld v n dit beck voor de krijgs- ofwereld„ ge-

LEON, 1;NZ . VAN BUONAPARTE .

639

„ gefchiedenis in aanmerking kcmt," zoo hebben wg
op zijn lninst ook nog een xesde to wachten .
Nagelaten Gedickten van J A N F R E D E R I K u r L M E R s . Iffe
Deel . Te Haatlenz, bij F . Bohn . 1814 . In 91-- EM 20-2
Bl. f 3-12- :

JAN

FRED E R I X M E L M E R S, Nederlands fieraad, de gevoelige en verheven Zanger, is niet meer! Aiwie buitengewone begaafdheden en verdienften op prijs ftelt ; alwie gevoel heeft voor bet fchoone en verhevene ; alwie de fchoont
kuniten, en vooral de fchoone bij uitnemendheid, de beerfcheresfe der harten, de Goddelijke Dichtkunst, weet to
waarderen ; alwie de voortreffelijkheid van den menfchelijken
geest eerbiedigt ; alwie de eer van bet vaderland ter harte gaat,
en met fierheid zich verheft op de groote mannen, welke
hetzelve heeft voortgebragt, mannen, die onzen nationalen
roem, bij tijdgenooten en,n komelingfchap, bij onze naburen, bij vrienden, bij onze vijanden zelfs, luisterrijk handhaven ; ja, alwie regtfchapen Nederlander is, beweent met
heete tranen den dood des edelen Zangers, befeft de grootheid van een verlies, dat niet ligtelijk to herftellen is, -- ge.
voelt dit verlies dubbel in oogenblikken, nu Nederlands verlosfing, herleving, verhefling den Di-chter der h ollandfclte Natie met heilige geestverrukking zoude bezield hebben . Hoe
zouden de groote, eeuwig onwaardeerbare, voor korten tijd
nog onmogelijk befchouwde, en alleen in den geest des pro.
fetifchen Zieners verwachte, gebeurtenisfen zijnen dichtgeest
niet hebben uitgezet! hoe zoude zijne gevoelige, om Nederlands fchande verontwaardigde, ziel voor Nederlands glorie
niet gegloeid hebben! en hoe zoude hij zijn edel vaderlandsch
hart niet hebben uitgeftort in zangen, waardoor hij ons alien
zoude ontvonkt, geroerd en veredeld, en den roem van Neclerland uitgebreid hebben, -- zangen, welke, tijd en lot to
groot, HELMERS zouden waardig geweest zijn, ja waarin
Ii E L M E R S zichzelven zoude overtroffen hebben ! Dan - hij is
niet rneer ! Het heeft der Goddelijke Voorzienigheid niet behaagd,
voor zijn fterfelijk oog to doen aanlichten den heeriijken dag
onzer verlosfing, die alleen een geheel leven waardig was,
naar
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tlaar welken hij zoo verlangend reikhalsde, en die hem telkens
in heilige beelden van hot voorgeflacht voor den geest zweef•
de. Hij flierf, toen bet nog flikdonkere nacht was . Ons
betaamt bet, to zwijgen, en bet goede met dankbaarheid to
genieten . Zijn roern is gevestigd . Zijne voortbrengfelen hebbelt
zijnen naam vereeuwigd . I-Iij heeft zich door dezelve een
gedenkteeken, sere perennitis, opgerigt ; en na zijnen dood
mogen wij ons nog verlustigen in de heerlijke vruchten van
zijnen geest, welke ons thins door de zorg van zijne Wonden, de Heeren Mr. M . C. VAN HALL, c . LOOTS en n . H .
1: L I] N , worden aangeboden .
's Mans nagelaten en verfpreide Gedichten zullen twee Deelen beflaan . Het eerfle Deel, dat wij thans aankondigen, is
met bet afbeeldfel des vereeuwigdenZangers verfierd, en beflaat
nit drie uitgebreide Dichtflukken, DE LOF DER ZEEVAART, HE1`
HAARLEMMER HOUT, ell DE LOF VAN AMSTERDAM, ALS VOEO$TER DER KUNSTEN , voorts nit cenige Lierzangers en vier
verfpreide Gedichten .
De Lof der Zeevanrt is een onderwerp, regt voor HEL-

Dc behandeling van hetzelve is in zijnen
gewonen trant, dat is Ineesterlijk . Oorfpronkelijkheid en
floutheid , de bij zondere eigenfchappen van H E L BI E R S , blinken ook bier nit . De inleiding, welke misfchien voor bet
fluk uitvoerig genoeg is, levert hiervan dadelijk een bewijs
op . Zij bevat eerie korte fchildering van Nieuw-Zeebmd en
van Engeland. Reeds de aanhef is orlgewoon :
M E R s gefchikr .

Ziet gij dat eiland daar, op de onafneetbre plasfen,
rVicuw-Zeelsnd, zijnen voet in de OosterbAren wasfchen?
De Natuur heeft aan dit land al hare fchatten verkwist . De
grond is erf vruchtbaar en rijk . . . . en nogtans wdren bier
woestheid, verderf en dood .
Wat ziet ge? een pestwalm rijst nit giftige moerasfen :
De aarde isgeenaard', maarmoer, waar't ongedierte nit plasfen,
Uit zwarte kreken loert, en fchreeuwt, en hlaast, en fnort ;
Hot duizendjarig bosch, door de eeuwen neergeflort,
Ligt daarvermolmd, verteerd, op 'rvroegerbosch te rotten,
En gunt fechts giftig kruid bier welig uit to botten!
Brit-
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Rrittannia, gehuid in nevelen, eene prooi van de flormen, met krijtgebergte omheiud, verfloken van de gunflen
der Natuur, en evenwel . . . .
Wat Eden rijst omhoog! wat godlijke landouwen!
Hier ruischt een korenzee haar gouden baren voort ;
Daar flort de landrivier aan wederzijdfchen boord
Den fchat van 't Morgenland en 't goud van Peru's ftranden
In voile ftaven near in altoos nijvre handen ;
Vet Oost, bet West, bet Zuid, bet Noord, de God der Zee,
't Is alles op uw' wenk, Brittannia !
gedwee !
Des menfchen geest fchiet bier zich wieken aan ! durft d~nken
Brengt Baco's, Newtons voort, en blij ft haar Nelfons fchenken 1
Vanwaar dit onderfcheid ?
Vanwaar die tastbre nacht, die op Nieuw-Zeeland daalt?
Vanwaar die heldre glans, die Englands grond beftraalt?
De Zeevaart is 't alleen : 't is zij ! haar heldre luister
Ontwringt de volken aan den afgrond van bet duister!
Zij adelt 's menfchen geest ; maakt volken groot en vrij,
En fcheurt de windslen of der dorfte bastaardij .
Nu volgt eene aanroeping van de Dichtkunst en eene op
wekking der Nederlanders , die hunne grootheid aan de Zeevaart verfchuldigd zijn, om met den Dichter in den feestzang to flemmen . Ailes zeer fchoon .
De oorfprong der Zeevaart is onzeker . Een oude, uitgeholde eikenflam, op bet water drijvende, words door een'
bond, die zijnen meester verloren had, beklauterd. Hij drijft
met then flam voort . Het yolk ziet dit vreemde fchouwfpel, en
Het kindfche menschdom, naauw der bastaardij ontgaan,
Ziet, peinst, fnelt naar bet bosch, betdurftietsgrootsbeflaan!
't Geboomt' heeft ras zijn dos van tak en blad verloren :
De eik valt -- een boot oncflaat - de Zeevaart is geboren .
De zwaan geeft verder bet voorbeeld, om eene boot to
maken, die in den florm en tegen de iiroomen beftuurd words .
De gefchiedenis der Zeevaart ligt in bet donkere . Zij levert
een blijk op der goddelijkheid van den menfchelijken geest.
T t 5
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De woi deren der eerfte Zeevaartkunde worden bezongen . De
tafereelen zijn bier bij uitftek fraai . Wij kunnen ons niet
we&houden, om de volgende heerlijke regelen over to nemen a
.anfchouw dit £chip ! ja, 't fchijnt op d' oceaan verloren,
:Fn in de onmeetlijkheid verzwolgen ; 't ziet geen fporeu,
teen bank, geen teekens op eene oeverlooze zee.
Wat? duizend mijien ver herkent bet reeds de re4 .
't Weet aan de Haven, die uw' troon, Jupijn! omringen,
't Geheim der juiste plaats, op 't maatloos nat, to ontwringen .
Wanneer Diana met haar' rei ten voorfchijn treedt,
En fiere Orion 't hoofd met gloeijend goud omkleedt,
En uit het oog des Stiers, met onafinatbre glanfen,
Held Aldebaran 't licht verfpreidt aan 's hemels tranfen,
Verkonden ze, op 't bevel van 't algebiedend fchip .,
De aannadriug van eeti' ftroom, van draaikolk, plaat of klip,
En, ligt gelijk een veer, bruist nu dat trotsch gevaarte
Door de onbegrensdheid been, ondanks zijn logte en zwaarte .
De in fneeuw gedoste zwaan, die op de landrivier
Zijn zilvren borst verbreedt met ongelijkbren zwier,
Zijn vederpluim verheft en uitbreidt op de wateren,
ZiJn dons net in 't kristal met wellustaamend fchateren,
Daarheen zweeft, rijk in pracht , op moed en fchoonheid trotsch ,
is, 't beeld van 't zeekasteel op 't fchuimend golfgeklots .
Nadat de Dichter, zeer gepast, zijne hulde aan de verlichte
weldoeners van bet menschdom , NEWT O N, E U L E R enz .,
heeft toegebragt, bezingt hij de weldaden en voordeelen, door
de Zeevaart gefticht . De Natuur heeft de verfchillende landen met ongelijke fchatten bedeeld . De Zeevaart heeft die
ongelijkheid herfteld . Door haar worden de onderfcheidene
voortbrengfelen geruild en van bet eene land in bet andero
overgebrggt . (De volgende twee regels
De vrucht, die 's . wijzen brein verheldert in den nacht,
Words u van Javaas kust, van Mochaas grond gebragt,
zijn bijna letterlijk uit de Hollandfclu Natie overgenomen.)
Europa verfpreidt hare kunften door de Zeevaart. De kruiden van bet afgelegenst ftrand worden door haar aangevoerd
tot genezing van ziekten . (De naam van handlangers der
Va-
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Natuur, bier aan de Geneeskundigen gegeven, beviel ons niet.
Net Woord zelve maakt ook het vers onwelluidend .) Met
ode fchatten der Natuur heeft zij die van den geest alom verfpreid . Wetenfchappen en kunften bloeiden door haar. ZiJ
fehonk de volken Godsdienst, zedelijkheid, en wetten. De
Zeevaart verfpreidt zelfs haren zegen door den Oorlog . De
Dicbter weidt hier uit over de Middeleeuwen . Dezelve worden flout en krachtig geteekend . De Kruistogten ontvolken
Europa . De Zeevaart moest zich aan then gruwel dienstbaar
toonen . Maar zij brags ook in Europa terug den geest elf
de zachtere zeden van het Oosten, met onderfcheidene kundigheden, fmaak, befchaving en weelde . (Wij twijfelen, of
ailes bier wel volkomen juist zij , en of de Dichter niet meermalen oorzaak en middel verwart . Bijgeloof en woestheid
verwekten de Kruistogten, en nit dit kwaad kwam weder oneindig veel goeds voort. Men kan der Zeevaart niet wijten
de rampen en onheilen, die de Kruistogten hebben aangebragt ;
het goede en de zegeningen, nit de laatfle ontftaan, kunnen
even min aan de Zeevaart worden toegefchreven .) De Dichter
komt thans op een veld, dat hij reeds in zijne Hollandfche 1"atie met zoo veel roems betreden heeft. Hij bezingt de Route
togten der zeehelden . (Aan het woord volkswetdoeners zijn
wij bier een' flroeven regel verfchuldigd.) De korte befchrijvingen der togren van COLUMBUS en G A M A zijn reeds
meesteriijk ; doch de zangtoon van H ELM EIt S rijst nog . Hij
bezingc c o o x met geestdrift, en de naam van Nieuw-Holland
4oet hem, in voile verrukking, uitroepen :
Nieuw-Holland ! -- welk een naam, wet klank dringt in mijne
ooren
Ik ben, Oud -Holland! op uw' heilgen grond geboren .
Uw dierbre fchoot heefc mij gekoesterd ! als een kind
I-Ieeft mijne onnoosle jeugd u reeds als 't licht bemind.
En nu, fchoon gij vergaat , ligt als een worm vertreden,
Dlijfc ge eeuwig dierbaar mij, ja eeuwig aaugebeden!
De Dichter gaat in dezen toon voort . Maar, hoe zal hij
den lof der Vaderen naar eisch bezingen? Hij gevoelt zijne
onmagt ; doch grijpt weder moed . Hij verheft zich, en zijn
flatige dichtflroom fort zich nu in eenen bruifenden lierzang
uit, waarin hij den zeeroetu der Necierlanders met gevoel en
l.raclm
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kracht bezingt, ell daarmede een dichtftuk befluit, dat, naar
ous oordeel, een voortreffelijk kunstgewrocht is, en, over
Iitt geheel genomen, misfchien de beide volgende fiukken in
waarde overtreft .
Het Haad'!emmer Hout is mede eeu fchoon f`tlk. De aard
van het onderwerp brengt echter mede, dat men bier meer
befpiegelingen over verfchillende, zich beurtelings aan den
Vest Ties Dichters vertoonende, voorwerpen aantreft, dan
wet een dichtftuk, waarin ddne hoofdgedachte alles bezielt,
waarin alles tot ddn doel werkt, en de eenheid van bet geheel
overal is volgehouden . Het komt er in foortgelijke ftukken
voornamelijk op aan, dat men zorge, om niet van bet eene
cp bet andere to fpringen, en daardoor het gevoel geweld
aan to doen. De overgangen of nuances moeten zeer zacht
zijn en ineenfmelten . De Dichter kan ligtelijk bier tegen zondigen, wanneer hij , in een uitgebreid ftuk, de verfchillende
partijen op verfchillende tijden bewerkt ; terwijl de Lezer in
ddnen adem, en in dezelfde gemoedsftemming, bet geheele
ftuk leest . Schoon dit gedicht niet geheel is vrij to pleiten
van door heterogene befpiegelingen nu en dan bet gevoel des
Lezers to fchokken, treft men hier toch, nevens ftoute en
verhevene gedachten , die zachte en teedere trekken aan,
welke bet hart zoo aangenaam boeijen . De meeste idtails
van dit fink zijn dichterlijk, in de voile kracht van bet
tgoord . Dr geest van H E L M E R S zweeft in de hoogile verrukkingen rond ; en wie luistert niet met opgetogenheid naar
de zuivere toonen des verhevenen en gevoeligen Zangers? De
voorzang is bij uitftek fraai . De verkeerde klemto.on in Ot:ronnear
kwetst bet oor to onaangenamer , daar bet fiuk anders zoo
regt muzikaal en op den echcen lierzangerigen toon geftemd
is. De aanhef van bet fink zelve is zeer fraai . Het vaderlandfche hart van II E L M E R s vertoont zich bier weder van
de edetfie zijde . Niemand kon zijn vaderland meer bentinnen, niemand f'erker nan zijnen geboortegrond gehecht zijn,
dan onze Dichter . De fchildering van de bloemen, die bet
bosch omflingeren , is bevallig . In bet wood zelve wordt de
toon fiatig en verheven . Het landelijk tooneel, dat bier gefchetst wordc, onderfcheidt zich door een zeer levendig koloriet. De uitweiding over de Spanjaardslaan is allertrelfendst .
Welke herinneringen komen den Dichter bier niet voor den
geest! H :j gevoelc in bet hartverhefiend donker van bet fiati-
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ge woud den heiligen invloed van een' hoogeren geest . I-IiJ
viudt hier bet overblijffel van bet woud der Batavieren. Hij
zict hunne fchimmen naderen. Deze epifode is meesterlijk .
De toon is zeer plegtig . Doch de Dichter vervalt in her gebrek, waarvan wij boven gewaagden . De befpiegelingen, die
elkander verdringen, rukkcn door hare ongelijkfoortigheid
den Lezer uit de zoete en fombere ftenmling . De Dichter
wijdt bier en daar (fchoon niet veelvuldig) zijne nandacht aan
nieuwe voorwerpen, welke of bij bet verhe'en gevoel des
Dichters over de fchoonheden der Natuur niet pasfen,, (gelijk
de uitweiding over de prachtige gebouwen en den koophandel) of help zelfs geheel tot de da elijkfche prozaifche wereld doen nederdalen, (gelijk bij de vermelding van den vriendenkring, die onder ten pijpje zit to politiferen .) De Dichter heeft dit zelf gevoeld, en roept daarom nit : „ Weg met
lien lagen Loon! " enz. Hij komt nu wel weder in zijne fl`emaning, maar, naar ons gevoel, veel to fpoedig. Dit kan niet
in tsenen adem gedicht zijn, Het zijn, zonddr twijfel, broic
ken, welke naderhand bij elkander zijn gevoegd . Zoo plotfeling toch verbeft zich de geest niet nit den bonten kring
der dagelijkfche (helaas! al to prozaifche) wezens tot die
verhevene en heerlijke befpiegelingen, welke zoo treffend zijn,
dat wij niet kunnen nalaten er eenige regels nit over to ncMen :
U, Haarlems lout! zij lof! U dank ik veerkraclit, levee!
Gij zaagt me,aan't flof ontvlugt,inreinerluchttlroomzweven!
'k Vond in uwe eenzaamheid mijzelven nooit alleen ;
I1Teen! hooger geestdrift vloog door at mijne aadren been ;
Gedachten . nooit gevormd, voelde ik in mij gerezen ;
Ik fchudde 't ftofkleed af, fcheen meet dan mensch to wezen!
'k Ontfteeg dit ftofje, aan ons een wereld ; de eindloosheid
Lag, als een landkaart, voor mijn zieloog uitgebreid ;
'k Zag van Saturnus ring op onzen molshoop neder,
Verloor me op Uranus, vond me op den Meikweg weder;
Kometen volgde ik op hun (haar) nooit berekend fpoor,
Drong door 't onnoembaar tal der zonneftelfels d66r ;
'k Zocht nieuwe werelden, die eerst haar' loop begonnen ;
Ik zag den bouwval van reeds uitgediende zonnen,
Door 't eindeloos heelal verfpreid, als korrels zand,
Eene eeuwge wereld-zee, beroofd van reede en Errand ;
'k Zocht
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'k Zocht werelden, vcroud, ontbloot van ftargeilonker,
De grenzen van 't heelal in d'afgrond van her donkey,
Waar 't niet een' aanvang neemt, of waar, in woesten ftrijd,
Het leven worftelt met den chaos en den tijd :
Vergeefs, waarheen mijn geest zich ook voelde opgeheven,
st Was alles fchepping, apes wereld, apes leveni Na verder over de eenzaamheid, belangrijk vooral voot
den Dichter, to hebben nitgeweid, waaronder men eenige
fraaije, klanknabootferde, verzen aantreft, als :
Mil hij (de Dichter) u fchokken, u verbrijilen door zijn fnaren,
Dan fchiet hij biikfems uit, en 't donderend gebom
Dreunt domm'lend, dof en doof, door 't oor, in ^'erzen om!
Slaat hij, hij Mayors!de aarde, als bagels 'tgraan, tepietter,
Dan klikklakt fchild op fehild, bij fchreeuw en flaalgekletter .
wermeldt de Dichter, ten flotte, bet fchoonfte fieraad en
den eeuwigen roem van bet Haarlemmer Hour, daarin beftaande, dat er de Drukkunst is- uitgevonden . De verzen, hieraan gewijd, zijn Rout en krachtig.
(Het vervolg en fiot hierna .)

De Herkaauwer . No . III tot V re dmflerdam, bij J . van
der Hey . 1815- In gr. 8vo. 21g BI. f 3-6- :
.Clet verwondert ons, dat wij bij bet achtbaar Collegie nog
de kwestie niet hebben hooren opperen, of titel, vignet en
fpreuk op den duur wel blijken gelukkig gekozen to zijn?
Immers wij kunnen bet lieve dier op bet otnilag daar zoo
vreedzaam niet zien liggen, of wij denken : ja, beestje, gij
hadt mede verwacht , nu eens op uw gemak uit to rusten eit
over bet nude na to breeuwen - maar, ja we], dat gelijkt
er naar1 Inderdaad, bet is flechts voor een klein gedeelte herkaauwing van die foort, ais b . v . bet terugzigt op onze negentienjarige Babylonifche gevangenis . Het opgellooten rund
loopt integendeel de halve wereld of om to grazen, en mast
fpoedig in de haast een luttel to kaauwen, wat zoo weelde+
rig en zoo fpoedig grceit, als bet bijna niet to rerflikken is .
Nt1,
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1qu, do eigenaars verliezen er niet bij . Eindelijk ral er toch,
hopen en bidden wij , eons tijd tot gerust en bedaard herkaauwen komen ; en dan hebben wij deze laatfle wi :sheid,
die waarlijk niet gering, misfchien wel onmisbaar, rlits inzonderheid wel herkaauwd en wel verduwd, is, nog mooi
meegenomen. Herkaauwers zijn, in allen geval, geene profeten, al is hunne werkzaamheid ook nog bet beste iniddel om
zoo wet in de profeterij to doen .
Vcrre zij bet dan van ons, dat wij dit geringe bezwaar
tegen bet uithangbord dezes politieken wink.l s zouden willen
doen flrekken, om de tsar, die men or verkoopt, in eenig
mistrouwen to brengen . Geen Franfche modekramer kan zijne
oude en nieuwe fpullen met meer fmaak, met meet geest
fatfoeneren en uitflallen, dan de fchrijver of fchrijvers van
dit periodieke werkje hunne gedachten . En daarenboven hebben deze denkbeeiden veelal eene Hollandfche hechtheid is
gewigt . Men vindt er keus van zaken - die natuurlijk niet
nieuw zijn, (de menfchelljke behoeften blijven al meest dezelf'den ; bet faizoen alleen brengt hierin eenige verandering
to weeg) maar die danrom niet nalaten, meestal eenen gehecl
nieuwen worm, eene eigene, gansch oorfpronkelijke aournzare
to hebben . Dit is op zichzelve gewis boogst verdienflelijk ;
de ondervinding feert toch maar, dat men onder befchnafde
menfchen de beste, de onontbeerlijkftc dingen zonder zulk
een nieuw kleurtje niet gebruiken kan. Naar met dat al
komt hier eene belangrijke vraag to pas :'of, namelijk,het nierwe fatfoen bet dadelijk gebruik der zeke gemekkelijker make, dan wel omgekeerd Hierop nu moeten wij antwoorden,
dat de fchrijvers de waarheid dikwijls op eene zeer treffendo
wijze weten in bet licht to ftellen, en van bet ridendo diesre verurn uitne*tend partij to trekken. Somtijds, echter,dit minder bet geval . De hoed is wet zwaar ; hij belemmert
bet licht to zeer, inzonderheid door de menigte ftrikken, of
pluimen, of bloemen, die iemand zoo voor de oogen wemelen, dat men bet voorwerp geheel uit bet gezigt verliest.
Diep geputte gedachten, lange vol- en tusfchenzinnen, met
ellerlei geestige toefpelingen, zijn, hoe dikwijls ook herkeauwd, voor iedereen met to verduwen .
Ziehier, tot betere kennis der zaken, eene foort van inven.
taxis, waaruit men ten minfte de asfortimenten kin opmaken,
van
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van welke wij danrna een of ander nog eens wat rader IN
oogenfchouw kunnen nemen .
Vervolg van bet kort overzigt . C H A T E A U B R I A N D . Een
droom . Nederlandfche letterkunde. Eenige uitlegkundige gisfingen over de onverwachte verfchijning van NAPOLEON ill
Frankrij k . N A P O L E o N . De B O U R B O N s . De Franfchen .
De oorlog tegen B U O N A P A R T E. Het fpook der Alpen .
De rottenval . Godsdienst en ftaatkunde . Brief van eeneu
verduwer aan de herkaauwers . Oppofitie -partij . T H E M I S T oC L E S B U O N A PA R T E . Wat zullen zij nu met hens uitrigten? lets ('t welk evenwel weinig to beduiden heeft) over
de voorzegkunde .
Van eenige dezer voorwerpen begrijpt men terftond ; waar=
toe ze dienen moeten . Andere hebben meer overeenkomst
met hetgeen de vrouwen een mooi katoentje of neteldockje
noemen ; bet fcilicet, of wel de beftemming, blijft daarbij een
raadfel, waarnaar nu eens gemakkelijker, dan moeijelijker to
gisfen valt . Wij , die alles bekeken hebben, vonden bier
ftukjes van dgn dag, voiles en kapers voor den eensfags op.
gekomen ftorm, losfe aardigheden bm er op een' feesttijd
mooi mede to zijn ; maar ook folidere ftukken, die in de
ftaatkundige huishouding altijd van belang zijn, welke men,
zonder zich to ruineren, niet alle jaren kan verwisfelen, en
wier inrigting daarom van groot gewigt is : Hieronder rekenen wij vragen omtrent de regten des Croons, de vereischten
der grondwet, betrekking van godsdierst en Nat enz ., bier
deels opzetteiijk, deels van ter zijde behandeld . Omtrent
dezen, nu, hebben wij ons, doorgaans, wel voldaan gevonden . Er heerscht in de geo~perde denkbeelden zoo wel gematigdheid als liberaliteit. Men heeft voordeel gedaan met
de ondervinding der laatfte jaren, zonder zich door de uitkomst zoo geheel to laten befturen en zwenken, als Zij
zwakke geesten dikwijls van her cone tot bet andere, en dan
weer van bet andere naar bet eene uiterfte gewoon is to werpen, eene bare der zee gelijk . En, hebben wij ons ooh vrij wat
zachter over de politieke geloofsbelijdenis van den beer cHAT E A U B R I AND uitgelaten dan,bier gefchiedt, wij moeten bier
in vele opzigten regt geven ; inzonderheid, nu wij de Histoire
de la Revolution de 2o Mars 1815 van IlMonfeur G A L L O I S
gelezen hebben, die alle verbetering door de omwentellng
vlakuit ontkent, en tot de overwegende nuttigheid der drukp ere
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pers toe ftellig betwist . Doch, op eenige andere punten
blijven wij , echter, verfchelen ; en houden wij tevens die
verfchil voor zeer gewigtig, ten aanzien van de duurzame
rust der volken . Wij gelooven niet, dat L o D E w IJ K XVL
flechts een particulier was, nadat zijne oproerige onderdaneii
hem daarvoor hadden verklaard, en befchouwen dus zijne reregtflelling wel degelijk als een moord, een koningsmoord .
Wij meenen even zeer, dat L ODE W IJ K XVIII zich niec op
de keuze van bet Franfche yolk alleen beroepen en gronden
moest, omtrent zijn regt op de kroon . Dat regt was niet
heel duidelijk, alchans niet heel flevig, en lies gewisfelijk de
mogelijkheid over, dat de wind eens fpoedig weer uit eenen
anderen hoek blies ; dat trouwens, zonder de erkentenis van
bet regt, wel gebeurd is . Hij kon daarom misfchien toch wel
van bet eerlle jaar, in phatfe van bet negentiende, zijner regering gefproken hebben ; immers, hij had niet geregeerd ; hij
was in de uitoefening zijner funceien belet ; bet is wel :
d6ns burgemeester, altijd burgemeester ;, maar niet i regerende .
Wij zouden dus den koning ook niet gaarne fleches her uitvoerend bewind noemen . En, fchoon wij erkennen, dat d
fchrijvers veel wears en geestigs zeggen over de nutteloosen verkeerdheid van eenen middeliland tusfchen den vorst en
bet yolk, ter vorming van eenen ring en bolwerk om den
troon ; zoo ken men toch , ten opzigce der bereikbaarheid van
allerlei, ook de hoogfie flaatsambten, voor allerlei, ook de
nederigile burgers, to veel en re weinig doen. Die foort van
ftandsveranderingen , (met de volksverhuizingen to vergelijken) dat hunkeren van alien, die eenige ware of ingebeelde
bekwaamheid bezaten, near regeringsposten, welke de omwenteling bier zoo wel als elders in Karen trein voerde, waren gewis doodelijk voor de rust en welvaart der maatfchapp1j . In deze en andere opzigten komt bet ons dan wel cens
voor, dat de doorgeflane beroering, die zeker goed en kwaad
heeft opgeworpen,bij deze heeren nog niet zoo geheel bedaard
en bezonken is, maar dat nog fommige verkeerde begrippen
bovendrijven. Zij zijn ons, over bet geheel genomen, nog
wat rijkelijk nieuwerwetsch , ook in bet godsdienflige, waarin wij meer dan zedelijkheid, dan deugd, zien ; fchoon bet
gewis, flcchcs als zoodanig en in zoo verre, van een flellig
belang is voor den flaat.
HOE&BESCH4 1815 . NO. 14,j
V V
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Wij zuilen, ten (lot, een flaaltje geven der geestige fchrijf
wijze, en kiezen daartoe
„ Het fpook der Alpen .
Men wil . dat her monument, om hetwelk to ontwerpen
zoo vele geleerden, bouwmeesters, en kunftenaars in beweging gebragt, - en betwelk, wanneer de fchutsgeest van
Nf A P o L E o N zijn' gunfteling niet to vroeg verlacen had, op
den berg Cenis opgetrokken zou geworden zijn, zich op de
daartoe beftemde plaats, zonder behulp van menfchelijke banden en harfenen, geheel van zelve heeft opgerigt . Dit wonderwerk moet zich, vooral ten tijde van den geweldigen
tweeftrijd, waarin zich de waaghals, wien her aanging, met
betrekking tot her al of niet bijeenkomen van bet Meiveld,
bevonden heeft , ten aanzien en aanhooren van vele geloofwaardige getuigen, in den omtrek vertoond hebben .
De berg zelve (zelf) was her voettluk van bet kolosfale gedenkteeken, waarvan men de navolgende befchrijving geeft : Her ftelt eene geftrande en dreigend nederhangende arke N oA c H s voor, in bet oogenblik, dat zij de dalbewoners door
hare nederftorting fchijnt to zullen verplecteren . De reine en
onreine dieren breken van wile zijden los, in hetzelfde tijdftip, dat een gekroonde roofvogel, van eene ongehoorde
grootte, met uitgefpreide vlerken zich op her meest naar boven gekeerde einde der arke vastklemt . Aan datzelfde einde,
ziet men den ouden beer N o A c H met zijne drie zonen, die
men zich voorftellen kan, nit de verfchillende venfters van
bet fchip geniommen to zijn . SEM ftaat in eene bedaarde
bonding op zijne kroon to turen , en c HAM en J A P H E T hou<
den den fliivtnen vogel ieder bij een vleugel vast ; terwijl
r oAcH, met bet hoofd tusfchen detweepo(o)ten van den roi
des vautours geplaatst, op de rigting, die her vaartuig in zijne hagchelijke nederhelling zou kunnen nemen, met zigtbaren
angst en verlegenheid acht flaat . Her waggelend gevaarte is
van aile zijden en op verfchillende hoogten met luchtbollen
omringd, om de nit alle gaten en reten uitkijkende pasfagiers,
zoo mogelijk, to redden . In her fchuitje van eenen derzelven ziet men her wapen en de andere attributen der Franschkeizerlijke waardigheid . De geweldig bewogen mantel met
*J en, die er afhangt, doet zien, dat de wind uit her noorden
waait ;
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waait ; fchoon de gek, die boven den midden •fchoorfteen der
ark geplaatst is, de tegengeftelde windftreek aanwijst ."
Vervolgens verandert bet tooneel, en er volgt eene proza,
poetifche aanfpraak van een' fchrikkelij k grooten reus tot de
bnderfcheidene volken van Europa ; doch die de arme volken, vreezen wij, dik%ijis niet refit verftaan en begrijpen
zullen. Nu , de fchrijvers zelven vreezen zoo lets . Her vol.
gende is nog al duidelijk :
„ Hoort her, vorften der aarde! Verneemt bet, 0 volkeren,
the opgeroepen zijc, cm in bet boek der toekonist to lezen,
en zijne orakelen to vervallen !
Nimmer liet z E u s zijne kinderen tweemasi in dezelfde dwa~
ling vervallen ;
Maar ook nmmer lief hij zijne gebiedende oogwenken ftraffeloos verachten !
Wee u, wanneer de geduchte kring der verzamelde heiden
flechts een vernieuwd en belagchelijk pleit tusfcben AJAX era
ULYSSES oplevert
Geen hunner komt her toe, de wapenen van den verdelger van Troyen (Troje) to erven!
Werpt ze op de houtmijt 1 En Mat de viam, wanneer 24
onder her gejuich der bevrijde volkeren ten heniel £tljgt, de
gehate teekenen van den moordlust vernielen!
Een heiliger worftelftrijd zal her zinneloos gekletter der
zwaarden vetvangen .
T HEM I s daalt vriendelijk neder op de grensfcheidingen der
zich verbroederende landen .
Zij befrooit ze met bloemen, en herfchept ze iii deureu
van vreedzame woningen ." - Ons papier is vol .

De Grondwet voor de Vereenfgde Nederlanden, aangenomen
den 29Jten Maart 1814, op oudheid, zeden, gewoonten ex
behoefte des Yolks gegrond. Door Mr . W . Ij . VAN NA-;
M E L S V E L D.
Te Arnflerdam, hij J . ten Brink, Oz . I $15i
to gr .

$vo. 112 111.

f 1 . .- .

1Jit werkje is voornanteli}k to befchouwen als eene uitbreiding en bevestiging der keurige aanmerkingen, kort na her be'
kend worden onzer Maw Grondwet, in bet Engeifche dag
V v 2
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brad The Courier geplaatst, en daarna in onze Staatscourant
overgenomen . Hot behandelt eehter zoo wel de wettigheid
van dit maatfchappelijk verdrag, de bevoegdheid der Nederlanderen om hetzelve in de plants to Ilellen voor de flavernij ,
waarin zij dcor Frankrijk gehouden werden, en deszelfs beantwoording nan en gepastheid voor onze behoeften en alge .
meene zeden, als bet zijne afgemetenheid naar oude gewoonten, herkomflen enz . nit de gefchiedenis Ilaaft . Aan bet eerN twijfelt geen mensch ; en zoo er eenig gevaar voor dozen
twijfel beflond, dan zou bet misfchien eene flechts niet al
to gelukkige beredenering der zake zijn, die dit gevaar hot
ligtst zou verwezenlijken . Hot ware gewisfelijk dwaas, zijn
geweten bezwaard, to achten, omdat men, als Nederlander,
deelde in de afwerping van bet opgedrongen fchandjuk maar over bet krachtelooze van eenen eed uit dwang redenere men Loch immer zoo min mogelijk ! H E R O D E S handelde
buiten twijfel verkeerd, toen hij om de eeden J O A NNE s bet
hoofd affloeg ; maar hij had in bet geheel riet moeten zwe.
ren ; hij had zich niet in den toefland moeten brengen van
gemakkelijk tot eenen ligtvaardigen eed to vervallen . Waar begins, waar eindigt anders de vrijheid om zijn woord to broken? Wat is geweld? Wat mag men door middel eener belofte zoeken to bewaren, die men niet denkt to houden? Is
bet bet levee? is bet de welvaart van zijn huisgezin? is bet
de inflandhouding, de bevordering zijner kinderen? En, hoe
ver mag of moet dan de valschheid gaan? tot eenen eenvoudigen eed? of ook tot herhaalde betuigingen? tot alle middeien dm zijne opregtheid to kennen to geven? - Wij berhalen bet, men pluize deze vragen flechts niet to veel uit! Voor
de zaak in kwestie is hot niet noodig. En op zichzelve is
bet misfchien flechts in eenen flrijd van dadelijke pligten -en dan nog, voor zoo verre flechts eon voiflrekt pligt is,
ter naauwernood - eenigzins to verdedigen, dat men, in
welk geval ook, zijn woord niet gefland doe. Doze redenering fchijnt ons toe juist to zijn ; en doze overtuiging, dit
befef kan niet to ongefchonden of to heilig bewaard worden .
Zoo is ook de gepastheid der Grondwet voor onze behoeften eene van die meer befchouwelijke zaken, omtrent
welke de ondervinding geleerd heeft, dat men zich grootelijks bedriegen kan . De ervarenis leert dit bet best ; fchoott
zeker eene herhaalde verandering in grondwetten dikwijls nog
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gevaarlijker dan derzelver gebrekkigheid zij . 13ij de wijz,iging,
echter, bij de vereeniging met Braband, na bet fcbrijven dezer verhandelinge voorgevallen, is reeds aanmerkelijke verandering daargetleld, b . v . bet openlijh,beraadflagen van de
tweede kamer, Immers, dit openbare is ons meertnalen voorgekomen, de eigenlijke grondflag der - Engelfche vrijheid to
zijn ; de oppofltie verliest bet fpel altij :l, maar zij zegt toch,
wat zij to zeggen heeft, en verflrekt der publieke opinie,
der waarheid niet zelden ten tolk ; en wij hebben altijd bet
zeggen van then Franschman even zoo zinrijk en algemeen
toepasfelijk, als waar en nationaal gevonden : elders heeft men
grondwetten en flaten enz ., mais nous avons des chanfons.
Eene lofrede op eene pas verfchenen Conflitutie geraakt ook
zoo ligt in verdenking van vleijerij . De beste Conflitutie is
uit Karen aard en op zichzelve minbeduidend ; de goede toon,
door den eerflen Vorst gegeven, en door de jaren bevestigd,
kan en moet er veel bijdoen, zal zij waarlijk krachtig en
nuttig worden .
Dit alles doet ons den meesten fmaak vinden in hetgeen
wij den voornamen inhond noetnden ; betoog der gegrondheid
op oudheid enz . Dit is niet zoo zeer eene lofrede, als eene
voldoende verantwoording, en beaatwoording van duizend
vragen : waarom dit? en waarom dat ? Te dezen opzigte heb.
ben wij dan ook 's mans gefchrijf met bijzonder genoegen
gelezen . Gelijk wij, trouwens, in bet algemeen oordeelen,
dat bet behandelde we! behandeld is . Wij verheugen ons,
dat de kundige, achtenswaardige man wederom in zijne vaderflad geplaatst is, en wenfchen hem den besten voorfpoed
en voldoening in alien opzigte toe.
De genoemde eanmerkingen zijn als aanhangfel nebter bet
fluk geplaatst ; en dezelven, met den Commentarius van riAivi E L S V E L D er bij , verdienen gewis eene plaats in de bibliotheek van ellceit liefhebber van vaderland en vaderlandfche ge .
ffhiedenis .

454

1LETTT CLEYAZ

lover de vorming der Yrouwen en de handhaving barer waarde in de gewigtigJle hetrekkingen van haar leven . Een Boek
yoor jonge Meisjes, Vrouiven en Moeders, van BETTY
G L E I M . Uit bet Hoogduitseh vertaald. Te Groningen, bij
W. Zuidema . 1815 . In gr . 8vo . 312 BI. f 2-io- :
Over de opvoeding is, federt twintig of vijfentwintig jaar#
in Duitschland ontzaggelijk veel gefchreven . Of dit aan her
oogmerk beantwoord heeft ; of de verbazende beloften, welke
her fcheen to doen, vervuld zijn ; of her eenig tegenwigt aan
de toenemende weelde en verweekelijking heeft opgeleverd ;
of her den openbaren, huisfelijken en inwendigen godsdienst,
die intusfchen al meer in verval geraakte, naar eisch heeft
kunnen vervangen?? ? - Zegge : ja 1 wie durft ; wij wagen
her niet . Heel vele zaken loopen van zelve tamelijk wel
los ; men verhelpe flechts bier en daar een weinig, gelijk eenige opmerkzaamheid, gezond verftand en juist gevoel dit wel
zullen aan de hand geven . Maar, wil men elf die zaken geheel leiden en befluren, wil men dit doen volgens eene bepaalde theorie, is deze een voortbrengfel a priori, en door
de ondervinding nog in bet geheel Wet beproefd ; dan is her
gansch anders gefteld . Men kan bet geval Wet oneigenaardig
yergelijken bij een' onbedreven voerman, of een' reiziger naar
ileile bergtoppen, waartoe men welafgerigte muilezels gewoon
is to beftijgen : worden de beesten flechts aan zichzelven overgelaten, of doet men althans niet meet dan volftrckt noodig
fchijnt - men komt er al ligt behouden ; doch, wit -men bet
mooi maken, zoo mist her haast Wet, of bet mist. Om
zich hiervan, zonder eenige eigene ondervinding, to overtuigen, bedenke men flechts, dat er nu eene wetenfchap ont.
ftaae, omtrent welke men verfchillen kan, en waarover men
werkelijk de tegenftrijdigfte denkbeelden gekoesterd heeft, eene moeijelijke wetenfchap, die door de meeste belanghebbenden flechts ten halve verftaan, geleerd en onthouden
wordt, terwijl toch alle halfwerk ligt erger dan niets wordt eene wetenfchap, eindelijk, die, hoe wet ook geleerd, nog
niet toegepast, Wet in praktijk gebragt is, maar bier vooral
in eigene onopiettendheid, drift en temperament, gevoegd bij
de verkeerd eden vzn huisgenooten enz ., meer zwarighei3
ont-
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ontmoet, dan misfchien eenige andere . Wanner men echter
op deze redenering van voren to weinig mogt vertronwen, dan
lette men flechts op, wie doorgaans den mond het volst
bebben van opvoeding, - menfehen, namelijk, zonder kinderen, ongehuwden, of dezulken, die, zoo ze al niet, gelijk
RO U s s EA v, hunne kinderen in bet vondelingshuis doen, ten
minfte geene bijzondere voorbeelden eener gelukkige kweeking zijn ; allermeest vaders en moeders van beroep, kunst
opvoeders , die misfchien even daarom aan kunst denken, en
kunst behoeven, omdat hun de natuur, benevens liefde, ge,
duld, belangftelling enz . enz. enz . ontbreken .
Hetzij, echter verve van ons, dat wij alien nadenken, alle
onderlinge gedacbtenwisfeling, alien gefchrijf over eene zoo
belangrijke zaak, als de vorming van den mensch, zouden afkeuren . Doch, dat alle algemeene voorfchriften ten minfle
hoogst eenvoudig zijnl dat men in geene bijzonderheden ko,
me, welke tie aard zelf der kinderen, der ouderen, der huisfelijke omtlandigheden alleen kunnen aan de hand geven! dat
men niet veel bepale, niet veel verge, niet veeleer de moeder doe lagchen en den vader wanhopig make, dan beiden
ernst en m-oed inboezeme l
Om de toepasfing to maken : het boek voorhanden fchijnt
ons toe goedkeuring to verdienen, in zoo verre bet deze
waarheden dikwijis erkent, de gegispte gebreken tege'ngaat,
en zich meer aan algemeene befchouwingen houdt. Om dit
goede mag, maar alleen daarom ook moet, bet gelezen wor.
tlen ; terwijl bet best is, een aantal onuitvoerbaarbeden, die
bet meest van elders fchijnen ontleend to zijn, to laten voor
hetgeen ze zijn . De denkwijze der fchrijffter over befchouwelijke onderwerpen, de beftemming van den mensch in het
algemeen, de deugd, den godsdienst, enz. i s eenigzins bijzonder ; zij is echter hoogst ernftig, geheel bet tegengeftelde
van die flaauwe, oppervlakl:ige, hart- en ziellooze beginfe.
[en, welke de vroegere Duitfche vcrlichters verfpreidden, je
eenigermate het andere uiterfte, de weerflag . Onze landge.
nooten, die de leerredenen van den Eerw. V A N D E R P L O E G
geiezep hebben, zullen zich misfchien daaruic bet best .+een
denkbeeld van deze gevoelens kunnen vormen. Wij voor ons
bebben mot hun hoog ideaal, warm gevoel, refine voorftel .
lingen veel op ; fchoon ze ons toefchijnen, de zaak wei eens
cc overdrijven, even als alle nieuwe profeten wat f}erk uit .de
Vv 4
hoog
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boogte to fpreken, en bet goede oude al to zeer to vets
waarloozen . Van belang, echter, is bet, hen we! to veritaan. Hiervan zal onze toejuiching of afkeer niet zelden
afhangen . Dit is, nogtans, niet altijd gemakkelijk, omdat
hunne wijze van zien nieuw, de zin, door hen aan de woorden gehecht, niet altijd de gewone, hun geheele trant van
zeggen van eene vreemde plooi is . Hot komt ons vrij blijkbaar voor, dat de beer vertaler dit zoo terftond niet ingezien
lleeft. Hij zou dan misfchien bet geheele werk achtergelaten, of veel uitgelaten, of vrijer, en daardoor beter, vertolkt hebben . De man is, in 8r:n woord, voor zijne task
niet berekend geweest ; hij heeft bet, veelzins fchoone, boek
aanmerkelijk verminkt ; hij heeft ons lezend publiek, in zoo
verre, eene moeijelijk to herltellen fchade toegebragt . Deze
rede is hard, wij erkennen hot, maar zij moet hard zijn ; ieder onbevoegde behoort zich van vertalen to onthouden. Men
nloet beide talen verftaan : moor dic is niet genoeg ; men
inoet die, waarin men vertaalt, en dat, wat men vertaalt,
geheel meester zijn ; men moet volkomen in ftaat zijn, als
oorfpronkelijk fchrijver, de pen met lof to voeren . Het beste voorfchrift is : vertaal, zoo als gij moet vooronderftellen,
dat de fchrijver, uwe coal bezigende, zou gefchreven hebben .
Doch, hoe veel behoort er tot de opvolging van dit voor•
fchrift! Wij hopen itraks to hewijzeu, dat de man niet eens
zuiver Hollandsch gefchreven heeft.
Om vooraf nag eenmaal op den inhoud terug to komen ; bet
bock heeft eenige afdeelingen, die ten opfchrift voeren : DE
JONGE DOCHTER ; DE BRUID ; DE ECHTGENOOTE ; DE IIUISVROUW ;
DE MIOEDER ; DE IIIENSCHHEID ; HET HOOGSTE. Hot is vooral in de

laatfte en voorlaatfie, en in zoo verre ook in de eerfte afdeeling,
dat hare bijzondere gevoelens worden opgemerkt, als in deze, bij wijze van inleiding, over de tweederlei beftemming,
als mensch in hot algemeen en als vrouw in bet bijzonder,
gefproken , en ook over de eerfte wordt uitgeweid . Over de
andere verfpreiden die gevoelens flechts een ligt waas, en
onttrekken voorzeker niets aan bet praktikale, aan den geftrengen aandrang op huisfeliike en andere pligtvervulling . Hot
is, integendeel, met kracht en welfprekendheid, dat zij allerlei dwaasheden der mode en verfijning tegen-, allerlei ver.
ouderde en ftille deugden son de hand goat. Wij lazen boar
vaak met wellust, en zouden dit nag meer gedaan bebben,
zoo

VOR1tINO DER YttOUWEN.

651

Zelfs waar zij ons in den beginne wel eens boor=
zoo
kwant to overdrijven, moesteu wij, haar geheel gehoord heb •
bende, fomtijds weer zwijgen . Dit was bet geval ten aan..
zien van bet huwelijk, dat zij veeleer wit hebben aehtergelaten, dan op eenigen grond, behalve then der liefde, gebouwd
-- dock verfland en goede read moeten de approbatie geven .
Gaarne namen wij cen of ander gedeelte ten flaal over . Doch,
om hot bewijs, dat wij fchuldig zijn, fchiet ons ruimte to
kort,
Op bladz . i8 lezen wij geest des gronds, zonder to kunnen
raden, wat bet beteekene .
Bl . 31 , 32 . „ even zoo verre als bet ideale bet reale overtreft, even zoo zeer is valfche verdichting hooger dan de
naakte , nuchtere waarheid . " Dit is gewis de meening der
fchrijffler niet .
Bl . 37 . „ hun eigen getrouw," zichzelven - .
54 . ,, eene ape ;" dit woord beftaat niet,
6o . „ muskelen," fpieren.
61 . „ hatelijke" voor leelijke.
62 . „ fchaamrooden ;" zich fchamen.
77. „ bet is eene fchande, in alles een ftulnper to zijn ."
85 . ,, oude juffer," oude vrijster .
92 . ~, zich voor hem interesferen ," is bier onvoegzaam
en plat . Belang in hem ftellen.
VrouweliJkheid"
voor vrouwelijke inborst, bet
97 . ,,
Duitfche weiblichkeit .
-y 1o4. „ beheerfching der hoofdbezigheid," om bet denkbeeld uit to drukken van dezelve meester to zijn .
-- ilo. „ vochtige vleugelitof" der kapel . Is dit juist?
112 . „ verlangt," verlange .
~- 112 . „ zich begeven" voor toe komen, of befluiten.
523 . „ aan to brengen" voor aan den gang to helpen .
- 126. ,, gelijke reprefaillien," en wat hooger : ,, zij ont.
waardigt zich ."
145 . „ kunflelarij ."
- 147. „ de dieren maken bet ja beter" voor immers.
-- 149. „ verkomt" voor afvalt .
-- 155 . „ tuchtig" voor ingetogen .
- 165 . „ geene to vele" voor niet to vele.
- 167 . „ verpofte kinders ;" kan Met verftaan l
- 183 . „ een factifehe leugen . "
B1 .
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B1 . lld . „ o~ verre," op verre na.
begeesting," aanblazing, infpiratie .
21 .}. „ inbeeldingskracht en phantafie ." Wij zoliden zeggen : verbeeldingskracht ; maar deze is dezelfde met
phantafse.
- 2i8 . „ frisch to proeven." Ja, ja, daar houden onze drinkebroers van!
- 223 . „ bewonderen" heeft bij ons flechts dan het burgerregt verkregen, wanneer her tevens goedkeuring
aanduidt.
226'. „ kleederen nit to flukken ."
230. ,, zich aan gelegen leggen" voor laten liggen .
- 236. „ uitlating der dingen ;" onverftaanbaar.
240 . ,, zich verzinken," onzin .
243 . „ penfioens-inrigting," kostfchool .
- 243 . „ interest tot" voor belang bij .
246 . „ nuchteren en vol ;" dit kan niet zamengaan ; het
eerfte wordt meestal in eenen loffelijken, nooit in
cenen fchandelijken zin gebruikt .
- 251 . „ kinderlijke pieteit ;" dit vertlaan onze moeders even
min als de overige menigte vreemde woorden, die
men den Duitfchers moest laten .
t 26
.8: „ verbaze," verbaze zich, fla verbaasd .
271 . ,, als gij hem met zijne jeugd bedriegc ;" zuiver
Duitsc1t .
roozig
;" dit bereekem een ongemak, niet roos.
2 79. ,
kleurig ; -verwig, enz.
280. ,, eigenfte" voor eigene .
-- 290 . „ beftemd," bepaald .
291- „ tweefpalt ;" dit is vijandfchap , niet tweevoudigheid.
294. „ tobbende" is geheel iet anders dan het Duitfchc

Z

tobend.

:g5. ,, haven" is vrouwelijk .
302 . „ daar heeft het geloof niets to f havnen ;" zoo min
als dit woord in een deftig onderhoud jets to fchaffen heeft.
309. „ fchudt (fchut) u vvor die ongoddelijke zelfverga.
ding" voor hoedt.
~- 310 . ,, nagedacht" alleen beteekent bij zichzelven, Met -anderen nagedacht, anderen gevolgd .
Ziedaar eene lijst van kleine ftaalcjes, die over de rest kttn-
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ran doen oordeelen, en zeer zeker 's mans onbevoegdheid
bewijzen . Wij flieten, bij dit doorloopen , nog op vlekjes,
die de fchrijffter to last komen ; dock willen her or thans bij
lagen,
De druk is zeer zindelijk, en eene fraaije titeli3laht van
verfiert her work,

v In-

3t E L E S

Zotgevallen Van HERMAN S T R E I T, gedurende zijnen ding!
order de Pruisffche Landweer. Naar het Hoogduitsch, doo,'
A. B R U G G E MA N S .

Te Dordrechtt , bij A. Blusfd en Zoon.

!815 . In kl. 8vo . a6o BI. f a-4-I
V V ij haasten ons met de aankondiging van dit werkje, om+dat her ons gegeven wordt als eene ware gefchiedenis, en atzoo, hoe naderbij aan het tijdvak der eerfle redding van Europa nit den dwang van den affchuwelijkften dwingeland bet
gelezen wordt, des to belangrijker her wezen moet ; en vooral, o~ .idat wij de aandacht van den lezer willen vestigen
op den onbegrijpelijk lagen en koelen euvelmoed van den
Franfehen foldaat in bet Pruisflfche, waardoor dat alles, wat
men goedvindt elkander in her oor to luisteren omtrent eene
niet al to beleefde behandeling, welke de Franfchen nu op
hunne beurt van den Pruisfifchen krijgsman zouden onderaon •
den hebben, zoo at niet volkomen verontfchuldigd, echter
zeer begrijpelijk wordt ; en voor her minst niemand, die tot
de weleer groote natie behoort, wat er ook moge gebeurd
zijn, cenige aanfpraak heeft op her doen van her allerminItle
beklag voor zoodanige regtbank, die her oog om oog en
Land om tand wil doen golden ; en de Franscitman alzoo ook
voor her vervolg geen ander beroep overhoudt, dan dat van ;
genade en geen regtl Ook was her ons, die de beflisfing der
inderdaad edelmoedige Vorften niet zijn vooruitgeloopen, em
die geenszins met de zoodanigen inflemden, die gedurig dent
mond vol hadden van harde, of voor her minst bij zoo edelmoedige Vorften onbegrijpelijke, befchikkingen, bijzonder op .
merkelijk, hetgeen in dezer voege hier letterlijk voorkomt ;
Het behoort uitdrukkelijk vermeld to worden, dat zich
•
• achter de Franfehe armde" (die order her bevel van NEY
over de Elve trok en zich naar Berlijn rigtte) n eene verba• zende Inenigte van sAltslsctuE boerenwagens beyond, be• flemd, ow, na her innemen der hoofdflad, de geroofde
,,

goe-
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• goederen in allerijl naar de Elve to brengen, ingeval med
„ to vreezen mogt hebben, wederom nit zijne flelling very dreven to zullen wo_rden . De ellendige Sakfifche boereti
trachtten, toen de zaak cenen anderen keer nam, en hunts ne fraaije bondgenooten, met ganfche benden, hun behoud
• in de vlugt zochten, zich daardoor fchadeloos to fiellen,
• dat zij de huizen der Pruisfrfche landlieden plunderden, en
,, hunne wagens met de beste goederen bevrachtten . I-Iet is
• ongeloofelijk, hoe fpoedig hot flechte voorbeeld werkt,
• en de menfchen tot roovers en moordenaars maakt, Zoo
„ handelden destijds Duitfchers! - Edel en grootmoedig
• gedroegen zich, integendecl, de Pruifen, toen zij over .
• winnend in Sakfen binnentrokken, en vergolden geen kwaad
• met kwaad . Gemeene foldaten deelden hun Iaattle ftuk
• brood rhet de uitgehongerde Sakfen, die door de Franfchess
„ van alle levensmiddelen waren beroofd geworden . "
De gefchiedenis van HERMAN S T R E I T iS op zichzelve
belangrijk ; cen eenvoudig, onopgefmukt verhaal : de dappere
en menschlievende held kwam met een goed geweten, met
roem en eer, hoewel verminkt, terug, en was bij zijne
grijze ouders en zijne lieve bruid hartelijk welkom .
Levens-regelen, uit het Engelsch vertaald naar het Indiaansc!!d
HandJchrift van eenen ouden Bramin . Te Amferdam, bij
J. ten Brink, Gz . 1814- In kd. 8vo . 12o Bl. f .;-1 4- :

I

nwendige bewijzen van onechtheid vonden wij in dit bockje wel niet ; evenwel kost bet ons moeite, to gelooven, dat
bet eenen Indiaanfchen oorfprong heeft ; maar - wie or oolz<
de Schrijver van moge zijn - bet heeft, over bet geheel,
den Oosterfchen toon en bonding, en bevat zoodanige uitmuntende lesfen en wenken, dat wij de lezing en beoefening
hartelijk wenfchen. He'tzelve beflaat geheel nit zedefpreuken
of lesfen. Hot min duidelijke der vertaling zien wij to gereeder
over bet hoofd, daar deze vertaling van eene vertaling, volgens
bet voorberigt, eene eerJleling is . Hot handfchrift van deze 1es=
fen der wijsheid zou in China voorhatiden, en van hooge oud
heid zijn ; en de redenen, waarom men nu nog verzwijgt, hoe
bet in Europa kwam, zullen weldra ophouden ; dan ontvangen
wij tvelligt ook uitwendige bewijzen van echtheid. Zoodanige
lesfen, intusfchen, zijn goed, zij molten dan al of Met door
eenen ouden Bramin gefproken zijn t

BOEKBESCHOUWING .
Brn/lige Waarheid in een bevallig Gewaad. Ben tiental Leerredenen . Ult het Iloogduitsch vertaald. 7'e
Groningen-, 4 / W . Zuidema. 1815. In gr . 8vty .
204 Bl. f I-Io- :

'let is de eerfte keer niet, dat wij ons, bijzonder'
in bet vak van leerredenen , over vertemanie, of vertaalwoede, moeten beklagen . Wat ter wereld of toch
cenen fchrijver of drukker kan aanzetten , om op vreemden bodem to zoeken, wat op onzen eigen' veel beter
en rijkelijk voortkomt? Ware bet nog een beroemde
naam, die deze il :ukkefi aanprees, een R E I N H A R D
of - ander ; maar in bet geheel geen naam ! flechtt
een bevallig gewaad, een mooije rok van Duitfche fneP .
Inderdaad, de luiden moeten met hunnen tljd en met
hun geld verlegen wezen -- vertalcr en uitgever, zod
de onderneming, gelijk waarfchijnlijk is, mislukt ; en
finders de lezers. „ Is het boek dan z66 flecht? bevat bet gcene ernftige waarheid in een bevallig ge.
waad? j ' Wij willen dit geenszins beweren . Maar,
men kan deze waarheid, dezen ernst, deze bevalligheid even goed, ja beter, in vaderlandfche voortbrengtelen - van den dag - aantreffen , en daarenboven regt
gebruik der H. fchriftuur ; verklaring, aanwending ert
verheffing derzelve, die eenen ieder in zijn geloof en
hoogi'chattin; van den Bijbel bevestigt . Hier, integendeel, vraigt men : wat doet er die tekst voor ? Men
denkt : de pftdiker zelf moot wel kleinen prijs op zoo
flitgebreide en belangrijke verhalen gefteld hebben ! In
bet kort, hoe opregt de fchrijver van elders bliikt aan
den hoofdinhoud des Christendoms gehecht to zijn ;
ivanneer aldus onder ons gepredikt werd, wanneer deze leerredenen als modellen door onze jonge geestel7k1AA
zQEKBESCH, ISIS. N O . IS.
Xx
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heid gevolgd werden, dan ware bet of met bet ontzag
voor den Bijbel, of met dat voor de leeraren, zoo niet
voor beiden, fpoedig gedaan . Dit is, inderdaad, grootelijks bet geval in Duitschland . En evenwel moet
men daar ter markt gaan om preken , ter fchool gaan
om to leeren de menfchen in den godsdienst to bevestigen! Helaas, to vergeefs ziin wij wederom eene natie geworden, indien wij onze eigene waarde zoo weinig weten to gevoelen .
Wij zullen, om ons oordeel to haven, niets meer
doen, dan de thema's opgeven, de tekften er naast
plaatfen, en bier en daar de afleiding der eerften uit de
Iaatflen aanwijzen .

Hoe de Christen zijn ganfche leven tot een' beflendigen
Godsdienst maken kan . Luk . I : 57-8o ; de geboorte
van Joannes .

.De Godsdienst van Yezus de trouwfle leidsman op de
reize enzes aardfchen levens . Luk . XXIV; 13-35 ; de
Emmausgangers .

Wat geeft den mensch tivaarde, of maakt zijne wezenlijke voortrefelijkheid uit? Luk. XIV : i-I1 ; de vooraanzittingen .

De ware zielsgrootheid eens Christens . Luk . I: 26-38 ;
de boodfchap des Engels aan Maria .

Dat Gods wil de zekes Jle weg tot ware gelukzaligheid
zij. Matth . VII: 15-e3 ; de goede eu kwade boom en
elks vrucht .

Het beeld van een' Christen, die den Godsdienst tot de
hoofdzaak van zijn ganJehe leven maakt . Luk . 11 : 33 --qo ; de Profetes Anna in den tempel .

De troostvolle waarheid : God is vader zijner fchepfelen . Matth . VI : 24--34 ; aanziet de vogelen des hemels .
Hoe moct de Christen zijne tegenfpoeden aanwenden,
wanneer zij voor hem rcgt nuttig worden zullen ? Joan .
IV : 47--54 ; de genezing van den zoon des hovelings .

De. gewigtige en troostvolle leer van onze on/lerfelijkheid. Luk . XXIV : 13--35 ; de Emnausgangers .
.De heilige gevoelen des Christens bij bet aandenken
aan
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Luk . II: I5--kerstekst .
Uit deze opgave zal de man van kennis en oordeel
al tcrflond veel opmaken, ter bevestiging van onze gedachten ; en voor zoo ver hij zich de tekflen in derzelver geheelen loop herinnert, of anders dezelven gelieft
na to flaan, zal hij al meer en meer ftoffe vinden. Het
Unige, wat wij ter verfchooning van zoo lange en uitgebreide tekflen, die meest nutteloos daar flaan, weten to zeggen, is, dat bet waarfchijnlijk bepaalde, zoogenaamde Evangelien - de meesten, trouwens, fchijnen feesttekflen
zijn, die, gedurig wederom gebezigd, ten laatfte geene flof en aanleiding ter verklaring
meer overlaten - ook, ter afwisfeling, vaak een geheel ander thema aan de hand geven, dan hetgeen naast
in den tekst ligt opgefloten . De Lmmausgangers , ,b.
v. , verfchijnen bier tweemalen . De boodichap aan
Maria moot hare grootheid van ziel aanduiden, omdat
zij de blaam niet fchroomde van een kind to krijgen,
zonder toedoen des mans ! Dn bliikt bet dan flier uit de
fchriftuur, dat niemand haar of haren Zoon ooit die
blaam voorwierp? Ja, dat Jozef opzettelijk gczegd
werd, nog geene gemeenfchap met haar gehad te bebben ; hetgeen alzoo hunne betrekking reeds vroeg genoeg moet hebben vergund, om allen kwaad vermoeden to dezen opzigte weg to nemen ? Om wijders eenig
denkbeeld van 's mans tekstaanwending to geven , fchrijven wij bet volgende over uit de tweede leerrede , tertond na de aflezing van de woorden der fchrift, die
door eene inleiding wordt voorafgegaan : „ Treurig en
„ neerflagtig gaan de reizenden den weg, die naar bet
„ vlek voert, vol van twijfel en onrust over die merkwaardige gebeurtenis , welke in deze dagen was voor„ gevallen ; intusfchen vervoegt Jezus zich bij hen,
„ die dezen twijfel voor hen oplost, en den bangen
„ ilrijd hunner harten in vreugde verwisfelt . In dit
„ alles zijn zij een treffend beeld onzes levens. Ook
„ ons treedt Jezus nog thans op zijde ; ook voor ons
Xx 2
„ maakt
2o ;
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maakt hij de baan van onze aardfche omzwerving
„ helder door zijn licht en troost, en brengt ons ze„ ker over in bet land der eeuwige rust , in de woningen des vredes . Laat ons dan uit onzen tekst
„ aanleiding nemen, om opmerkzaam to befchouwen :
• DEN GODSDIENST , enz .
„

„ Wij willen hierbij overwegen
• I) Hoc delve reis gefleld is ;
• s) Hoe -7ezus Godsdienst dezelve voor ons vrolijk en
„ ligt raakt ."
Het is reeds vreenid, dat men zulkeflukkenuitgeeft ;
maar veel onbegrijpeijker, dat, men dezelve bier vertaalt . Waren de onderwerpen no- maar altijd eigenaardig uit bet afgelezene voortgevloeid ! of ware de behandeling ten minfte onberispelijk! Maar, fehoon wij
bekennen moeten, niet alles gelezen to hebben, -omdat zulke foort van motto - preken voor ons eene
allereentoonigfle en vervelende lektuur opleveren, - de
meeste ftukken weerfpreken bet eerfle, en onder andere
bet derde ook bet laatfle, daar bet, een verlicht en opgeklaard (?) verfland, en een edel, mnensehlievend hart,
zullende teckenein enz . , bet eerfle teritond met deugd
verwart en verwisfelt .
Ten Ilotte wenichen wij, dat men kiefcher zij in
het overnemen van vreemde voortbrengfelen, die ligt
den opgewekten fmaak voor goede leerredenen weer
zouden doen verflaauwen . I-let bederven heeft inderdaad minder nood ; en bijna vertrouwen wij genoeg op
denzelven, om vast to ftellen, dat de zaak zichzelve
wel verbieden zal .

Tiree
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Twee Leerredenen , behelzende de eerf e : Eene opwekking ter verheerlijking van God, bij de over'inning onzer legers op den algemeenen vijand, over
Ephez . III: ao, 2Ia, uitgefproken den 2 Yaalij ISIS .
En de laatfe : Ecne verggelijking tusfchen de verlosfsng van f uda , onder Yozaphat , en de vcrlosfing van
Nederland, onder U'illem den Iflen, naar Pfalm
XLJIII: g-I5 . zijnde . ecne Dank- en Bededagsrede, uitgefproken den 5 Yulij daaraanvolgende ; door
C . V A N E PEN , Lecraar der Ilervormden to T'olvega. Te Amfbrdam, bij A . B . Saakes . i8I5. In
gr . 8vo . 53 B1. f ; - i i -

li
e titel geeft de belangrijke aanleiding tot doze Leerredenen op ; terwijl het ons ook in geenen deele verwondert, dat vele hoorders dezelve nogmaals lezen
wilden tot hunne fl:ichting . Reeds vroeger had de bekwame Leeraar zijne gemeente tot dankbare vreugde bij
de vernieuwde redding onzes vaderlands opgewekt, en
hij deed het hartelijk gaarne nogmaals op bevel van den
boning. Slechts twee bladzijden befteedt hij ter opheldering van zijnen tekst , then hij overigens geheel
dienstbaar maakt aan feestelijke dankerkentenis der behaalde overwinning . Hij geeft de bekommering, maar
ook de gronden van hoop op , zoo wel aan den kant
van God, als aan den karat der menfchen ; evenwel boven bidden en denken was de uitkomst fpoedig en heerlijk ; en deze zoo hecrli`,ke uitkomst hebben wij aan
God to danken . Hij , die zich betoond heeft magtig to
zrn om to doen meer dan overvloedig boven al wat wij
bidden of denken konden, poet er dan ook bovenal
in de gemeente over verheerliikt worden,
I verklaring van den tekst is bij de Biddagsleerrede
-svel uitvoeriger, maar zeer doehnatig, daar de vergelijking der beide reddingen, in het tweede deel der rede,
3
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natuurlijk die opheldering van den tekst , then de Lecraar
als een triomflied voor de eerfte redding befchouwt, en
ons nu bij de andere in den mond legt, vereischte. Wij
lazen beide deze flukken met genoegen ; en in nicer dan
can opzigt gelooven wij , dat de Eerw . V A N E P E N
zichzelven geen regt doer, als hij deze opftellen nict
hooger wil aangezien hebben, dan als eene vrucht van
eenige oogenblikken . Wij willen er dan voor 't mint
nog cen woord hebben biigevoegd, en zeggen : de gelukkige vrucht van die waarlijk gelukkige oogenblikken .
Met dat al hadden deze opflellen zeker in waarde gewon •
nen , had de Redenaar er de befchavende hand nog aan
to koste geleg'tl. Denkelijk had hii dan, voor den uit de zee
weder OPDOEMENDEN dwingeland, een ander epitheton
gekozen ; en bet onduitfche, en voor den gewonen
Christelijken hoorder onverftaanbare, woord Palladium
lieten wij ook liefst van den Ieerftoel . Wij zouden nog
eenige kleinigheden, van dezen aard, kunnen aanftippen ; maar verkiezen dit niet, bij Leerredenen, die
waarlijk oin meer, dan alleen om bet belangrijk en gedenkwaardig onderwerp , en de taal van bet hart , die
zij fpreken, (welke de Leeraar evenwel met regt hier inroept) op eene billijke beoordeeling aanfpraak hebben .
To efpraak aan do Gemeente van Schiedam, op den
Dank- en Bedeflond van den 29 Maart r 8 z 5 . Door
F R A N S VAN G o G H, Predikant bij dezelfde Genieente. Te Schiedam, bij G . W. van Hemsdaal . 1815 .
In gr. 8v? . 3 1 .81. f :-6- :

D ezezon Toefpraak
komt ons wel wat laat in handers ;
toch
wat zij

bet
jammer zijn, dat zij, die alles,
van den merkwaardiggn dag, waarop zij gehouden
werd, bekomen, bijeenzamelen, deze over bet hoofd
zagen . Zij is wel een vlugtig opftel, maar een woord
uit bet hart, en cen overtuigend, waarachtig woord.
VArr
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VAN G 0 G H ontleent zijne rede uit I S'A M . XTV .
13 , 14, 15 . Hij wijst aan , welk eene weldaad bet is ,
dat God ons eenen Koning, en wel dezen onzen goeden Koning, gegeven heeft ; bier zegt hij met weinige
woorden veel . Hoe bet nu ons en onzen Koning zal
gaan , zegt hij hierop met Samuel's woorden ; en alles,
wat den moed en de hoop tegen Napoleon aan kon vuren, zegt hij uitnemend krachtig . De opwekking is mede geheel in den geest van bet plegtig godsdienflig
Feest, op then toch nog wel benaauwden tijd . Het verwondert ons niet, dat de Schiedamfche Gemeente bij
deze mannentaal in Enthufiasme kwam . MTaar wij zouden daar bijna over bet hoofd zien , dat de Eerw . V A N
G o Cn ri ,
die zijner Gemeente vernieuwd genoegen en
zegen bij de lezing wenscht, andere Lezers raadt, om
uit zijne Toefpraak eenig voordeel in to oogflen, liever
dan dezelve to beoordecler, of tot een voorwerp harer
bevirting to tlellen . Pot bet Iaatf c ;:ijn wij ongezind ;
maar waarom kon bet eerfle niet zamengaan met eenen
voordeeligen oogst ?- Of moestcn wij geheel de aanmelding terughouden ? Maar wij zi;n aan 's mans wetge.
ving Diet g--houden, en oordeelen alzoo : dat zijn vlugtig flukje bijzonder gefchikt was voor bet oogenblik ;
maar dat gezegde zijn raad geheel overbodig, en zelfs
onvoegzaam is .

Da,,'boek van j. V A N 1. o o , in leven Predikant to Ootmaifrom . Te zfmfierdam , blj A. B . Saakes . 1814 . In
g=•. Svo . =66 BI. f -)-5- :

L I aar onze meening , had dit
boek niet behooren gedrukt to worden : niet , dat wij ontkennen, dat het
vele uitmuntende trekken, wenken en lesfen voor vzrfland en hart bevat ; maar omndat het veel bevat , hetwelk bet algemcen niet alleen niets belangrijk is, maar

dat ook het algemeen niminer weten moest .
X :e 4
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beeld : mijn dtrgboek kan publiek worden, ja ze1f>;
maar, kan onder bet oog komen van dezen of genen
vrriend, maakt reeds, dat bet nimmer voor den fleller
worden kan, wat bet wezen moot, zal bet eenigzins
nuttig zijn . Alen zet er, ja, wel veel in, dat men daaraia gaarne zljnen vrienden, en ook wel anderen, mededeelt ; maar veel meer echter, dat niemand weten moot
d an .d e Schrijver zelf, en God ; voor deze alleen ontfluit hij geheel zijn hart ; en zelfs kost bet hem ook
nu reeds zelfoverwinning, om voor zichzelven en den
alomtegenwoordigen ftillen Getuige nimmer to huichelen . Die voor zichzelven niet meer huichelen kan,
heeft bet, naar ons gevoel, reeds ver gebragt in zedelijkheid . Wij hadden wel vooraf mogen zeggen, welke foort van dagregister ons bier gegeven wordt ; maar•
onze Lezer merkte bet wel reeds , en voelde bet ook
reeds bij den naam des Schrijvers s bet is een L A V Am E R's Dagboek ; gelijk V A N L 0 0 over 't geheel wel
its van L A V A T R R had, en in velerlei opzigten L Av 1 T E R voegde. Het bevreemdt ons reeds , dat de
Schrijver bet aan een' van zijne voornaamfteweldoeners
fchijnt vermaakt to hebben ; en dan, vertrouwen wij,
met vergunning, om er mede naar verkiezing to handelen . lets er van ware den vrienden en hoogfchhtters
van den vromen VAN Loo wel door ons gegund, en
voorzeker welkom ; maar voor de uitgave van bet geheel kunnen wij geene andere verontfchuldiging uitdenken , dan dat de uitgave eerst eenen zoo geruimen tijd
na bet overlijden van den geachten man gefchiedt ; niaar
wij twijfelen zeer, of deze verontfchuldiging wel geheel voldoende is .
Dan, wij hebben nu bet Dagboek in zijn gebeel ;
bet is waar, fours ontbreekt er nog al een aanmerkelijk
tijdvak, maar dan fond bet werk ook fil ; de Schrijver
beklaagt zich zelf, dat hij dikwijls zoo traag en nalatig
in dezen was . Voor bet overige is er veel, dat niets
belangrijk is vonr den Lezer, bet een en ander, nu en
r'ian, ciat hij niet begrijpt, en ook nu en dan lets, slat
hij

DAGBOEK.

6Gg

Maar daarbij dan toch ©ok
#Aj liever niet geweten had.
veel, waardoor zijne reeds gevestigde hoogachting voot
den waardigen man nog meer bevestigd words ; en veel
ook, dat hem leert, en roert, en iticht . Had men ons
dit laatlle alleen gegeven ! -- Beproef intusfchen alle
dingen, en behoud het goede, Lezer, ook bij de lezing
van dit boek ; hetgeen wij wenfchen, ddt geene andere
Lezers, dan hoogachters van den zaligen VAN LOO
en gemoedelijk Christendom , hebben zal !

Annales de Littdrature mddicale etrangdre et nationale,
par M . M . K L U Y S K E N s, Docteur en Chirurgie,
Profesfeur k 1'$cole de Medecine &c . et K E S T E LOOT, Docteur en Mddecine &c . T. 19 . No . i,
s . Juillet et Aofit i8i5 .

La Haye, de l'Imprimcrie

Belgique .
D. i.

ycaarboeken der nit- en inland,-he geneeskundige Letterkunde , enz . II? gr . 8vo . Te zamen VIII en 164.
Bl. f e- ;- .

1I

eze Jaarboeken zijn, reeds federt een' geruimen
tijd, met lof bekend . Zij waren echter to voren uitfluitend aan buitenlandfche geneeskundige Letterkunde toegewijd ; terwijl de vereeniging der Nederlanden den redacteur , den Hr . K L U Y S K E N S, Prof. to Gent , heeft
doen befluiten, ook inlandfche ftukken op to nemen .
IIij heeft tevens den Hr . K E S T E L o 0 T, mede reeds
met roem in het gebied der letteren bekend, tot deelgenoot van zijneli arbeid verkozen ; en wij mogen van
de vereenigde werkzaamheid dier twee verdienftelijke
mannen de geregelde voortzetting van dit tijdfchrift,
en tevens een' belangrijken inhoud, verwachten . Daarenboven zal het, in de Franfche taal gefchreven, ook
kunnen dienen,

om

onze vaderlandfche voortbrengfelen ,
X x 5
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len, in dat belangrljk vak, wat meerder bekend to
inaken, dan zij het nu gemeenlijk worden .
De2e Jaarboeken zijn, doorgaans, verdeeld in drie
afdeelingen, waarvan de eerfle herhandelingen, de tweede praktifche lVaarncmingen, de derde Mengelzverk bevat. De fchoone pri1sverhandeling van den Hoogl .
A R U G M A N S maakt in deze beide fl:ukken den inhoud
der eerie afdeeling uit . Onze Lezers zullen met dat
fink reeds bekend zijn ; weshalve wij} bet nu zullen
overfappen . Onder de waarnemingen ontmoeten wij,
in bet eerie Stuk, vooreerst de ontleding van een
been, waaraan de operatie eener flagaderbreuk van de
ilagader der knieholte gefchied was, in 't werk gefteld
met oogmerk, om den fl'aat der anasto noferende flagaderen na to gaan . De kunstbewcrking was zeven jaren geleden gefchied ; de dijeflagader tot aan Karen oorfprong uit de diepliggende geheel in een band veranderd ; de diepliggende flagader was de nieuwe weg van
den bloedsomloop ; de arteria obturatoria was nict grooter dan gewooniijk . Alle de.ze flagaderen waren niet
alleen buitengewoon uitgezet, maar ook in haren loop
geflingerd, geliik dit, over bet algemeen, in zulke gevallen plaats heeft, en door den waarnemer (den beroemden A . C 0 0 P E R) aan bet grooter geweld, dat
doze flagaderen, vooral in 't begin, ter voortftuwing
ties bloeds moeten aanwenden, wordt toegefehreven.
Het is ook opmerkelijk, dat voornamelijk die takken der
genoemde flagader vergroot waren, welke den loop van
de zitbeenszenusv volgen . - Op deze belangrijke ontleding volgen eenige waarnemingen over het gebruik der
terpentijnolie in de vallende ziekte ; door E . P E R C rIn Ehn geval was deszelfs nut beVAL, to Dublin.
llisfend ; in een paar andere zag men er ten mini}e verligting der toevallen na . In alle die gevallen waren de
geestvermogens min of meer belemmerd . Het is opmerl.elijk, dat in Been van alien eenige hevige werking op de
maag of op de piswegcn volgde : wormen werden er ook
niet geloosd, hoewel de Schrijver peer dan een drachma
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ma 's daags gaf, veelal in pepermunt-water . Op de
maandehjkfche zuivering werkte zij merkelijk . Zoude
ook de geestverwarring, welke bier en daar zelfs tot
mane overfloeg, de oorzaak zijn geweest van de min ,
der hevige werking van een middel, hetwelk anders,
ten minfle in die hoeveelheid, meestal zeer zware toevallen to weeg brengt? - Ire dercie waarneming levers
eene nieuwe, vrij belangrijke bijdrage tot de natuurlijke
historic der hermaphrodieten .
In bet tweede Stuk treffen wij cone allerbelangrijkfle
waarneming aan, over bet groote nut, hetwelk de blootflelling d ::r wondcn , na groote operatien , (afzetten van
b'et been, uitpeliing der borst) aan de koude Iucht kan
hebben ; zij .ode er g Lcn middel, 't welk bet blaed gereedcr en zekerder flelpt, eene gewenschte ontf'eking
nicer b_vordert , (Ian dit . Zij is van Prof. H 0 S A C K,
to iVew-Tork, en verdient de behartiging van elk Heelkundige . -- Het verhaal der gelukkige genezing eener
zware zamengeflelde beenbreuk van bet opperarmbeen
bevestigt op nieuw, dat men nooit, na uitnrendig aangebragte beleedigingen, to haastig moct zijn met de afzetting . - In dit flukje vindt men ook nog eenige belangrijke waarnemingen over gezwellen in bet bekken,
die de verlosfing moeijelijk maken, welke wel eenige,
doch echter zeer geringe, opheldering omtrent dit fluk
geven . Z.ij zijn van u . P A R K, Heelmeester to Liverpool.
Onder bet Wengelmerk hebben de Schrijvers onder
andere opgctiomen bet voorfchrift ter behandeling van
perfonen, door een' dollen bond gebeten, ter voorkoming of genezing der watervrecs , door de Geneeskundige Commisfie in 's Rage ontworpen, en voor eenigen
tijd ook in de nieuwsp ipieren gemeen gemaakt . \Vij
hebben met genoegen de aanmerkingen gelezen, welke
de IIoogl . IC L U Y S It E N s bij deze gelegenheid maakt,
over de goede uitwerking van flerke latingen in dergelijke gevallen ; waaromtrent de Commisfie zich ten onregte min gunflig geuit had , daar bet gezag van n o E iLrt A A v E , de herhaalde ondervinding, zoo in Europa.
alt
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als in Indien (*), en tevens de natuurkundige gegronlheid dezer handelwijze, eene voordeeliger uitfpraak wet.
tigden .
Onze Lezers zullen uit dit verflag, zoo wij meenen,
genoegzaaln overtuigd zijn van de waarde van dit tijdfchrift, welks geregelde voortzetting wij van den ijver
tier Ritgeveren en de begunftiging des publieks verr,
wachtell ..

Disfertatio Inedica inauguralis, quam &c . pro grade
defendet JOANNES MARIUS VAN STIPRIAAN
L u i s e I u S, Delphenjiis . I,ugd . Bat . apud Viduain
1W. Ciifveer ,Y .

Fil. 1815 .
Of :

Geneeskundige Inwijdingsverhandeling over bet waar en
echt tijdflip, waarop in heete ziekten de Kina moet
warden aangewend, in zoo verre zulks uit de fcheikundige eigenfchappen van dat geneesmiddel, nit den
card der genoeinde ziekten, en uit de waarnemingen der grootfle kunstbeaefenaren, kan 4vorden opge .
rnaakt .

Y 1' ij hebben in deze akademifche verhandeling niet
alleen vele bcwijzen van grondige kennis en uitgeftrekte belezenheid in liet yak der praktifche geneeskunde
gevonden, maar durven haar tevens ook aan ervaren
kunstbeoefenaar$ aanprijzen , als bevattcnde in een
kort beftek het opmerkelijkfte, wat over het daarin behandeld onderwerp bij fchrijvers van vroegeren en lateen tijd gevonden words .
In bet eerfle hoofddeel vinden wij eene korte fchei,
kundige befchrijving van de kina, waarin de ontleding
van de gewone door V A U Q U E L I N als een voorbeeld
wordt
(*) Men zie deswege de belangrijke waarneming in ons
ilengeiwerk voor 1814 . bl . 527 en 5EI .
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wvordt voorgedragen ; doch tevens aangemerkt, dat er
ten aanzien der beflanddeelen veel verfchil in de kina
plaats heeft, en dat de feheikundige kennis dier plant
ook nog niet genoeg gevorderd is , om daaruit de wer'king op bet menfchelijk ligchaam to kunnen opmaken,
of eene geneeskundige aanwijzing tot derzelver gebruik
to kunnen vestigen. Er wordt dan ook in bet overig
gedeelte der verhandelinge weinig gebruik van die fcheikundige kennis gemaakt, en bet blijft bij de bekende en
algemeen aangenomen ftelling, dat deze bast eene bederfwerende, zamentrekkende, toniJche en prikkelende
kracht heeft . Wij kunnen echter nict begriipen, waarom de fchrijver de bederfwerende voornamelijk in het
kinazuur-zout zoekt . \Vij weten niet, dat die op eenige proeven fteunt ; en bij gevolgtrekking kan men bet
Met wel opmaken : want, indien vele zouten die eigenfchap bezitten, zijn er daarentegen evenveel andere,
tvelke juist een tegengefleld vermogen uitoefenen .
In bet tweede hoofdfluk geeft de fchrijver eene bepaling, wat hij door hecte ziekten verfia, waarin hij de
oudere fchrijvers, en met reden, meer dan de nieuwere volgt .
Hierop volgt, ir. bet derde hoofdfluk, eene korte
befchouwing der zuivere, eenvoudige heete koortfen ;
waaruit dan wordt opgemaakt, of en op welk tijdfhp
de kina er in to pas kome. 1Vij zagen uit hetzelve met genoegen, dat de fchrijver dit gebruik in die koortfen
zeer bepaalt, en fchier alleen in de rotkoorts de kina
uit den aard der kwale vindt aangewezen ; terwijl hij
dezelve, in andere koortfen, met veel omzigtigheid,
en alleen in bijzondere omflandigheden, voorfchrijft .
Dit gedeelte der verhandelinge is inzonderheidzeerzorb
vuldig bearbeid. Hier en daar, echter, verliest de fchri' .;
ver zijn eigeniijk onderwerp uit bet oog, en fchijnt veeleer eene korte befchrijving der ziekten tegeven, en van
de verfchillende middelen, waardoor men haar tracht
to verdrijven, dan zich met bet onderzoek bezig to
houden omtrent bet behoorlijk gebruik der kina.
De
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De ilellingen, achter de verhandeling gevoegd, loopen meest over zeer betwiste of althans betwistbare
punten, en vele zouden ruime ftof tot eene verhandeling geven .
De waardige jongeling oogfte fpoedige en rijkelijke
vruchten van zijnen welbefteden tijd, en volge het
voetfpoor zijns beroemden vaders !

Levens

van gedenkwaardige Mannen en Vrouwen flit de
achttiende Ecuw . Gevolgd naar het Hoogduitsch van
S A M U E L B A U R.

Met cenige ootfpronkeli/ke Hottilde en hllde Deel.

landfche L.evens vermeerderd .
In den Haag , bij J. Allart .
694 131. f 6- :- :

In gr. 8vo .

Te zaren

D
it wezenlijk uitmuntende gefchiedkundige werk , zoo
met vele groote, of immers
juist gefchikt,

om ons
vermaarde, mannen der jongst afgeloopene, zoo hoogst
merkwaardige, Eeuw bekend to maken, blijft zich in
de voor ons liggende Deelen in alle opzigten gelijk .
Lieden uit alle klasfen, alle ftanden der Maatfchappij,
Geleerden, Kunflenaars, Staatslieden, Veldheeren,
worden daarin, onzijdig en oordeelkundig, aan ons
voorgefleld . Wij begrijpen nog niet, waarom in het
werk zelve de orde, naar den stand of de bekwaamheden, die men in den vooraan geplaatflen Inhoud vindt,
niet gevolgd wordt . Zoo flaat b, V . A L E N I S P E T R 0WIT Z in Deel VI het eerst op den inhoud, terwijl hij
in bet boek ('t welk geheel geene orde volgt) de negende is ; en MARIA ANTOINETTA, die in Deel VII
aan bet hoofd des inhouds flaat, vindt men, naar de
doorloopende volgorde, op twee na de laatfle . Zoo bet
bevorderen der verfcheidenhcid hiervan de reden is , dan
wordt dezelve to duur voor tiranorde gekocht . Wij zullen dus, in de opgave van 't geen deze twee Deelen
behelzen s den Inhoud volgen .
In
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In bet Nestle Deel heerscht veel verfcheidenheid . De
ongelukkige ALE X I S, Zoon van P E T E R den Grooten,
werd, gelijk men weet, door 's Vaders beftel in den
kerker ter dood gebragt . Het is echter hiet z66 algemeen bekend, dat P E T E P. , die Barbaar was in de middelen ter invoering der befchaving, then Zoon, hardnekkig gehecht aan bet oude , tot een ilagtoffer ftelde
van zijne nieuwe inrigtingen , en , volgens zijn begrip ,
Deze daad
zijn eigen bloed voor 't Vaderland prijs gaf.
flaat dus volkomen gelijk met die van den ouden B R. UT u s , en men moet beide verfoeijen , of tot den Hemet
verheffen . (Men bedenke ook, dat ALE X I S een Zoon
der gehate E U D O X I A, met der geliefde c A T II A R IN A, was .) - Vervolgens zien wij de vermaarde Mevrouw V A N M A I N T E N 0 N optreden. Moeijelijk was
bet, van deze zonderlinge vrouw, door den een' ver
good , door den ander' gevloekt, een onzijdig, juist
gelijkend afbeeldfel to treffen . Nogtans heeft onze
Schrijver dit, onzes inziens , zeer wel gedaan, en daartoe ook van hare eigene brieven gebruik gemaakt . -- ZVaarom de weinig beduidende K A r. E L ALEXANDER,,
Hertog van lhurtemberg, in deze verzameling eerie
plaats gevonden hebbe, is ons niet klaar ; misfchieu
omdat de Schrijver in bijzondere betrekking tot Tour,

temberg

ftaat ; (hij fchetst no- twee IVurtembergers,
BILFINGER en OSIANDER, in dit Deel vrij uitvberig) of bet moest wezen on? de ongehoorde fchaamteloosheid van den good s ii s s , die bet land met Napoleontifc/e, vindingrijl e roofzucht uitzo.og, meer algemeen bekend to maken . - G o T z , die bet eerst onder de Staatslieden voorkomt, was dit volftrekt niet,
maar Letterkundige van roeping en aanleg, gelijk Godgeleerde van beroep . Dit moet dus eene misvatting zijn
in de op gave des inhouds , even als beneden Van B U RG E R , die onder de LVjsgeeren gerangfchikt words , iets ,
waarop hij nimmer aanfpraak maakte, maar veeleer een
der bevalligfle , en fomtiids krachtigil e , Dichters vau
Duitschland was . Maax Sxaatsmanneu waren tevens de

God-
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G odgeleerden o s I A ti n F . rR en B I L r f N G E R, de beide
TI/urtembergers, van welken wij boven fpraken . B I LF I N G E R was ook een voornaam WVijsgeer uit de S chole van w 0 L r r , dien hij met geestdrift vereerde . 0 s IA N D E R (fchoon bier onder de God geleerden gerangfchikt) was meest verdienflelijk door de weldaden, welke hij, als man van de wereld en vriend van vele Voriten, aan zijn Vaderland bewees, 't welk door de befchaafde IVilden van L o n E w UK den Grooten, zonder
cenig voorwendfel , dan 's Vorften vrijmagtig welbehagen, to vuur en to zwaard verwoest werd . Met de
grootfle moeite gelulae het o s I A N D E It , de beide fleden Tubingen en Stuttgard voor den brand to vrijwaren, die toen de beide Rijnoevers van Philipsburg tot
Mentz verwoestte . Ook de Oorlogsminister, Graaf
VAN ST . G E R M A Z N, was minder Staatsman, (onder
welke Rubriek hij voorkomt) dan moedig en tevens onbuigzaam Soldaat . Op hem volgen zeer natuurlijk twee
Krijgslieden uit de tijden der Fr<anfche Omwentelinge,
K L E B E R en HOC H E . Het was den Schrijver v66r
1813 niet geraden , de waarfchijnlijke oarzaak van K L EB E R's dood in Egypte to vermelden , namelijk zijn ei.
gen V eldheer B U o N A P A R T E, die nit Frankrij k, naar
men verzekert, de hand des Turkfchen moordenaars befluurde , omdat hij de terugkomst des forfchen K L EB E R s, dien hij verlaten had, vreesde . K L E 13 E R'S levensloop is ook buiten zijne jongae oorlogsdadenmerkwaardig ; hij was voorheen in Oostenrijkfchen dienst ge=
weest, in zijne jeugd een regte wildeman, dock ooh
een bekwaam bouwkundige . Hij was nog van Gene burgerlijke afkomst , maar H o C H E de zoon van een' ftalknecht . De Schrijver wil hem meer onder departijgangers, zoo als MENZEL, TRENK ell LUCKNER,
dan order de eigenlijke kundige Veldheeren plaatfen .
(Op het Plot van zijn ]even is een verbeterblad, en
eene gaping van 12 bladzijden, _82 tot 294 . Zou de
Schrijver iets gezegd hebben ten nadeele van een' Revolutionairen bevelhebber? Of heeft nog de Franfc/i
11 ow
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Politic misfchien cen' geheclen levenMoop, ligt van een'
of anderen Vaderlander, waaraan men niet nicer denken moat , doorgehaald ?) - Zeer merkwaardig voor de
eigenlijkc ftaatsgefchiedenis is bet levee van den - beroemden en beruchten -- P o DI B A L , die de PETER 1 .
van Portugal worden wilde , en bet geworden zou zijn ,
indien bij Koning, niet flechts Minister, geweest ware .
De Schkijver,terwijt hij 's mans groote ontwerpen refit
doet, verzwijgt echter ook geenszins, dat hij dezelve
met onverbiddelijke geflrengheid, neen -- wreedheid,
doorzette . lvlaar in bet verflag der beruchte zamenzwe=
ring tegen Koning J o z E F , ( in 178) die den Val der
_Wzuiten ten gevolge had, is de gewigtige omftandigheid vergeten, dat de cedgenooten niet ilechts door bijgeloof of adeltrots, gelijk bier vermeld wordt, maar
door tit raak over de heiligfte regten der maatfchappije ;
die door den groven wellusteling, Koning j o z r, F , ten
aanzien van den jongen Marquis VAN T A V O R A en
deszelfs echtgenoote, gefchonden waren, werden aangedreveh.
Under de Godgeleerden vinden wij (behalve den ned8 vermelden o s 1 A N D E R) ook y o u N G, den beroemden Dich=
ter der Nachtgedachtcn, die in zijne jeugd niets minder
dan overmatig geftreng was ; at u s a u s, eigenlijk ook nicer
Dichtcr, doch van kleine ftukjes, en den waarlijk grooten AUGUST HERMANN FRANKE, een der ede1=
fte meiifchen, die, zonder eigene middelen, alleendoor
menfchenliefde gedreven en door vertrouwen op God
bemoedigd, ftichter was van het bereemde Weeshuis to
Halle, vereenigd met cone fchool , een Redagcgiwn
(opvoedingsinrigting) , een ziekenhuis , cene Apotheek, een' boekwinkel en cone drukkerij . De zonderlinge lotgevallen van den boven reeds genoemden B U R'
G E R worden hierop verhaald . (Weten de talrijke lezers en lezeresfen van dezen ook bij ons zoo geliefden
Richter wel, dat hij tot zijnen dood toe met fomtiids
n1jpende behoefte to worflelen had ?) Korte levensfehetfen van den blinden Schotfchen Dichter B L A C K L 0 C K,
vxn
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van den beroemden Franfchen Colnponist R A If E A U,
en - zeer verfchilleind zeker - van den wreeden Neger-profeet M A K A N D A L, Op St . Domingo, befluiten
dit feel .
Het zevende is meer aan levensfchetfen nit de letter1tundige, dan nit de ftaatsgefchiedenis toegewijd . No tans wordt het (volgens den Inhoud) geopend met de
levensgei'chiedenis eener gevallene Voritin, MARIA
A N T O I N E T T A, dat toonbeeld der diep{te vernedering
ha de fchitteren_lfte groo theid .
Wij meenen gegronde
redenen to hebben, om eenige daarin voorkomende
llnecdoten, welke A1 A R I A A N T 0 I N E T T A beneden
bet peil der laagfte, vuigfte ligtekooijen zouden plaatfen, voor onecht, en uit de fchandelijke lasteringen
barer vijanden ter goeder trouwe door den Schrijver
overgcnomen, to houden, zoo als de historic van het
bad, (bl . 25q) van de hertenhuiden, (bl . 258) die wij,
ow der fchaamte"wille, niet kunnen mededeelen, enz .
De Schrijver erkent zelf, (bl . 272) , dat „ D U B A R R Y
„ en de Hertog V A N O R L E A N S alle de vlekken der
,; Koningin met de fchandelijkf'e kleuren teekenden ," en
dat de eer der Koningin door de beruchte Vrouw D R
L A M O T T E, of op haren naam , „ op de fchandelijk„ fte wijze werd aangetast ." Doch, kan men iets bederven aan cen karakter, 't welk z66 tot dierlijkheid
verzonken was , als dat van ANT 0 1 N E T T A, volgens
de aangeftipte trekken, zou geweest zijn? Zelfs haar
ltrafbare omgang met A R T o 1 s , of met die andere minnaars, waarvan de Schrijver rept, (bl . 258) beftond
misfchien alleen in de uitftrooifels van die monfters ,
honderdmaal erger dan zij , welke met haar den Ironing
tevens bederven wilden . Van fpil- en vooral fpeelzucht,
en groote onvoorzigtigheden , zal wet niemand haar
vrijpleiten .
Onder de Duitfche Peldheeren komt ons de Graaf
VAN s c H MET T A U voor, achtervolgens Sakfisch,
Oostenrijksch en Pruisfisch Krijgsbevelhebber, en, 't
Been daarmede zelden gepaard gaat, &root bevorderaar
der
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der wetenfchappen , en eerfte Curator der Berlijn/che
Akademie . Voorts r E R D I N A N n van Brunsiwwijk, cen
der grootite helden van den zevenjarigen Oorlog, en
de regterhand van F R L D E R I R . Deze held wordt hitr
zoo wel naar zijne krijgskundige loopbaan als naar zijn
beminnelijk karakter als mensch gefchilderd . Hij was
zeer godsdienftig, en dweepte zelfs wat tc veel met
geheime theofophifche wetenfchappen . Bij F K E D E R 1 K
den Grooten, zijn doorluclitig voorbeeld in krijgsroem,
ftak hij zeer af, door gebrek aan fmaak in, en onder •
(chilli heid voor kuniten en wetenfchappen .
De overige levens in dit Deel zijn alle van Geleerden, Dichters of Kunftenaars . Onder de eerften behooren de Frarrfche Wijsgeeren H E L V E T I u s en B A Yz.E, die beiden veel beter waren dan hunne beginfelen : de eerfte leefde, bij de grootLte twijfelzucht, ten
uiterfte ingetogen ; de tweede onderfcheidde zich, terwijl zijn Ltelfel tot den grofften zinnelijken wellust, en
zel ;'s tot verzaking van bet verfchil tusfchen goed en
kwaad, geleidde ; tcrwijl daarenbovcn de allcrvoordeeligite post van Pachter in 't groot hem tot ongeitrafie
knevelarijen de deur openzette, -- hij onderfcheidde
zich, zeggen wij , door onbeperkte weldadigheid en miiizaamheid, en alle huiselijke deugden . Wij gelooven
dit gaarne .; doch de Schri ;ver iroest, uit eerbied voor
deze deugden , de wezenl jk verdert'elijke en verfoeijelijke beginfelen van H E L V E T I L s niet hebben zoeken to
bewimpelen . -- O L I V I E R G •O L D S MI T H ,die filer, tcn
onregte, onder de 117ijsgeeren geplaatst -vvordt , daar hij
Verkorter der Gefchiedenisfen , Dichter en Rolnanfchri:ver was , wordt daarop in zijnen zonderlingen levensloop voorgefteld. Men ziet daaruit , dat de avontuurlijke reizen van G n 0 R G E , den verdichten zoon van zijnen Dorppredikant to [Wakefield, wezenlijk voor bet
meerendeel (met eene kleine verandering) tot zijne eigene levensgevallen bebooren . - Nog een paar uitftekende
.Britten prijken in dit bock (Diet in den Inhoud, wdlke
in dit De-el min gcregeld is) naast elkander en bij G o I; DYy r
SMITH .
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de Dichter der 7aarge1ijdcn , die in zijne kindschheid
zoodanig bet voorkomen van botheid had, dat alle zijne medeleerlingen hem befpotteden ; en H E N R Y F I E LD I N G , de Schepper van den Tom ,j ones . De laatfte had,
wat zijne losheid, ongeregelde levenswijze en verfpillingen aanging, alsmede door zijne goedhartige, doch
onberedeneerde niededeelzaamheid, waardoor hij dikwerf
tot behoefte verviel, met GOLDSMITH de grootfle
overeenkomst . Men zou bijna zeggen , dat F I E L D I N G
zmeesterffuk uit ziin eigcn karakter geput hebbe,.
Beiden leefden meerendecls van hunne pen .
WVij ontmoeten vervolgens twee vernuftige Italiane;a ;
DIET A S T A S 10 , eigenli k T R A P A s s'i, (waarvan bet
eerfl:e de Griekfche vertaling is) geboren to Rome, die
door den beroemien G R A V I N A uit de behoefte getrokken werd, (ziin vader was affchrijver) en grootmoediglijk opgekweekt . Uit dezen ofhankelijken itaat verhief
hij zich tot den trap van Iieizerli,'k Ilofdichter to IL'eenen, welke waardighcid hij met glans onder drie Keizcrs
bekleedde . Van zi;n edel karaktcr getuigt de trek, dat
llij eene erfenis van eene tonne gouds , die hem wel en
wettig toekwaln , geheel aan de bloedverwanten van den
erfmaker overliet . -- Daarop volgt de bijna algemeene
Geleerde A L G A R 0 T T i, die niet minder in de fraaije
letteren, dan in de wetenfchappen uitmuntte, en over
fchiller-, bouw- en krijgskunst belangrijke aanmcrkingen maakte, terwijl hij zich ook in de dichtkunde boven
het middelmatige verhief. -- lets verder ontmoeten wij,
eindelijk , den Gefnedenen B R o S C H i, gezegd F A R rNE L L I.
Wij konden ons eerst niet wecrhouden van
over deze zonderlinge keuze to meesmuilen : alle de talenten des zangers zouden, in ons oog, niet genoegzaam geweest ziin, dezelve to regtvaardigen ; doch de
onbaatztichtigheid en tveldadigheid van dezen halfman
deden ons (vooral uit hoofde der groote zeldzaamheid
van deze deugden bij dat geflacht van verminkte wezens) bet plan des Schrijvers ook bier toejuichen .
Op
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Op de Italianen laat de Schrijver eenige nict refit beroemde, benevens eenige minder bekende, dock ook
zeer merkwaardige Duitf•hers volgen . F R E D E R I K
VAN HAGEDORN (islet IIAGEDOORN, zoo als de
Vertaler overal heeft) en C . D . F, S C H U B ART bewezen wel, fchoon in verfchillende trappen, dat men
bij vele Dichters, gelijk bij vele Schilders, beer de
deugden, die met weldadighcid, dan die met rreatigHet hart was bij
heid in verband flaan, moet zoeken .
beiden goed, maar de zeden bij den eerften wat losjcs,
bij den tweeden geheel uitgelaten . \Vij zouden voorts
op den onbepaalden lof, dien de Schrijver aan II A G ED 0 FL N geeft , wel jets
illen afdingen , en bij dien van
s C H U B A R T, welken hij daarmede flechts karig bedeelt, gaarne no- wel een enkel bloernpje gezien hebben . Of zijne verandering van godsdienstbegrippen in
den kerker zoo gehecl dweeperij , dweepziek Pietisme wayen, als de Schrijver beweert, durven wij zoo ftouteIijk niet beflisfen . - De twee Schilders K U P E T Z K Y
en H E s s , de eerfte uitlokendc in bet portret , de tweede in het landfchap , en de vermaarde Muzijkfleller
Q U A N T Z, Kamermuficus van F R E D E R I K den Grooten, die hem meer als vriend, dan als dienaar befchouwde, befluiten dit Deel, waarin, tot ons leedwezen,weder niet Un oorfpronkelijk Hollandsch leven gevonden
wordt,
De ftijl der Vertaling is vrij goed . Doch eenige misvormde nam~en van plaatfen , gelijk Bruckbergcrs voor
.Buckeburgers, (bl . 320 . Deel VII .) Bingen voor Bergen, (bl . 334 .) grove Gernianismen, zoo als [Vetgever
r E E U s , voor van Peru g (bl . 122 .) Polnisch voor
.Poolsch, (bl . 208 .) S C H 1 N D 1, E R I N voor S C H I N DL E R, enz . ontfieren nog hier en daar dit book .
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Tae remediis civitatis agricolx, bello afflictae, disquifitio ; ad regiam doctrinarum focietatem Gottingenfem . Periculunl responfi ad qua stionem . inclytae
focietatis oeconomicam pro menfe Julio an . Oo8 .
„ Qua:nam Pint certisfima fimul et promtius efficacia
„ remedia rcipublica , hello afflict-,c , qua= quondam
„ agricultura magis quam fabricandis mercibus vel
„ mercatura florebat, erigend e ? " (IPelke ziju de
werkzaamJle en fpoeuig/1e middelen, om, een door- den
Oorlog 'atgep'.-t Land, welks welvaart voornamels%k
op den Landbouw was gegrond, wederom to her/led.
lea?) Lugd . Bat . apud Z. et g . ZHonkoop . Svo . pp .
57 . .f : - 1 4 - :

11 .et fchijnt meest voor vermaak, uit eigen vrije zucht
tot het vak en de werkzaamheid, to zi ;n geweest, dat
de vervaardiger , onze landgenoo . , en , zoo het fchijnt,
nog in jeugdigen leeftijd verkeerende , dit antwoord op
de vraag der Gottingfche maatfchappije inzond .
Hij
betuigt in dat antwoord zelf, zich met geenen to behalen prijs to vleiien, en to dien einde zelfs bet gevraagde verzegeld biljet met den naam des fchrijvera
to hebben achtergelaten . De mindcre hdtendheid met
de behoeften van andere landen, van Duitschland, de
eigen zetel der voorname beoefening eener wetenfchappelijke landbouwkunde, was hiervan de toereikende
grond ; en de behandeling zelve neemt dan ook veel
op, wat ten minfte ons zou voorkomen in eene een,
voudige en regtflreekfche prijsverhandeling niet to behooren . Wij bedoelen dat uitvoerig verflag, dien ]of
enz . , ten opzigte der inflellingen en verrigtingen, den
landbouw in ons vaderland aangeande, welke bier worden gevonden . fret geheele doel des fchrijvers kwam ,
met eenige nadere bepaiing, welligt hier op neer, dat
dLn b!iitenlander mnogt blij&en, dat de Hollanders het
Goo belangrijk vak geernszir.s rut het oog verloren ; dat
man-
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ma.nnen zelfs van letteren en geleerdheid zich daarme •
de bemoeiden ; dat men zich, op dezen vruchtbaren
grond van nude letterkunde, ook over dat onderwcrp
in de taal van Rome zeer juist wist u t to drukken ; dat
bet wenfchelijk ware, dat deze band der gemeenfchap
van alle volken meer in eere ge'iouden, en ook tot geb
zegde einde, ter bevordering van algemeen nut, aangewend wierd, -- in e6n woord, op de handhaving der
sere van hot vaderland . WWel nu, op eene waardige wijze heeft hij hiertoe gewerkt. Zijn taal en ftijl molten
voor den dag komen ; zij kenteekenen den welbefchaaf'den kweckeling onzer, nog Heeds beroetnde, fchole .
Zelfs de gehecle behandeling draagt, onzes oordeels,
de blijkbare fporen van den voedtlerling der ouden . En
eindelijk de zaken zijn vile belangrijke, welgeordende
en wel zaim nhangcnde ; zij bewijzen, dat de fchrijver
met do algemeene belangen van cen land, de algemeene
middelen om den landbouw to bevorderen , en de inrigtingen en ontwerpen , tot deze en dergelijke einden firekkende, nict flechts bekeni, maar ook in that is die to
fchatten, to beoordeelen, to wijzigen en aan to vullen
door eigen overdenking .
De beoordeelaars der Gottingfche maatfchappij zelve
hebben zich over het wcrk vain onzen landgenoot zeer
gunftig uitgelaten . Zij voegen er alleen bij , dat het
eon nicuw bewijs oplevert der moeiielijkheid voor cenen
vreenmden , om de eigenlijke behoeften en-t- van een
land to kennen, to fchatten, to bevredigcn door zijne
voorgeflagen middelen . D c fchrijver , zeggen ze , beeft
Reeds zijn vaderland op het oog ; hij heeft dit to meer,
dear hij betuigt niet to weten, op welk bijzonder landfchap hij zijne theorie moot toepasfen, - en wij toch
ons noordelijk Sakfen bijzonderlijk hebben bedoeld . Onze landgenoot, dit getuigenis bij de uitgave van zijn
ftuk mede hebbende doen drukken , uit zijne tevredcnheid daarover ; doch zoo, dat hij met reden vraagt :
waarom dan toch aan de uitfchrijving der vrage dat bijzonder doelen op Sal fen niet zij toegevoed
: met reIV
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den, zeggen wij, fchoon wij zeker wederom moeten
betuigen, dat de toepasfing op bet land, waar de vraag
gedaan werd, en waar die toepasfing zcer natuurlijk kon
plaats vinden, geene zaak fchijnt, zoo verre to zoeten, als de, bier voorkomende, breedvoerige behandeling der vrage naar bet waar en hoe des lands ons wel
zou doen gelooven . Laten wij zeggen, zoo als bet is
des fchrijvers boven aangegeven doel vorderde min bijzonderheden , dan we1 aanwijzing dat verfchillende bijzonderheden kunnen beftaan, die bet geheele werk lnoeten wijzigen .
Ten flotte : eere zij den befchaafden liefhebber der
eerfte van alle kunflen en wetenfchappen, wiens naam
wij gaarne aan bet hoofd dezer verhandelinge hadden
gezien .

Nagelaten Gedichten 'wall J A N
Deel.

F R E D E R I It H E L M E R S .

IJ70

(d .ervol,; eu fot van bl. 646 .)

De

Lof van 4nlferdaw, als hoedfler der Kunfen, ter gelegenheid eener uitdeeling van de eereprijzen der Stads Teeken-Akademie uitgefproken, heeft zeer uitgezochte partijen .
Hetzelfde gevoel, dat iii onben Puikdichter elders voor hot
vaderlancl gloeit, blaakt bier bijzonder voor zijne geboortefad.
Men moet in her oog houden, dat een dichtfluk geene wijsgecrige verhandeling is . De Amflerdammer hoortzijnegeboorteilad gaarne verheffen, en Been regtfchapen Nederlander zal bij de
vermelding van den luister onzer beroemde koopflad cenigen
nijd gevoelen . De inleiding voldeed ons niet doorgaans . Die
~ewone, afgefletene betuigingen van ongefchiktheid pa$fen niet
in den mood van deze Zangfler. De verzen zijn hier ook
niet fraai, en men befpeurt Iigtelijk, dat her voorwerk in
haast is opgefleld . De uitdrukking, dat alles den geest net
huivering flaat, komt ons gedrongen voor. De vergelijking
van de bij de plegtigheid vergaderde fchare bij een parelfnoer, dat de nian aan zijne gade fchenkt, fchijnt ons, vocr
hct Iuinst, niet zecr gelukkig . Meermalen merkten wij op,
dat
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dnt ooze Dichter Diet altijd in hot beeld blljft . Zoo lezen
wij hier : De bloem der hope voelt herleven in het hart. Wij
zouden van oordeel zijn, dat in bet hart geen bloemen groeipen. De volgende regels zijn onverftaanbaar :
De zilvren danw, die 't wags des rozenknops bedruppelt,
De fteengeit, die langs 't ijs op Alpenrotfen huppelt,
Schenkt aan de bloom min kracht dan 'c ftroomend zonnelicht,
Is min dan 't briefehend ros con wellust voor 't gezigt.
De eerfte en derde, en de tweede en vierde regel faen op
elkander ; doch zulk eene verwarde woordvoeging verdient to
worden afgekeurd . De opgave van bet onderwerp, die nu
vogt, is zeer dichterlijk . Ilet woord heilgflen is moeijelijk
uic to fpreken . Hot : weg wet Parnasfus kruinl beviel ons,
om moor dan done reden, niet . De uitdrukking is ook hier
diet gepast, omdat de tegenftelling ontbreekt . Overigens ftooten wij hier, op dezelfde bladzijde, nog driemaal op een'
verkeerden klemtoon in bet woord Parnas . Verder lezen wij
nog op dezelfde bladzijde :
Zij (de denkbeelden) ftaaplen zich, gelijk de fsaeeuwnl®k, op
elkander ;
zijn voor is, koint voor korn enz . ; onnaauwkeurigheden, wel-

ke bewijzen , dat alles in de vlugt opgefteld en niet behoorlijk nagezien is . Trouwens, foortgelijke feilen treft men bij
tI E L M E R s meernlalen (ook in De Ilollandfche Nafiie) aan . Wij
merken dit op, ten einde de jonge Dichter, die wel de werken van H E L M ERs met to dikwerf lezen kan, met onderfcheiding lezen, en den meester Diet in alles moge navolgen.
Het is, intusfchen, to bejammeren, dat de meesterftukken
van HELM E It s Oiet sneer befchaafd zijn .
Na eenige regels aan de opkomst en verheffing van 4mflerdanz to hebben toegewijd, gaat de Dichter tot bet eigenlijk onderwerp over . Op de planeet Venus heeft de Genius
der kunften zijnen troon gevestigd . Ddar blocit een wonderboom . Doze wordt bet eerst to 4thene geplant ; vervolgens
to Rome . Vandaar verdwenen door den inval der Barbaren,
Nverd hij, onder de M E D I C I s, aan Italic teruggegeven .
Dan, dit daurde niet lang . Italie, tot dweeperij vervallen,
had
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had zich der gunfte van den Genius onwaardig gemaakt.
ze fprak :

De-

Eene andre flail zij thans 't gebied der kunst befchoreni
Daar flijg' mijne outervlam, daar zijn mijn tempelkoren ;
Mijn geesten! hoort mijn' wil ; ginds aan then zilvren vliet,
Die flit z jne urn in 't nat van Flevo's golven giet,
Verheft een clad zich ; ze is mij dierbear , mij geheiligd ;
Ze is door de vrijheid meer dan dam of fchans beveiligd ;
De handel voert haar vlag van 't oost- naar 't westeritrand ;
J-laar burgren is 't gevoel voor 't fchoone in 't hart geplant ;
Daar blocit een jongling, 't is min zoon! hem zal 't gelukken,
Den gouden wouderfcheut itaaljes grond to ontrukken ;
Hij plant' hem in zijn' wal, hij fmaak' her godlijk ooft ;
Die flail is Aml}erdam ! die j ongeling is H o 0 F T l
H o o F r begeeft zici naar Florence . Hij komt daar, en
gevoelt
Doch laat ons de wijze, op welke hij de kostbare
plant bekwam , met de fchitterende kleuren onzes Dichtera
mededeelen . De fchildering van den nacht is prachtig, en
behoort tot de kcurigfle parcijen van H E L M E R s dichtpenfeel .
Nerd avond, en cen flroom van firalen deed de kimmeiz
En Arno's zilvren nat met purpren wedrglans glimmen,
En flrooide op 't donzlg fheeuw der zwanen, die den vloect
itondgolfden, fier van hals, cen' Aniathisten gloed .
De nachtvorstin fcheen flaauw reeds d'aardbol toe to lonken,
En zaaide aan 't blaauw gewelf de diamanten vonken
bes hemels oin zich been met ordelooze pracht,
En de avond week, fchoon treag, voor de aankomst van den
nacht ;
Toen Hooft in 't lauwerbosch, dat aan Florence paalde,
Vol van de godlijkheid der kunfien peinsde en dwaalde :
Doch de avond vlugt van de aard' ; nu neemtdenaehtvorstin,
l/fet onbetwist gezag, 't gebied des hemels in ;
Pet draaijend heergeflarnt' gloeit in her diep der hemelen,
Daar mindre flarren om Diana's luchtkoets wemelen,
Of in den melkweg zich verliezen ; Jupiter,
Op 't vicrtal wachters fier, gnat nit voor de avondfler ;
En zij, do nachtvorstin, zwaait, op haar luchtkalesfe,
D,:n fchepter van den nacht als opperfte Godesfe,
Daa?
Pt
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Dear haar de Orion voigt met de op eheven knods :
't Zwijgt alles op den ftroom, op 't veld, in 'tlauwerbosch ;
Slechts Hooft, verloren in onfterflijke gedachten,
Stort zich in klanken nit, en fchijnt lets groots to waehten ;
Hij voelde lets goddelijks, toen hij dit bosch betrad ;
Eensflags verheldert zich 't hem overfchaauwend blad ;
Een rei van geesten, nit een zuivre ftof geweven,
Ziet hij met zilvren vlerk op purpren wolkjes zweven,
En reijen om hem hcen in hooge- en lager vlugt ;
Hij ziet den wonderboom, :ie goddelijke vrucht,
En in een' Broom van hcht den Genius hem naderen,
En ze alien om den boom zich in een' ltrans vergaderen .
Hij nadert ! -- ziet denfcheut ! - voelt , plukt en finaakt het ooft ;
En eensflags galmt door 't bosch de groote naam van Hooft.
Nu fpreekt de Genius : voer, voer naar Amftels waken,
6 Jongeling! den boom ; laat daar uw citer fchallenl
Met fidderende hand grijpt Hooft een' lauwertak,
Die van den gouden ftam bij ligten handdruk brak ;
Hij plukt ! de boom verdwijnt! de gloed heeft uitgefchenen ;De nacht hervat zijn' post, en alles is verdweneu .
H o o r• T voert den wonderboom over, plant then nan den
zoom van bet IJ , waar hj, nog fcaat, voor ongewijden oft.
zigtbaar, en door de Amftelmaagd befchermd .
Hoe fchoon dit alles ook voorgefteld, en hoe kiesch ook
de lof zii , eau H o o a T toegebragt, zoude men bier toch onderfcheidene aanmerkingen op de vinding zelve kunnen ma.
ken . De gefchiedenis van dozen wonderboom is al zeer watt.
derbaar . 's Dichters partiidigheid voor zijne geboortefiad gnat
zoo ver, dat zelfs bet wearf'chijniijke er bij verloren gaar.
Zoude den Antflerdam in bet uitfluitend bezit van dozen
wonderboom zijn.? Moeten alle volken, landen, fleden en
plaatfen van den aardbol daar ter markt komen, om zijne
vruchten to plukken? Of zijn er meer wonderboomeu? Of
heeft H o o F T flechts con' uitlooper naar .4mflerdam overgebragt, en is de moederftam near Venus teruggevoerd? Van
tlthene en Rome op Amflerdam! dat goat niet, behoudens alien ecrbied voor onze Jandelifnd. Een enkele trek zoude bier
eene trefelijke working hebben gedaan ; doch de fchilderij,
hoe fchitterend ook , is to uitvoerig, en de Dichter treedt to
veel in bijzonderheden . De lof van Brnflcrdrrn, met betrekking
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king tot de kunllen, words nu verder met geestdrift en waardigheid bezongen . De regel :
Geen zoon zingt flecht, 21s hij den lof der moeder zingr,
beviel ons niet . Het woord flec'it is bier to plat . De uitdrnkking is bovendien niet joist. Een noon moge niet ongevoelig
den lof zljner moeder vertrelden ; maar, als hij eau flechte
zanger is, zal hij altijd flecl:t zingen . Eerst worden nu de
Dicht- en Taalkunde, dan de Bouavlcunde, en cindelijk de
Schilderkunst met zwier bezon,;en . (De Toonkunst en meer
andere kunf'en worden n:et afzonderlijk vermeld .) De verge1ijkiig van de zorg der Amftelinaagd in hot opk :veeken barer
Dichteren met do teederheid eager moeder voor hear kind is
zeer fchoon . De Dichter' vermeldt bier met gevoel en klem
de nannen der uitmuntende Dichters, die ir; Anzfterdam geboren zijn, of eau den Arnflel gezongen hebben . Fiij zwijgt
nogtans van de levenden. Onze moedertaal is to Ainflerdam
befchaafd : TEN C A T E (x) fchreef en dacbt aan den i.f-ftroom ;
M U Y D E C O P E R is can den Aznfflel geboren . Het nieuwe Raadhuis wordt geroemd, en is dien lof dubbel waardig. De hillde, aan onze grootfle Schilders toegebragt, is trelieud . Het
beeld van de hinde (bl . 90 .) komt ons bijzonder keurig voor.
1-Iet Clot van dit dichtftuk is roerend, van wege des Dichters
iiefde voor Arnflerdant
In, waar mij 't noodlot brenge, in ijs of zonnevlam ;
Mijn oog, mijn hart, mijn ziel leeft Reeds in Amfierdam .
Ja, fchoon mij de eevnaar fcheidt van miin geboortefireken,
Het Oost mij ziet in weelde, of door de frnart bezweken ;
Dear neergevlijd op 't dons van 't Septaperna-blad,
Vergeet ik nimmer u, g1j, mijn Geboortefiad !
Ja, de Ambra ftreel' vergeefs mij daar met purpren hloefem,
Ik draag mijn Vaderflad aan vaderlandfchen boezem ;
Ja, 't wolkjen van hot west zal dierbaar zijn aan mij!
't Zag near op de Amfteiftad, zweefde over 't dierbaar IJ.
Lene aanroeping van bet Opperwezen befluit hot geheel,
Nu volgen de Lierzangen . Wij treflen bier, vopreerst, Bardenzangen nan, ftrekkende ter aanvuring van den heldemnoed
der Batavieren tegen de Romeinen . In de Toesvijding aan de
HollandJche Dichters fchetst HELMERs den toeftand van ons
vaderland . IIij wil zijn gevoel in zangen uitfcorten : maar de
do-4
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doffc Tier wcigert Karen dienst . hlij wil in den afgrond der
vernedering zingen : inaar tie hel ontfluit zich voor zijnen
voet . Hij zocht bij her graf van her vaderiand naar zangen :
mar de tier onczonk hem . Thans, meer bedaard, waagt hij
bet, zijne zangen aan de I1ollandfche Dichters toe to wijden.
Dan - wat onderwerp zal hij bezingen? Hij roept nut :
Ach! Neer1nnd weegt niet nicer her noodlot van 't heelal!
De Nasiaus zjn niet meet! de Ruiters zijn verdwenen,
Hen zingen scan ik niet ; 'k kan bij hun graf flechts weenen ;
Welaan! ontfcheuren we ons aan `t wee, dat op ons drukt!
Van nit den nacht van 't graf her voorgefacht gerukt!
Ik fcort mij in den ftroom der king vcrviogen tijden ;
ik wil de Bataviers mijn ftouce zangen wijden ; - enz .
De korte fchildering van bet leven en de zeden onzer Voorouderen, van de fierheid en heldenkracht des Bataviers, is
stout en fchoon, en de overgang, om onze borst voor ons
voorgeflacht to ontvlammen, zeer gelukkig . Na deze Taesrijding volgt ecn Strijdzan5, dan een zang aan lJ7odan, andermeal een Strijdzang, verder een Strijdzang van Bataaffi'zs
I"rouwen, en eindelijk cone Godfpraak van Velleda . Wij kunnen onze Lezers bet fchoone en voortrefelijke van deze znngcn Wet doen kenuen . 1Vij houden dezelve voor uitflekend
fraai, en hot keurigst bcwerkt en vlijtigst befchaafd van
alles, war ons, tot dus verre, in dozen bundel voorkwarmu .
Alles is meesterlij k . De illuze van H E L M E R S vertoont zicb
.bier in al Karen luister . Men herkent telkens in de Romeineu
de Gaulen van onzen tijd . Ach! had de Dichter onze bevrijding molten beleven ! had hij, de T Y R T ASU S vacs Nerlerland, den laatflen heiligen en glorierijken ftrijd mogen bijwonen! - Wij zijn reeds to uitvoerig geweest, om verder iets
ter proeve mede .te deelen .
Onder de ves fpreide Gedichten (tnet wier plaatfing de Uit.
gevers bet dichtlievend publiek een' grooten dienst hebben
bewezen) treft men een uitgebreid dichtfluk aan, KarAgw.
In twee brieven van HAS D R U B A L aan G E L I r s o wordt de
verwoesting dezer ftad met floute kieuren gefchetst. Hierop
volgt een Fragment uit een onuitgegeven Treurfpel, in ons
aog van minder waardij ; en dan nog een dichtfluk, De 0nbe/lendigheid, dat wij met veel genoegen lazes . Wij zien bet
tweede Deel verlangend to genioet .
Nrramv-
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Naauwkeurig Verhaal der vervoering van Pairs P I u s vii. Op
last van B U o N A P A R T E, der oorzaken van deze vervoering, der n1ishandclirgen en ver•v olgingen, welke ziine Helligheid zoo wel op zijne reize naar, als gedurende zijn
verblijf in Frankrijk ge/eden heft, en zijner wederkomst
in zijne Staten . Met eencn Brief' van Z. [T. earl den ICardinaal M A V R Y . Uit bet Fransth vertadld. Te Deventer,
Iij J . W. Robijns . In gr. 8vo . 136 BI. f 1-_- .
V V ij vQnden flechts cs6ne onnaauwkeurigheid : de brief, namelijk, aan den Kardiraal MAURY blijkt gedurende 's Pausfen gevangenis to Savona door hem gefchreven to zijn ; hoewei bl . 84 ons berib , dat bet den ff. Vader niet geoorloofd
was aldaar eerie letter to fchrijven . Maar aan de echtheid
van dit naauwkeurig verhan1 is in bet allerminst niet to twijfelen ; hot karakter van den voormaligen Dwingeland, en zijne
doorgaande handelwijze, is zoo bekend, dat zijne vele vaischIleid jegens P i u s , en de harde mishandeling, ons waarlijlc
veeleer nog medeviel, dan dat wij den verhaler van de min .
fte overdrevenheid zouden verdenken . Ook zijn bet grootendeels echte flnkken, die hier gegeven worden : Het Brevet van
5 lrebr. I8o8 aan de Kardinalen ; van 27 Maart i8o8 nan B u oN A P A R T E ; van 2o Jan . I8o9 wederom aan de Kardinalen ;
van 1 0 Junij daaraanvolgende ; de excommunicatie, derzelver
bekendmaking, en de herderlijke brief van dezclfde dagteekening . Na doze echte flukken volgt bet verhaal der vervoering en verdere mishandeling van Plus n F N VII, (waarin
bovengemelde brief aan AI A U Y) en eindelijk de terugzen.
ding van zijne Heiligheid near zijne Staten , en ziin ontflag,
dat hij eigenlijk eerst volledig can het provifioneel Befltlur
in April 1814 to danken had ; terwijl her verhaal met 's Pans .
fen terugkomst, 24 Mei, to Rome afloopt. Achter hetzelveis
eene korte levensbefchrijving van PI U S n F N VII geroegd .
Dit ftukje is alzoo belangrijk genoeg : bet doer den Pates core
san, wiens Chrisre1 ke zachtmoedigheid zoo wee, als zijne
mannelijke ftandvastishe :d, iederen Lezer treft ; hoezeer men
eene to groote toegevendheid, in den beginne, hoogel jk moge afkeuren, en de man ;wvelligt aan bet verzuimen der les
~, pritrcipiis objia" veel van zijn ongeluk, immers van bet bitte-
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tore van dat ongeluk, wij ten mocst . -A-1aar wij plaatfen ons
moeijelijk in dien zelfden drang van omfiandigheden, waarin
P i u s was ; on de herhaalde tergingen van zijn geduid fchij_
pen him eindelijk verheven to hebben tot then flandvastigen
moed, waardoor de magtelooze gevangen man den Tiran
Zelven toch vreesfelijk werd . Zeer merkwaardig zijn intusfchen zijne woorden tot den Heere D E B E A U M o N T, (door
den Franfchen Keizer tot Bisfchop van lsourges benoemd, en
als onderhandelaar bij den Paus gebruikt :) „ De goede God
„ weet, hoeveel tranen ik geftort heb, omdat ik hot ongeluk
„ gehad heb van eon gewaand Concordaat aan to nemen . De
„ fmart, welke ik over dezen misftap gevoel, zal mij tot
„ in het graf verzellen ; en deze fmart is een onfeilbare waar„ borg, dat ik mij voor de tweede maal niet zal eaten misr, leiden ." - . Het Portret van den Paus verzelt dit boekje.

Bet Staatkundig Stelfel van Frankrijk, vooral met betrekking

tot Holland.

Uit bet Hoogduitsch van

F.

S A A L F E L. D ,

Iloogleeraar to Gottingen . Te Dordrecht, bij P. van Braam
en A . Blusfe en Zoon . i815 . In gr. 8vo . 93 BI. f : L6- :

Wij zullen in dit werkje to meer belang doen flellen door c(e
betuiging, dat het , vooral" op den titel met genoegzame gepastheid kon weggelaten worden . I-let loopt geheel over onze vroegere en latere betrekkingen tot Frankrijk ; fchoon het
natuu-1ijk niet misfen kon, of een algemeen overzigt der
itaatkundige gefchicdenis van Europa, en eene herhaalde verwijzing der aandacht op Frankrijks tegeuftuk, Engeland,
moest daarbij plaats grijpen . Hot is ons wijders voorgekomen, dat de daadzaken met vele naauwkeurigheid zijn opge.
geven ; hoewel het wederom niet misfen kan, of ooggetuigen, gclijk wij ten deele zijn, zullen op het een en ander
uit de jongfte tijden bunne kleine aanmerkingen hebben . De
vertaler maakt to regt dusdanige aanmerking, ter gelegenheid
dat door den fchrijver beweerd wordt, dat Leydeus ramp,
om den druk der tijden, zelfs niet eenigermate verzacht kon
worden! Het komt ons, echter, voor, dat hij overal, waar
bij zulks heeft opgetnerkt, had, behooren aan to wijzen em
to verbeteren . Hot fink is to naauwkeurig, bondig en goed,
siz het enkel als een i}aaltje, hoe wonderlijk vreemdelingen
al
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al over onze taken kunnen fnappen , to doen voorkomen'.
Ilec is een werkje, dat eruflige opletcendheid verdient ; dat
diegenen onzer landgenooten, welke belang in bet vaderland
ftelien, met genoegen zullen le2en ; en zulk een boek over
Holland moest, meenen wij, in Holland hot lieht Diet zien,
dan gezuiverd van do onnaanwkeurighcden, welke bet als
vreemd produkt zouden mogen aankleven . Wie zich hiertoe
Diet in Nat gevoelt, die moot de vertaling Diet ondernemen.
Hoe dit zij, de fchrijver komt ons voor lof to verdienen
om zijne bekendheid met onze, vroegere en latere, gofchiedenis, zoo wel als die van Europa in het algemeen. Do wij2e van de gebeurtenisfen to befcliouwen is aitiid veffchillend
geweest ; en dit verfchil berust Diet enkel op de nicer of
minder naauwkeurige kennis der daadzaken, maar brengc ook
dikwijls verandering in ons geloof en ons voorflel der zakeu
zelve voort. De kortheid bovendien van eene Diet zecr uitgebreide verhandeling laac Diet toe, alles to ontwikkelen,
veel min to haven . Doch, do algemeene punten zijn we) genet, de voorname opgaven naar waarheid gegeven, en hot
befluit, dat wij zullen laten volgen, zeer gegrond . Zoo wij
op de fchets van onzen toefland cone aanmerking van eenig
belang wilder maker, bet zou zijn, dat Been genoegzaam on_
derfcheid tusfchen land- en zee-provincien, dezulke namelijk,
die meest van den landbouw of bijna geheel van den handel
beflaan, door den fchrijver is gemaakt . Doch op de rcdenering en befluiten kan (lit geenen invloed uitoefenen, omdat inderdaad kmdel de hartader van onzen flaat is, met
weilcer affnijding bet geheel moot verkwijnen, ja doodbloedeir.
Do voorname onderwerpen, in bet werkje behandeld, ziju :
liet evenwigt van Europa, federt eeuwen bedreigd en eindelijk verbroken door Frankrijk, met de gevolgen van bet een
en ander, vooral voor handeldrijvende ftaten ; ons wedervarcu
van dit rijk federt do vestiging van do republiek der vereenigde Nederlanden tot de laatfte tijden, benevens do verfchelen, gebeurtenisfen , omwentelingen enz . enz ., hieruit voor
ons inwendig voortgevloeid ; eindelijlc de ftrijd tusfchen
Frankrijk en Engeland door algemeene blokkades en vasteland -ftelfels, zeeregten en tractaten van vrij (chip vrij good,
enz . enz. In alle doze fcukken is de fchrijver partij van
Frankrijk ; gelijk hoofdzakelijk nit bet volgende, een deel
ales algemeenen befluits, mag blijken :
„ Ecc;
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• Een Nat, die alleen door koophandel bloeide, kon on, mogelijk beftaan bij den beheerfcher van Frankrijk, die at„ len handel, nit blinde woede tegen Engeland, verdelgde .
• Doch, ook afgetrokken van NAPOLEON'S perfoonlijke
• hartstogtelijkheid , kon eene naauwe verbindtenis met Frank• rijk voor Holland niet anders dan verderfelijk worden . El• ke naauwe verbindtenis van eenen kieinen ftaat met een
• overmagtig rijk, dat onmiddellijk aan denzelven grenst,
• moet den eerften noodzakelijk afhankelijk waken ; to Ineer,
• indien het ftelfel van het groote rijk zoo regtftreeks met
• het belan- des zwakkeren ftaats ftrijdt, als dit bij Frank• rijk en Holland het geval was
Holland beftond door vrij• heid en onnfhankeliikheid, Frankrijk begeerde afhankelijk• heid en tlavernij ; Holland bloeide door koophandel en vlijt ,
• Frankrijk vervolgde dezelve op wile mogelijke wijze ; Hol• land was eene zeemogendheid, in de laatfte tijden meestal
• een neutrale ftaat , Frankrijk eene landmogendheid, getta• dig in ooriog met alle ftaten van bet vaste land ; Holland
• was rijk en bloeijend, Frankrijk, door de omwenteling
• verwoest en verarmd, zag de contributien der bondgenoo• ten als eene wezenlijke bron van deszelfs ftaatsinkomften
• aan ; Holland trok groote winst nit zijne kolonien, Frank• rijk had de zijne niet kunnen befchermen . Reeds uit deze
„ weinige wezenlijke verfchillendheden, waarbij ook nog het
• onderfcheid van karakter, zeden, gebruiken en taal to re„ kenen is, blijkt duidelijk, dat eene verbindtenis met Frank• rijk, den erfvijand der vereenigde Nederlanden, bovenal voor
„ dezelve het verderfelijkst moest worden ."

Tafereel der Oorlogen van NAP O L E ON B U O NAP A R T E ;
derzelver oorzaken en gevolgen . Vertaald nit het Franscdz
van den Veer M I C H A U D D E V I L L E T T E . Ofet Jcnteekeningen van den Pertaler . Ifle Stnk. In 's Gravenhage,
bij J . Allart . In gr. 8vo. XVI, 93 Bl. f :-18- :
" Door den oorlog heeft B U O N A P A R T E zich verheven ,
door den oorlog heeft hij geheerscht, en door den ooriog is
hij gevallen . Alles, wat hij had en was, had hij aan lien geduchten geefel to darken ; alles heeft hij aangewend, alles
BOEItBESCH . 1815 . NO . 15 .
opZ z
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opgeof£ead, am denzelven, to doer• voortduren . Met betrek .
king tot den oorlog, derb-alve, moot men hem befchouwen,
wit
en de oorzaken en uitworkfcls zijner magt regt leeren
kennen . Zijne verdedigers trachten de tegen hem aangevoerde
befehuldigingen, aileen to wederleggen door van zij,n.en krijgsroem to fpreken.
Die room m o.e t this op zijne regte wanrde
gefehat, de gevolgen moeten or vooral van ungefpoord, de
invlo& moot odatuouwd worden, welken de daden van dien
buitngewone-n scan op bet lot van nation en legers haddeu:"
Dots laegint de inleiding van dit work, welks beoordeeling,
uit do Gozezre de Frizszce in onze Staatscourant overgenomen,
reeds bekend is. `Vij willen ons juist niet vermeten, krijgs .
kundige verflagen on- aaumerkingen op den regten prijs to
kunnett fchatteu; Doch. gewisfelijk zien wij hier vele daadzakeu in eeu helderder licht geileld, dan ons to voren over
dezelven opting . 1,Vfj zian vela bewijzen van waarheid en onpartijdigheid . En wij vinden ons meer en meer bevestigd'
in, en moor ca meer tot volkomene ronding gebragt van ,
die denkbeeldcn, welke vroegcre Franfche werkjes ons nit do
eigene befchouwing, der zalten reeds hadden leeren ontleenen.
Dit Ifle Stuk loopt, van bet begin zijncr bekendwording op
bet Oorlogst.ooneel, met name bij Toulon, tot zijn vertrek
naar Egypte ;. bet bevac . dus, bebalve zijne opkomst., de eer.
Re uitoefening• van, zijn gezag als O.pperbevelhebber, den
grondflag van, zijnen volgenden roem, en grootheid, den oorlog in Italie . Op dit tooneel, bet gunfligfte voor zijnen naam,
ooic door hem betreden, leeren wij hem inderdaad kennen als
een bekwaam veldheer, die zich in enkele gevallen meesterlijk
bediende van de misflagen zijner vijanden, en, door eene
veelal nieuwe manier van den oorlog to voeren, magtige legers en bekwame krijgshoofden verfloeg. Doch dit liclit in
de gloote fchilderij wordt door zoo veel bruin verduisterd,
dat seen liefhebber zelfs van veldilagen en krijgsgewoel, zoo
bij flechts een menfchelijk hart bezit, dezelve met genoegen befchouwen, of iet anders dan affchuw voor den werkmeester kan gevoelen . De beroemde togt over de brug van
Lodi ; welk een gruwel der verwoesting moet zij ons fchijnen, wanneer bet waar is, dat een weinig geduld, een woinig beleid, de toil flechts ware noodig geweest, om vele Lien
duizenden
n menfchen bet levee to fparen? Eene loutere bravade! con bloote toeftel, om met ontzecrende, bloedige trek •
ketr
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ken van her verigtte, in MI verflag, to kunnen fpreken!
Even zoo leers men 's mans rtrofzucht bier kennen, en zict
den trap tot zijnen en der zijnen ontzaggelijken rijkdom door
een 2elfde bloedig en goddeloos licht beflralen . Zijne onregtvaardigheid, zijne valschheid, zijn trots ; alles, nlles ontplooit zich reeds bier op cone onmYsbare wijze . Welk eeii
werktuig in de hand van bet goddelooze Directoire 1 - wells
een regtgeaard uitbroedfel der Franfche omwenteling, met
vrijheid in den mond en geweld in beide de handen! - welk
een fpoedig gerijpte kweekeling van bet wetteloosfte despotismus, nu feeds zijne meesters ontwasfen, hunne bevelen
verachtende, en bijna op eigen hand oorlog en vrede voerende! De Schrijver maakt or zijn werk van, de taaf, des .
tijds door hem gebezigd, to vergelijken met latere ffukken,
nit 's Keizers kabinet en kanfelarij uitgevaardigd . En waarlijk,
dit geeft ftof tot aanmerkingen, die allertreflendst zijn . Wk
rol heeft dit monfter niet gefpeeld! Wellte middelen heeft
hij gebezigd om zoo hoog re tlijgen! Wie verwezenlijkte
ooit, als hij, bet beeld des Satans, den vader leugen, den
ntoordenaar van den beginne? Met eehige talenten, maar alle
mogelijke ondengden, door niets to ontzieu, alles op bet fpel
to zetren, door verrasfing, overbiuffing, overfnorking, jaage
hij naar zijn wit ; en bet geluk dient hem, bet geluk doet
zijne list flagon, tot -- hij deszelfs ; unst zou vermoeid hebben. Ja, niet flechts Veldheeren verfchalkte, Gouvernemen.
ten imponeerde, on Staten ontkleedde hij naar zijn welgevallen . De geheele wereld word door hem bedrogen ; bet openbanr gevoelen bond hij nan zijne zegekar ; Frankrijk, Italie,
Holland, deed hij zijnen room trompetten, terwijl zij zijnen
voet op hunnen nek gevoelden! Hoe lang word hij door ons
its een waarlijk groot man, als bet onnavolgbaarfle genie be.
fchouwd ! Hoe ftonden wij verbaasd, toen wij , hem in ons
midden ziende, geenen APOLLO, geenen zigtbaren held,
maar eenen ellendigen ketellapper, eenen grommenden beer in
hem to zien en td hooren kregen! En echter, dit was nog
niet genoeg, om onze vooringenomenheid to dooden? -Welann, men bewondere hem floods! bewondere de groote natie!
bewondere hare omwenteling! Zij zijn, inderdand, alien
vreemde verfchijnfels, die, door gunst der omftandigheden,
eene ontzaggelijke rol hebben gefpeeld . En waarom zou men
wijzer willen ziju dan de voiken, die den Duivel aanbidden?
Z z Q
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Doch wij danken elkeen, die ons den Moloch in zijne regte
gedaante leert kennen . En is deze Italiaanfche togt zijn meesterfluk, de grondflag zijner volgende glorie geweest ; flrekt
zijne krijgsbekwaamheid aldaar zijne latere oorlogsfeiten tot
ware befchaming, - dan kunnen wij hem zijne wezenlijke
verdienfle zeer wel gunnen ; en hij is weinig meer dan cen
glimworm jeweest, die in de duisternis zijner verwarde tijden,
en nergens elders, fchitteren kon.

Huwelijks-betrekkingen en Huwelijks -leven, in Brieven . Door
Uit het Hoogduitsch . Te
J . L . E W A L D . IIId'e Deel (*) .
Avrjlerdam, bij J. van der Hey. In gr. 8vo. 198 Bl. f s - 8 -

Wij

wenfchen zeer hartelijk, dat dit werk, zoo vol afwis .
feling, zoo onderhoudend en vol van verflandigen raad, bet
huis- en handboek reeds geworden zij van onze brave vrouwen en moeders, en twijfelen daar ook naauwelijks nan ten
nanzien der zoodanige, welke bet uit de vorige deelen reeds
bekend was . Maar bet is niet alleen de vrouw en jongedochter, bet is ook de jongeling, man en vader, die er lesion
tot voorzigtige wijsheid en huisfelijk geluk uit zal opzamelen ;
en geheel bet werk heeft then ech c -gods dienfligen geest,
waardoor to gelijk bet hart verwarmd en verkwikt words .
Dit deel geeft ons weder eon aantal zeer belangrijke brieven
van en nan ons uit de vroegere deelen reeds bekende waardige menfchen, en moederlijke of vertrouwde vrienden-raad
wordt in vele verfchillende gevallen gegeven, opregt, maar
befcheiden en met de innemendfle hartelijkheid . Het is cone
briefwisfeling tusfchen zeer befchaafde en grootendeels regt
godsdienflige menfchen .
Wij werden bij bet vorig deel tot eene proeve van eenen
anderen acrd uitgelokt, maar willen nu voldoen aan onze eerst
gedane belofte, en kiezen daarroe den volgenden brief van
W A N D U L F aan IE O N E, ten antwoord op den haren, waarvan de inhoud was : Haar E D E L W A L D is naar Zwitferland.
Zij verheugt zich over bet genoegen, dat hij genieten zal. Zij
klaagt
(*) Bij vergisfing werd de aankondiging des Men Deels vddr die va
bct hide geplaatst .
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klaagt over de vele bezigheden , die eene huisvrouw alleen om
het eten en drinken heeft. r11-teekening van eenen dag in het
gewone levee . Zij voelt intusfchen derzelver noodzakelijkheid,
en wil ze naauwkeurig waarnemen ; alleexlijk daarover dikwijls
Mogen klagen .
De waardige vriend fehrijft hierop : ,, Ik moest waarlijk
lagchen, en dikwijls bijna overluid lagchen, om de befchrij ving van uw huisfelijk leven, over uwe eet- drink- tuinmelk- en vee-verzorgingen, alsof dat onafgebroken en alle
dagen zoo voorcging ! Gij arme hebt zeker bij n acht de nieu
we Schriften Van Madame D E G E N L I S, van E H R E N B E R G
en B R A N D E s moeten lezen, en uwen flaap bekorten, otn uw
oordeel daarover op to fchrijven ! Gij kunt u zeker naauwelijks des zondags op nw klavier oefenen ; en uwe arme kinderen zullen zekerlijk bij de meiden moeten rondzwerven!
Neen, 1E o N E ! zoo erg zal en kan bet met uwe huisfelijke
bezigheden toch wel niet zijn, als gij bet in uwe levendige
manier voorftelt . Misfchien was er daags voor bet fchrijven
van uwen brief buitengewoon veel in huis to doen . Dit tastte
uwe verbeeldingskracht aan. Tevens was in u de gedachte
levendig geworden, die in vele gevormde vrouwenhoofden- .
bijna had ik gezegd : jpookt - doch ik durf wel zeggen
,, een familiebezoek geeft," - de gedachte, dat uwe bezigheden ais huismoeder al to gering zijn, alleen nietsbeduidende
kleinigheden betrelfen, en dat niets groots, nets gewigtigs
daardoor uitgewerkt wordt ; gij gevoeldet a tot jets beters
bekwaam, en dus ook beflemd . Vandaar dus de .Tuvenaalfche
uitvaring tegen huisfelijke bezigheden, zoo als 1k, om de waarheid to zeggen, naauwelijks van eene 1E o N a verwacht had .
Is dit dan uwe geheele bezigheid? Is de leiding van uwe
dienstboden, de opvrolijking van uwen E D E L W A L D, de vorming van uwe kinderen, eigene verdere volmaking om hen
to kunnen vormen, - is dit alles ook iets zoo werktuigelijks, als de zorg voor uwe melkkanler, en uwe tafel? Of gelooft gij, dat in bet mannelijk beroep geene werktuigelijke
bezigheden verrigt moecen worden? Zeker moet uw E D E LW A L D ook Protocollen fchrijven, waarbij de geest niets to
doen beeft, en bet geding beflisfen, wanneer twee vrouwen
elkanderen uitgefcholden hebben. Elk Geneesheer moet dikwijls recepten voorfchrijven, die minder nut doen, dan de
verordening van een ragout, waardoor bet overfchot van een
Z z 3
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link gebraad opgebruikt words ; en de Leeraars moeten aan
menig ziekbed bij innerl~k-doode menfchen meer woorden
in den wind fpreken, dan gij, wanneer gij beveelt, dat van
daag, en waar, erwten in den grond zullen gebragt worden.
ifloe gewigtig intusfc1 :en ook doze kleine, werktuigelijke bezigheden zijn, voelt gij zelve . Of is her mogelijk cone kleinigheid, wanneer de dieustboden verwilderen, de kinderen
zich aan wanorde gewennen, her inkomen niet toereikende is t
wanneer ten laatfle de man verdrietig wordt - zijn vermaak
buitenshuis zoekt ? Geloof mij, lieve A: o iv E , znlke dingett
to verhinderen, mag heeten, iets grpots en gewigtigs to doen .
Her is her grootfle nut van den edelflen land, van de Leeraren van den Godsdicnst, dat zij zedelijke wanorde voorkomen ; her flellig goede, door hen bevorderd, is weinig bekend, en zij zelve vernemen or zelden iets van . Doch hetgeen de hoofdzaak is ; her komt er bij den mensch veel
minder op aan, wat hij doet, dan hoe en u'aarom hij her
doet ; minder op de daad zelve, dan op de gewoedsgefleldheid, waaruit dezelve ontftond . Bij den fijnen kenner van
iedere zedelijke verdienle golden de , aan de armen gegevene,
goudlukken der rijke Schriftgeleerden als penningen, en de
penning eerier artne weduwe meer dan een dubbel goudluk.
Uw L U T H E R, wiens naii'iteit en krachtige uitdrukking gij
zoo zeer bemint, zegt in doze zijne taal : „ men kan in Gods
i , naam luijers wasfchen, en in 's Duivels naani her Avond.
„ maal uitdeelen ." Gij verftaat hem immers?
„ Wij zijn hier geplaatst, lieve X O N E ! - niet opdat bet
goede en groote bevorderd worde, hetwelk misfchien buiten
ons niet bevorderd zou kunnen worden . Door Hem , den
eerften oorfprong van hetzelve, kon bet immers zoo gemakkelijk, en door geheel andere middelen, bevorderd worden .
Misfchien hebben de Satins op aarde, gelijk hun Stainvader
en onzigtbare Overfte, nicer goods bevorderd, dan wile edele menfchen van alle tijden ; ten minfte zouden dozen zonder
genes hun werk niet tot fraud hebben kunnen brengen, gelijk verfcheidene ziekten niet genezen kunnen worden zon .
der vergift . Wij mocten flechts gevormd, onze trouw aan
onze piigten moet geoefend worden ; wij moeten leeren onze
krachten to gebruiken en in to houden, gebruiken zoo on
waar Hij her wil, onze Opvocder ; wij moeten in betrekking
tot 1-1em worden, was eon gped kind in betrekking tot zijnen
va-
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vader is, - bet beste, wat een mensch bier worden kan .
En gewis leidt eene beflemming, die wij in de wereld gering
noemen, zekerder daar henen, dan eene andere, die groot
beet . Niet alleen daarom, dewijl getrouwheid aan pligtsbetrachting in groote, in bet oog vallende daden, die niet zoo
dikwijls voorkomen , gemakkelijker is dan in kleine, die in
menigte nan de orde van den dag zijn, daar de mensch zich
bij de eerfte nit zijnen card infpant, door geestvervoering
opgewonden words, doch integendeel bij de laatfte verflaauwt,
hetwelk zelfs aan onze lieve 1E 6 N E bejegenen kon, zoo zs_j
niet meer door Karen tart, dan door hare redenering geleid
wierd ; maar ook om andere redenen . Naauwelijks kan een
man met infpanning van kracht jets bednidends verrigten, zonder dat daarvan gefproken, gefchreven, dat openbaar daarover
geoordeeld, dat bet geprezen of gelaakt worde . Hot maakt in
alien geval opzien ; hij verfchijnt als cen openbaar perfoon .
Bekomt bij algemeene goedkeuring - wells eerie verzoeking
tot ijdelheid, tot verwaandheid! - Words bij miskend en
berispt - welk eerie verzoeking tot bitterheid, tot moedeloosheid, tot hoogmoed, die zich boven hot oordeel van anderen verheft, en zich zelf genoeg is ! Hoe moeijelijk is her ,
quiver to blijven onder deze verzoekingen ! -- De vrouw ziet en
hoort dagelijks rondoni zich, was to doen, to regelen, to Iciden, gereed to makers is . Zij leidt en regelt, met de haar eigene omzigtigheid en fchranderheid, met ernst en toegevendheid, zoo als bet beleid aan de hand geeft. Zij houdt hare
kinderen bezig, vervaardigt een handwork , en heeft tevens een
oog op bet huishouden. Zij offert rust en flaap, omgang en
bet hoogfte zielsgenot, zelfs met haren echtgenoot, op, wanneer en zoo dikwijls zulks noodig is . En dit alles gefchiedt
in ftilte, van geen oog gezien, van geen oor gehoord, van
Been tong geprezen . Zelfs haar echtgenoot ziet weinig daar•
van ; hij weet flechts in hot algenieen, dat hij eene brave
vrouw tot echtgenoote heeft . Geen lof, maar liefde words
haar daarvoor ten deel ; en door liefde wordt niemand bedorven . Staat zij dus op bet, gelijk ik overtuigd ben,
genigfte ware ftandpunt, - niet in de grootheid noch in de
fchitterende gevoigen van een bedrijf, maar in de getrouwheid, waarmede het verrigt wordt, deszelfs waarde to zoeken : dan is bet haar gemakkelijker, rein to blijven, dan eenen
man, die bet roer van Stoat in handen heeft, of als Schrijver
AlZ z 4

700

J . L . E W A L D , HUWELIJKSBETREItKINGEN, ENZ .

algemeen vereerd words . Ik voeg voor u bierbij hot affchrift
eener Leerrede, die ik voor eenigen tijd van onzen W.
hoorde, en van hem verzocht . Dezelve zal u meer zeggen,
dan ik u zeggen kan. Werk dan in uwen kring, gelijk N A 0 M I
werkte, zonder dat gij daaronder iets van N A o MI's uiterlijk lot ondervindet . Het Reis-journaal van onzen E D E L W A L n
deelt gij immers mede? 1k ken wel de oorden, die hij doorreist : doch zulke Reis-journalen kenmerken den mensch,
die ze fchrijft, even good als de oordeu, die hij zag . En
zoo lets mag ik gaarne lezen, van E D E L W A L D . "
Dit reis-journaal geeft iederen lezer inderdaad ook eene
aangenaTYle afwisfeling .

Leydens Hooge-fchool herfleld ; DichtJfuk, door M A T T H IJ 3
S I E G E N BEE K . Te Leyden, bij L. Herdingh en Zoon. 1815.
In gr. Svo . 16 Bl. f :-5-3

E

en klein voorberigtje meldt ons de afkomst van dir vers.
Net word bij de Plegtige Inwijding enz ., onlangs gevierd,
openlijk voorgedragen . Op verzoek, inzonderheid van Heeren Bezorgeren, onverwijid uitgegeven, verzoekt de Hoogleeraar, dat bet met genegenheid ontvangen, en met toege.
vendheid beoordeeld worde . Het valt niet moeijelijk, deze
dubbelc bode to voldoen . Alles hemt daartoe vooraf. En,
voor zoo verre wij niet weten, dat de Autheur aanfpraak
maakt op den naam van geboren Dichter, van waar dichterI.ijk genie, wordt deze hemming daarna door bet vers zelve als overbodig gemaakt .
Iletzelve heeft eenen eenvoudigen, gepasten en geregelden
gang. Hot is noch overladen, noch armoedig aan denkbeel.
den . Het zings den lof des Stichters en Herhellers, WILL E M I, Stadhouder, en W I L L E M I, Koning dezer vrije gewesten ; hot zingt then der Akademie, inzonderheid in hare
kweekelingen, MAURITS ell FREDERIK HENDRIK, de
fteunfels van den ftaat ; D E G R 0 0 T, de eer des vaderlands,
den roenl der menschheid ; B O E R HAVE , s c H U L T E N S, anderen, die den naam der Leidfche Hoogefchool de wereld
door beroemd mnakten . Bet ontbreekt dus aan geene vin.
ding, en even zoo min aan redo, aan gezonde welgegrondheid van den toegezwaaiden lof - dankbaarheid, vreugde ;
,even
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even zoo min nan rijm, dat is vereischte zoetvloeijendheid
en kracht in bet vers. Ook bet laatfle, meer toepasfelijke
deel, de toefpraak aan Koning, aan ambtgenooten en leerlingen ; de verheffing van den moed der Prinfen, door de Akademifche jongelingfchap zoo loffelijk gevolgd ; de vermaning
aan de laatfte, om nu ook even zeer pal to flaan in bet letrerperk, ook hier F R E D E R I K'S voetflappen to drukken ; dit
alles komt fchoon en gepast uit .
Wij wenfchen een flaaltje to geven, maar zijn eenigzina
verlegen met de keus . Het fluk is doorgaans goed en belangrijk, zonder dat ons juist eenig deel - een niet to groan
geheel vormende -- als bijzonder voorkomt . Welaan!
Ik groet u, vol van vreugd, die 'k magtloos ben to fmorert,
o Heerlijk morgenrood, dat ik in 't Oost zie gloren,
Van knnst- en wijsheidsroem .
Rijs, zegenbarend licht .
En fprei uw glanfen uit voor ons verrukt gezigt!
Kaats Neerlands luister of op 's aardrijks verfle deelen,
En laat wear yolk bij yolk zich in then luister itreelen t
Een Vorst, die kunften mint, verlichting hoog waardeert,
En wijsheid als de zuil van zijnen zetel Bert,
ilerbou.wt haar tempelen, verrijkt met zijne gaven,
En wekt haar priesters op, om d'ouden roem to ftaven .
Juich, o mijn Vaderland! juich, Leyden! dat uw wal
Van jubelzang wedrgalme en vrolijk feestgefchal!
Uw School, ten hoofdverblijf van Pallas uitgelezen,
Ziet haren Stichter wear als uit zijn graf verrezen .
Haar lacht een toekomst aan, vol glans en heerlijkheid,
Die, door zijn' geest bezield, zijn Naneef haar bereidt .
Kom, Pallas pries trenfchaar, dat we onzen danktoon mengen,
En 't offer van ons hart den besten Koning brengen,
Wiens vaderlijke gunst ons minzaam tegenlonkt,
En 't heiligst ijvervuur in onze borst ontvonkt .
Het was hem niet genoeg, de boeijen los to fcheuren,
Waardoor de geest, bekneld, niet vrij zich op kon beuren ;
Neen : hij ontfluit ons nog de fchoonfte gloriebaau,
Ji,n fchenkt ons lust en kracht, die moedig in to flaan.
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TO0NULSTUEJES,

Reddl vg , of de Zegepraal vase Moed en Ypderlands-

jefde, Tooneelfpel. Door M . W E S e E R M A W . Te Avi ler,kfm, baj J . G . RohloL 1815 . In ki. 8vo . 3o Bl, f : - S- :

O

ns Tooneel heeft inderdaad nog gebrek aan zoodanige kleiue en goede ftukjes, 21s, na her uitvoeriger ftuk, (hetwelk
ens doorgaans op vreemden grond en in vreemde betrekkingen voert) bet gevoel voor het vaderland weder opwekken,
rur ons teregbrengen tot eigene haardftede en zeden, en onate eigene gefchiedenis . Her jammerde ons ook wel, dat,
na een goed vaderlandsch fink, veel van her echte Nederlandfche gevoel wederom werd weggefpeeld door bet nafpel ,
un then aard dan dikwijis, dat her ten onzent geheel vreemd
is ; of wet, hetgeen nog erger is, werd weggedanst door eerr
Inaar al to wulpsch Ballet . De Heer W E S T E R M A N, op vaderlandfche naftukjes bedacht , verdient waarlijk dank, en bijzonder ook voor hetgeen hij hier heeft geleverd ; en bet kon
viet anders, of, door bet welgekozen onderwerp, ode jongfte
gebeurtenisfen) en hot welgekozen tijdftip voor de eerfte
xitvoering, moest zijn werk algenreene toejuiching vinden,
to den lust naar meer krachtig opwekken . Her ftukje zelve
its inderdaad ook lief : bet voert ons in her ochre Nederland;;che hnisgezin, dat geheel belangitelling voor de groote zaak
van bet vaderland is ; en Nederlandfche mood, en vaderlands.
liefde, en echt vaderlandsch medegevoel en hulp voor do
ilijdenden, roeren ons bij hetzelve aanhoudend ; tevens ver
vrolijkt her refit, en wenfehen wij den gekwetfren dapperen
jiongeling met zijn geliefd meisje, bij hun aanftaand huwelijk,
van harte geluk . Do zangllukjes bevallen ons mode ongereen . Mogten deze en foortgelijke, in befchaafdere kringen
gretig opgenomen, desgelijks de plaats vervangen van do
jainmerlijke, hart en oor beleedigende, liedjes bij den gen
zneenen man 1
's Mans voorbeeld heeft reeds eenen zijner kunstgenooten
witgelokt, en wij itondigen nu tevens aan :

De
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De Overiinning bij de Belle Alliance, of Nederland gered op den
1E Junil 1815. Cefchiedkundig Vaderlandsch Tafereel, door
x . x u r. Te Rotterdam, bij J . Hendrikfen . In kl. 8yo . g%
Bl. f :-8- :
Iletwelk wij wel niet aan bet vorige gelijk ftellen, en dat
ook doorgaans, door bet zien van bloedftorting en fterven,
minder vrolijk is ; maar wij vertr &nwen echter, dat bet op
bet Tooneel wel zal voldoen, vooral indien de zangftukjes
op goede muzUk gefteld zijn en wdl worden uitgevoerd.

Zedekunde voor jeugdige Melsjes in Voorbeelden en Verhalen.
Uit bet Hoogduitsch van J A K O B G L A T Z . II Deeltjes. Te
Groningen, bij W. Wouters . 1814 .-15 . Te zamen 496
BI. f a-1o- :

W1

kunnen niet anders dan ons genoegen to kennen
over
deze Zedekunde voor Meisjes . Men ziet uit
geven
dezelve oogenblikkelijk, dat de Schrijver met de kinderwereld, met de kinderlijke, vooral meisjes-gebreken, door en
door bekend is ; dat hem jeugdige menfchen van allerlel foort a
van allerlei karakter en bloedmenging zijn onder de oogen gekomen . En ook de wijze , waarop hij de bedoelde gebreken
en derzelver gevolgen, als ook de tegengeflelde deugden met
bare vrucht , telkens in cen of meer voorbeelden in bet licht
flelt, verdient hooge goedkeuring. De Heer G L A T Z toont
zich in alles een waardig kweekeling, een waardig medearbeider van den beroemden S A L Z M A N . Voor volwasfene menfchen, en zoodanige kinderen, welke reeds door roman-lektuur verwend en bedorven zijn, moge bet lezen van deze
boekjes minder aangenaam en als vermoeijend zijn, omdat telkens weer eene nieuwe, korte en eenvoudige, gefchiedenis
der aandacbt eene nieuwe rigting geeft ; de meeste meisjes
van 8 tot 14 jaren zijn 6f wel gediend met kleine flukjes,
als houdende nog niet van lang aaneen lezen, 6f zij verflinden
al wat vertelling beet met gclijke graagte, zonder zich aan
fnipperingen - voor anderen zoo vele vischgraten of kerfen.
fl .eenen - in bet minfle to floren .
flat
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Het is met oogmerk, dat wij bet tweede deeltje hebben
afgewacht, alvorens eenig verfiag van dit loffelijk en nuttig
werkje ce geven . Immers, de aard van hetzelve laat niet toe,
in ailerlei bijzonderheden to komen, ten einde onze loffpraak
to Raven : gefteld zijnde namelijk, dat diepe en onzekere befpiegelingen bier minder to pas komen . Eene kleine aanhaling, bij den greep gekozen, moge firaks over de natuur, de
ttitvoering, de vertaling nog lets nader doen oordeelen . In .
derdaad, wij twijfelen niet, of bet zal zichzelf alien ouderen
3anbevelen .
Intusfchen is bet fuk, in ons oog, nict zonder gebreken ;
van welke cfn zelfs zoodanig is, dat, wend bet in alle of de
meeste verhalen aaugetroffen , wij onze aanprijzing weer zouden mbeten intrekken . Het is, dat de Schrijver bet huweIijk, een vroeg huwelijk, als eene voorname belooning en
drangreden der deugd en oppasfendheid, den ongehuwden
ilaat daarentegen en eenen laten echt als eene foort van flraf
en wrange vrucht der verkeerdheid voorftelt . ,41 vat van zel
ve wast, beltoeft men niet to zaaijen, zegt onze wijze CATS .
Hot zeer jeugdige meisje moet zoo min mogelijk aan bet huwelijk denken, en, zelfs wat ouder geworden, zoo min mogelijk naar hot huwelijk wenfchen . Foei der maagd, die openIijk bekent of toeflemt, dat zij hunkert naar eenen man! foei
dergene, die zich ongelukkig rekent, wanneer zij op haar
zes-en-twintigfte jaar nog, wanneer zij tot aan haar levenseinde, niet getrouwd raakte! Ilet behoort, onzes achtens, tot
bet regt gebruik van dit boekje, dat de orders of meesters
dezen verkeerden indruk tegengaan . Het behoort, voor ons,
tot de bewijzen, dat weelde en zedebederf in Duitsehland de
ware kieschheid en kuischheid ondermijnd hebben, en dat bet
jammet is, dat onze mode-lektuur zoo algemeen komt nit
con land, dat, in menig opzigt, veel meet dan wij, door
Franfchen pestdamp is aangeftoken en bedorven .
De Vertaler had dit wel mogen verhelpen . Deze heeft,
Boor her overige, zijne taak wdl, maar niet boven alle opfpraak, verrigt . Men ziet hem aan, dat hij een provinciaal,
een Groninger is ; en dit moot niet wezen . De boeken- taal
is maar ~~ne ; en vordert de card van eenig volksgefchrift, dat
men fomtijds beneden die taal Wale, dan moet wederom dezelfde regel plaats grijpen ; dat men, namelijk, zich fchikke
naar bet aanzienlijkile gededte des lands , naar Holland . Dit
zal,
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zal, inderdaad, bezwaarlijk eenigen lezer hinderen ; en bet tegendeel negen tienden . Driestheid, in den zin van vrijpostigheid enz ., is in Holland minder gangbaar . Men kent bij goede Schrijvers nog flechts drieste domheid en derge!ijke . Flan
de weet kornen, voor to weten komen, luidt bier mede zoo
vreemd als zonderling. Ja, tot in de namen toe laat zich betzelfde proeven . Immers, voor Geertje, Cuurtje, Gerritje en
Truitje, kent men elders flechts bet laatfte en Dientje, althans in den fatfoenlijken Eland .
Wij zien ons genoodzaakt, niet bij den greep, maar met
keuze, over to nemen . Enkele bevallen ons Loch minder, b .
v . dat beleefde l3etje : heel beleefde kinderen behagen ons
dikwijls niet . Andere zijn wat onwaarfchijnlijk . Doch de
ineeste - zijn ons, ter overneming, to tang . Wij willen
flechts een onderdeel van zoodanig Gene les over Aanwenfels
(kwade gewoonten) nemen, als dezelven bezit .
" Charlotte zag er zoo bleek nit als de dood . De genees,leer werd om raid gevraagd , en verordende haar menigerlei
artfenijen . Doch zij baatten niets . Men kon de oorzaak van
bare ziekelijkheid volflrekt niet bevroeden .
,, Eens bemerkte Charlotte's vader , dat, in den gang van
bet huis , de kalk gefladig van den muur gekrabt(d) werd.
Hij poogde den dader daarvan to ontdekken ; maar hoe zeer
ftond hij verbaasd , toen hij op zekeren morgen zijne dochter
Charlotte met een mes de(n) kalk van den muur zag afkrbn
ben en de(n)zelve(n) opeten . (!) De vader naderde haar nu,
en thans ontkende Charlotte niet, dat zij bet geweest was,
die de(n) kalk tot hiertoe ahijd van den muur gefchaafd en
opgegeten had .
,, Dit was haren vader lets onbegrijpelijks . Charlotte beIced, dat zij voor omtrent twee jaar bet eerst kalk geproeFd
had ; dezelve had haar, volgens haar zeggen, goed gefmaai;t,
en weldra was haar bet kalk-eten zoo zeer tot gewoonte
geworden, dat zij het niet meer had kutmen nalaten .
,, Thans wist haar vader de reden, waarom Charlotte altijd
zoo fukkelde en er zoo bleek uitzag . Hij liet den dokter
roepen, en ontdekte hem alles . De arts fchuddede bet hoofd .
„ Indien gij voortvaart kalk to eten, dan meet gij voorzeker
irerven, meisjelief!" zeide hij ; „ dat is een der fchadelijkile
sanwenfels ."
„ De arts fclreef nieuwe geneesmiddelen voor, en Chariot.
te'S
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te's vader verhood hair op hot geftrengfte, ooit wcer kallt
to eten . Zij beloofde hem to zullen gehoorzamen . Moor zoo fterk is de kracht der gewoonte --- zij hield haar woorcf
Piet . Nog menigmaal fchaafde zij heimelijk kalk van den
muur, en at die(n) op . Zij fnkkelde this nog twee jaar
voort, kreeg Elaarop de tering, en ftierf aan dezelve in detr
bloei barer jaren.
„ Hoedt a derhalve, lieve meisjes! met de aiterfte oplet .
tendheid, voor allerici flechte aaawenfels . Verzoe!, t er nave
ouders en leermeesters om, dat zij er u op opmerkzaam nla .
ken en waarfchuwen, als gij gevaar loopen most u iers aatr
to wennen, dat wanvoegelijk is of nadeelig warden lean . En ,
wanneer zij a deswege lets zeggen, zoo luistert gewillig naarr
lnume vermaningen, en dankt hen daarvoor ; want zij meenen
bet goed met u,'

De dankbare Willans, of hot Huisgezin van den Heer Lnvs .
bath. Door P E T R O N E L L A M O E N S . Met Platen . TTe
rftn/lerdam, bij J . ten Brink, Gz . t8r5. In kl. 8vo. r3 SS
Bl. f 1-5-1

Wij

bedrogen ons dan niet, toen wij uit bet flot van den
kleinen Wil.'em opmaakten, dat er een vervolg op dat eerfle
boekdeeltje moest komen . Do dankbare Tl7illens vat, als tweede flukje, den draad weer op, waar de kleine Willem hem
liet. Hetgeen men de intrigue in eenen roman, als in een
tooneelfluk, gewoon is to noemen, is meestal in de laatfle
bladzijden van de beide deeltjes bevat . Hot overige is, met
eenige ingemengde voorvallen, een afwisfelend onderwijs in
gefprekken ; een onderwijs, dat over allerlei belangrijke zaken -- als zede-, mensch-, wereld-, Godsdienst-, natuur-ken.
nis - loopt, en vole kunde in al bet nieuwfle en beste
over deze onderfcheidene vakken, benevens eenen redelijken
denktrant en beminnelijk hart, aan den dog legs . Hot geheel
is dus nuttige leer, door gefchiedenis veraangenaamd en teffens opgehelderd : en niemand zou zich vertvonderen s wanneer wij bet geheel onbepaald verhieven, als cen der beste
boekjes, die ons immer in handen kwamen . Doze volkomen
[of, echter, zou ons nice van baree gaan . Het boekje be .
vale

P . M O F N S, DE DANIBARE \VILLEb1 .
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`alt ons oin al bet gezegde en geprezene ; Inaar, of bet den
kinderen bevallen zal, is voor oils nog niet uitgemaakt, en
moest zulks toch voor alle andere dingen zijn . HHet ooginerk
der geheele gefchiedkundige iiakleeding is, immers, bet boekje den kinderen aangenaam to waken, hun hetzelve met graag
to to doen lezen . Het komt ons voor al to zeer leerboek to
zijn, al to vele, ten deele vrij hooge, buiten den kinderlijken
gezigtkring liggende, zaken to bevatten, oin hun, die, op
den titel af, een leezzaain romannetje meenen in handeix to
nemen, niet ligt weer nit de handen to vaflen. Volgens den
tvaren inhoud, althans, is bet voor aankomende jongclingem
en meisjes alleen gefchikt, en, naar den vorm en de inkleeding, zouden wij meenen, toch niet. Wij twijfelen, of €ers
historisch kleed met een zoo lijvig, wetenfchappelijk ligchaam niet min of meer tot de mislukte proeven beboort,
om de jeugd alles fpelende to leeren . - Hoe dit eehter zij,
bet werkje behoudt zijne uitnemende waarde om den inhoud„
waaraan allerlei leeftijd onder ongeleerden eene nuttige en vermakelijke Iek uur kan vinden ; en waarnit men tevens vele ft of
kan ontleenen, om de kleinen aangenaam bezig to houden_
Wij blijven bet dus altijd dankhaar ontvangen en opregteiiJk
aanprijzen. ja, ouders, floort u man de bonte prentjes niet r
het behelst veel, dat gij misfchien niet weer, en toch we]
weten mogt .

Almanak der flkademie van Groningen . 1816. Door T H . VA -4
S W I N D E8 EN .

Te Groningen, bij J . Oomkens .

f :-ii . :

ttlnzanak der Vaderlandfche Gefchiedenisfen . 1826. Te efniJlezchum,
ithuana,

bij J . van der Hey. f :-1g- :
Aran Dances .

i81&

Te AmJlerdazn, bij E . Maas-

kamp. f i-5- :
Een drietal Aimanakken, der Akademie van Groningen, der
Vaderlandfche Gefchiedenisfen, en aan Dames. Wij verwachten nu nog een tot
en misfchien Wed met ook, om al .
zoo alle de particulae, althans de geheele Latijnfche declinatie, door to loopen .
No . i is bekend. Hij pat op de gewone wijza voort, en
is
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is than# inzonderheid belangr k door de onlangs bepaalde vers deningen op het hooger onderwijs, die her in haar geheel

zijn afgedrukt. Spoedig zal ook de opgaaf der aangeftelde
Hoogleeraren, als bijvoegfel, volgen . Daarenboven vindt men
bier een kort levensberigt van wijlen den regtsgelLerden Hoogleeraar S C H R O E D E R ; zullende dat van z:'in' broeder, den
beroemden Oostersch •l etterkundigen, in bet fink des eerstvolgenden jaars to vinden zijn.
No . 2 is wat nieuws . Het is, buiten den kalender en de
order op de trekfchepen enz ., geheel aan vaderlandfche ge.
fchiedenis gewijd, uitgezouderd, bij dit eerfte ftukje, eene
algemeene inleiding of flan den lezer . Het bevar onze gefchiedenis, van de vroegfte tiiden of aan, tot op de Graven.
Het is zeer wdl, en, naar men to kennen geeft , door geene
onberoemde hand in bet vak, gefchreven . Hoe zeer kort, is
bet Been drooge kronijk . Wij kunnen bet ruimfchoots aanprij zen .
No . 3 bevat, bij onderfcheiding, eenige tafereeltjes, dat is
to zeggen, telkens een fraai plaatje, met eene prozaifche en
poetifche verklaring of uitweiding . De inhoud is zedelijk en
vnderhoudend, beiderlei ftijl wel en lief, en heeft ons alleen de
ordonnantie en bet kostuum der prentjes Diet altijd behaagd .
Waar inzonderbeid verfcheidene beelden bijeen zijn, komt
ons bet geheel Wet altijd harmonieus, natuurlijk en Neder.
landsch genoeg voor. Bij „ Het loon der moederlijke zorge"
vroegen wij, order andere, onszelven : beteekent bet inyenit
bier ook gevonden, in plaats van uitgevonden? Immers, bij
ons is bet weinig gebruikelijk, de Dames achter op bet paard
to zerten! - Voorts vindt men bier Dog losfe dichtftukjes
en liedjes op onderfcheidene onderwerpen, alien den tegen.
woordigen ftaat onzer dichtkunde enz ., voor zoo ver de
plaats vordert, volkomen waardig. Mogen de Dames zich
met dit onfchuldig en lief Almanakje wel vermaken ! en mog.
ten wij hetzelve, bij eene volgende gelegenheid, ook van
die kleine gebreken gezuiverd zien, weike wij even aanflipten! Het fchijnt ons zulks inderdaad to verdienen.

BOEKBESCHOUWING .
Theorie der Geestenkunde, in eene op de Natuur, de
Rede en den Bijbel gegronde, beantwoording der vraag
vat men van Voorgevoel, Gezigten en Geestverfchijningen gelooven en niet gelooven naoet . Door Dr .
Jon . HEINR . JUNG, genaamd STILLING, gaheime Ilofraad bij den Groothertog van Baden . Uit
het Hoogduitsch vertaald. Te Leeuwarden, bij J . W .
Brouwer . IS 14- In gr . 8vo . LII en 366 B1. f 3 - 5 - :
11et is een treurig verfchijnfel in de zedelijke wereld, dat bet menschdom, na met onbegrijpelijke moeite zekere hoogte van b_fchaving en verlichting bereikt
to hebben , to meermalen door zekere noodlottigheid
weder vandaar afdaalt, even als ware bet, gelijk sIS Y P H U S , gedoemd om alleen een' ft een op to werpen ~
ten einde die zou kunnen nedervallen . Of nestelt bet
bijgeloof, de domheid en onwetendheid thans niet iih
die aloude zetels van gelcerdheid , kunst en befchaving,
4thene, dlexandrie , Cordova, Bagdad ? Onze befchaving, onze verlichting fcheen door de uitvinding der
boekdrukkunst hiervoor beveiligd ! en in bet begin der
negentiende Eeuw braadt men in Frankrijk gewaande
toovenaars Mj een langzaam vuur, en vermoordt de
Protestanten ; gelooft in Engeland aan de zwangerfchap
cener zestigjarige bedriegfer, die zich voor Moeder
des Heeren uitgeeft , en fchrijft in Duitschland--Theorien der Geestenkunde !
Is bet dan Waar, dat de arbeid Bier groote mannen,
welke zich beijverden, bet licht der waarheid en der
kennis to ontfleken, de bekfenvuren to blusfchen, kinderen en volwasrenen, in vertrouwen op God, den gerusten flaap van bet middernachtsuur to hergeven ; van
hen, die Gods wegen meii den mensch zochten to regtiouItIII:seti . 1815 . No . 16 .
Q a a
1aU'
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vaardigen, en onze vrijheid met Gods alwetendheid in
eene fchoone Harmonie to brengen , -- is bet dan waar ,
dat deze arbeid een vreesfeli,ike ba/iliscus, dat het de
nietgodsdienst van den rnensch der zonde is , then hij
een godsdienjlig momaangczigt aandoet ? (Th . der Geest .
bl . 2r, 23 .) Is bet waar, dat de hart- en ziel-verhef-

fende ontdekkingen dier onfterfelijke mannen, w Ike
bet Rijk onzes Gods door de ontdekking van wereldftelfels op wereldftelfels zoo prachtig voor ons oog ontrolden , - is het waar , dat zij voor de Christelij ke geloofsleer nadeelig zijn, en de Paus en zijn Confistorie,
de vervolgers van G A L I L E 1, rich daarin niet vergist
hadden ; (bl . 16 .) terwijl bet NB . Bijbelfche deukbeeld,
dat deze nietige aarde in het midden flaat, en het gewigtigfle deel der fchepping uitmaakt , waar en gerustflcllend is ? (bl . 31 .) Is bet dan waar, dat wij , in plaats

dier tallooze fchepfelen Gods, die onze verrukte godsdienflige verbeelding zich daar boven in die vele wonangen des Vaders voorftelt, thans op een ander, nicer
bekrompen heelal inoeten ne&zien, flechts tot deze aarde bepaald, en ook bevolkt . . . . maar met fpoken en
Duivelen ?
Zoo men voor dertig jaren deze vragen gedaan had,
zon derzelver opnoem 7 ng reeds in elk gezond herfengeftel hare wederlegging met zich gebragt hebben ;
maar thans, helaas ! is het zoo ver gekomen, dat men
zich ernftig met dergelijke o; gewarmde monnikenfabelen moet bezig houden, om de fchromelijke, veruitziende gevolgen, die dezelve, vooral onder de gemeene
klasfe, hebben (*), blijkens dadelijk voorgevallene treuri(°) Hec zal to bezien iaan, of de verftandige, kaIm
aard van ons Volk zich door deze nieuwe Spooktheorie zal
laten wegflepen . De Hemel beware ons voor gevolgen, zov
als in Duitschland en Zwitferland, waar men, volgens her
Bazelfclie Ministerie, to voren geen duizendfe gedeelte zooveet
van geestverfchijningen fprak, als federt.
En waartoe in alien gevelle dic bock vertaald? Zoo liet eeue boekverkoopers
fpe.
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rice tooncelen, vooral in Zwitferland, alwaar zij 1•, et
gevaarlijkite bijgeloof zoo krachtig hebben in de hand
gewerkt, dat, op raad van hot zeer regtzinnige, maar
tevens verflandige en verlichte Ministerie van Bazel,
door den kleinen Raad van dat Kanton bet voor ons
liggende boek verboden is , zoo als ook in de Wurtembergfche Staten . -- En vie is dan de Schrijver van dit
wonderboek? een gewezen monnik? of iemand der andere kunne, aan welke men, uit hoofde van haar candoenlijk zenuwgeftel, eenige buitenfprongen der verbeelding ligter zou kunnen vergeven? Neen - bet is
de zeer bekende J0HANN HEINRICH jUNG,ookbij
ons als H E N D a I K STILLING zoo bLkend door de
lieve, aanvallige gefchiedenis zijner jeugd, jongelingsjaren en vreenadelingfchap , op welke onze B E L L AMY no- een lofdicht vervaardigde : hot is de Schrijver
van Theobald, waarin die zelfde man ons vreesfelijke
verborgenheden der dweeperij heeft ontdekt , en thans
. . . , niaar denkelijk word juist die kiem van bijgeloof
.,ntwikkeld in de kindschheid, in de opvoeding diens
Schriivers , in bet romaneske bergland van Nasfau-Siegen , waar de verbeelding op de dreigende hoogten uit
de riddetkasteelen de geesten der oude bezitters meende
to zien , (waarvan S T I L L I N G in zijne i eugd verfcheidene proeven mededeelt) in een huisgezin, 't welk
daaraan vastelijk geloofde, en naderhani in eene aanhoudende verkeering met vrome, maar veelal min door3igtige lieden, wier hoot opgewondene verbeelding
ejingen meende gezien to hebben, die zij nu op hunne
eer
fpeculatie ware, zouden Vertaler en Uitgever zich de fchromelijke gevolgen to wijten hebhen, die bet bij d,n gemeenen
man kan hebben . Maar de Vertaler (dien wij niet kennen)
fchijnt ter goeder trouve to handelen , danr hii zelrs den'rt,
dat de edele Maatfchappij tot Nut van 't Ahemeen haar 1'letoog over Waarzeggerijen, Tooverijen en Spokerijen, anders
zou hebben ingerigt , indien zij JUN G's werk gekeod had 141
i Sancta fimplicitasl

Aa a
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cer en waarheidsliefde verzekerden, en die de eerlijke
en waarlicidlievende STILLING, zonder onderzock
naar den fubjectiven grond dier verhalen, als heilige
waarheden aannam . Tot zoo verre kan niemand hem
z ip geloof betwisten : en wij hebben veel to grout een'
afhecr van die fch inbare verdraagzaamheid, welke den
andersdenkenclen wel nict verb andt , omdat zij niet mag,
maar hem no .-tans door fpot en fchimp tot in bet binnenfle der zicle grieft , oni,wanneerjUNG-S TILLING
bij eenige gelegenhcid - mits zonder pretenfie- conduit verklaard had, dat hij nail fpoken of geestverfchijningen, ja zelfs aan tooverij, geloofde, hem zulks in
bet minst ten kwade to duiden . Maar dat hij, met den
toon van een' Prol=eet, reeds op zijnen titel voorfchrijft,
wat men van die bovenzinnelijkc voorwerpen al of niet
gelooven moet, - dat hij vinnig en fcherp tegen ziine
partijen uitvaart , -- dat hij onder andere de wijsbegeerte van den grooten L E I B N I T Z , lien niet minder
waren Christen dan uitmuntenden Wijsgeer, wiens fle'.fel in alien gevalle Godverheerlijkender en minder ongerijmd is , dan dat van den Heer j u N G , telkens , onder den vreemden naam van bet werktuigelijk-iri/.cgeerige ftelfel, als godslasterlijk en verderfelijk uitkrijt (*) ,
--- ja dat hij bijna to kennen geeft, dat elk, die aan
geene fpoken gelooft, ook de onfterfelijkheid der ziel
ontkent : dit heeft ons gelluit , en moet elken onzijdsgen fluiten .
Maar, welke zijn clan nu eigenlijk die groote ontdekkingen in bet Rijk der Geesten, die tot bevestiging zijner Theorie moeten dienen? En waarop rust die Theorie zelve ? Op niets , dan op eene kwalijk begrepene
uitlegging van K A N T wegens de denkbeelden van rtiinite en tijd, die flechts vormen van ons denkvermogen
zijn, en dus in de natuur en bij bet Opperwezen geene
plants
(~) De verlichting, zegt hij
wig verderf to genioet, NB .

bl . 2o, ni, zs, fnelt het eerials een zcer natunrlijk gevolg
van het ftelfel der beste wereld .

THEORIE DER GEESTrNKUNDE .

713

plaats hebben : (maar men f} reekt bier niet van hot
Opperwezen ; en zoo de menfchelijhe Rede zich buiten
Iijd en ruinite niets tan denken, zoo is zij ook voor
geene begrippen van eenen anderen aard in dezen flaat
vatbaar, ja zelfs, wanneer zij haar wezen behoudt, in
geenen volgenden ; 't welk de Schrijver zelf wel gevoeld
heeft, hi. 258 .) voorts op fchelden, razen, en letterlijk in den afgrond verwenfchen van zi nen aartsvijand,
bet werktuigelijk-wijsgecrige flelfel, 't well:, volgena
hem, de menfchelijke vrijheid ondermijnt, omdat bet
die met Gods voorwetenfchap zoekt to doen overeenftemmen : zekerlijk eene poging, die ons in dit levee
nimmer gelukken zal . Maar weet dan j U N G jets beters? Is zijne oplosfing, waardoor God ons elk oogenblik door Engelen ten goede laat aanzetten, en ons bij
hardnekkigheid aan booze geesten overlaat, niet ook,
zoo men verketteren wilde, eene inbreuk op de menfchelijke vrijheid ? Uit deze flelling van j U N G , wegens
den grooten en noodzakelijken invloed van Engelen en
Duivelen, volgt dan ook zeer natuurlijk ziin gevoelen,
(hi . 2,4 .) dat BALTHAZAR BEKKER en THOMAs i u s , met bet bijgeloof tevens , (wel zonder bet to
willen, maar toch) het zalige, gerustJlellende geloof cent
Christens van den troon geworpen hebben . o Die zalige,
geruste, geloovige tijden , toen men toovenaars en hekfen verbrandde , en zich van alle kanten kruiste en zegende voor fpoken ! Maar, in ernst gefproken , hoe
treurig is het, dat dergelijke Schrijvers zulk cen fchoon
fpel aan bet ongeloof geven, door met alle geweld
Christendom en duisternis to willen zamenkoppelen, ja
voor onaffcheidelijk to verklaren!
De ontdekkingen, well e de nieuwe Theorie moeten
onderfteunen, zijn niets meer noch minder, dan fpookhistorien van den gewonen ftempe!, doch voorafgegaan
(in bet tweede Hoofdftuk) van eenige uitweidingen over
bet dierlijk Magnetismus en over bet voorgevoel (Hoogd .
1lhnung.) Dat bet dierlijk Magnetismus geheel nieuwe
inzigten in de menfchelijke natuur opent ; dat bet voorAaa 3
aI
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al beflisfende bewijzen g:eft voor de onftoffeli,?kheid der
ziele , - dit erkennen wij zeer gaarne, en met verheugde dankbaarheid aan den Oneindigen , die , in een tiidfip van heerfchend ongeloof, (dit willen wij den Heer
JUNG zeer gaarne toegeven) een z'gtbaar bewijs voor
de hoogere voortreIfe1 .;khei 1 der natuur van onzen geest
heeft doen ontdekken . Vooral is ons to dezen opzigte
de wel ; eftaaf_!e kracht van bet volftrekt onmisbare getoof in den Magnetifeur, tot den gelukkigen uittlag der
bewerking, Reeds als hoogst opmerkeliik voor(rekomen .
Maar uioet deze heerlijke ontdekking ons nu weder tot
de veertiende Eeuw terugleiden ? De theorie van s T 1 L •
;,ING nopens bet dierlijk Magnetismus, en de daaruit voortvloeiiende gevolgen voor de kennis der menfcheliike ziel, rusten (bl . S7) op de onlerftelling, daS
laatstgemelde door de herfens en zenuwen meer of min
ontbonden, bij gevolg meer of min vrijtiverkend wordt .

Doch de kundigfte Artfen plaatfen immers de zenuwknoopen omtrent de hartkolk, en de polen van den magnetifchen dampkring in dezelfde rigting ; zoodat, hoezeer de ziel met de herfenen eene minder onmiddellijke
gemeenfchap oefene, zij nogtans geheel niet ontbonden wordt van de zenuwen ; met welke misfchien bet
pnzigtbare onlkleedfel,'t welk de voortreffeliikecrxARL E s n o N N E T op goede gronden onderftelde , dat der,
afgefcheidene ziele tot aan de ontwikkeling in de opftanding bi;bli ;ft , door de zenuwflof in bet onmiddellijkst
verband ftaat . En zelfs de E I eer JUN a vindt de levenskracht (die hii met den Arch us der oudere Natuur.
kenners gelijkftclt) in de zenuwen . Vanwaar heeft hij
nil, dat hij, die in den magnetifchen Jlaap is, de men.
fchenziel als eenen hemelsblaauwen lichtgfans ontwaart
Hij verwart bier blijkbaar den zenuwdatnpkring met bet
etnerifche lichtwezen, volgens hem bet ligchamelijke
levensbeginiL1, en bet omkleedfel der ziel .
Dan, al ware dit zoo, en alle deze premisffn eens
toegegeven : kan deze aldus van bet aardfche eenmaal
ontbondenc r'wenfchenziel no ; op ket aardfche y op de
sin .
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zinnenwereld,werken? De Schrijverbeweert zulks . Men
gevoelt, dat ons beftek geese eigenlijke wederlegging
gedoogt van een ftellel, dat de poorten der twee werelden, door de Alwijsheid zoo wel gefloten, zou omverre rukken, ell op aarde de grootfte verwarring ftichten, daar,volgens den Beer j u N G, ook (en wel vooral) zwakke, ziekelijke perfonen met geesten in rapport
komen , (bI . 62) daar dezen ook aan onkun .:igen verfchijnen, en dezelve tot allerlei flechtheid verleiden,
(bl . 64, 65) of allerlei fchrik en angst verwekken,
(ald .) . Wie zulk eene wederlegging bepert, die leze
de afzonderlijk uitgegevene, en ook bij ons vertaalde,
Paaschleerredenen van den grooten it E i N H A K D, (die
wij meenen, dat joist op dit gef'chrift bet oog hebben :)
zij zullen hem genoegzaam overtuigen, dat dit omdolen
van fomtijds goede, doch meerendeels bedorvene wezens op aarde , tot kwelling der levenden , met de analogic der Godsregering volmaaktelijk ftrijdig zij . En den
godvruchtigen, regtzinnigen R E I N H A R D kan s T I LL I N G toch niet voor Neoloog uitfchelJen ? Staaltjes van
zijne onbegriipelijke ligtgeloovigheid geeft bier reeds bet
verhaal van then Amerikaan, wiens ziel zich bij levenden lijve, terwijl iemand, die hem raadpleegde, hem to
Philadelphia zag flapen, nlaar been en weer to Londen
aan een' Scheepskapitein vertoont , (bl . 70-78 .) De
Schrijver merkt hierbij aan, dat de ziel zich op tweederlei wijze kan zigtbaar maken : vooreerst, door jlofen uit
den dampkring tot zich to trekken, en zich daaruit cen
ligchaam to vormen, 't welk naar bet haregelijkt ; ten andere, door zich met hem , wien zij verfchijnen wii , in
een (magnetisch) rapport to flellen . Wij zullen hierop
Diets aanmerken , dan dat wii cerlang ook bet betoog
van luchtgeesten to gemoet zien , die (zoo als A R I E L
in S H A K E S P E A R E 'S Zomernachtrdroom) de wenfchen
ezelskoppen opzetten .
In bet derde Hoofdftuk begint nu de Schrijver zijne
leer in bijzonderheden to ontwikkelen, en fpreekt vooreerst van voorgcvoelens .

Dit gedeelte (wanneer men tameA a a 4
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melijk veel veer 's mans l gtgeloovigheid daaraf rekent)
is misfchien bet bruikbaarite des werks . Alle voorgevoel to willen loochenen, zou zeer gewaagd zijn, en
aandruifchen tegen volkomen bewezene daalzaken, waarvan er Rec . eenige bekend zijn, hem door lieden boven
alle verdenking van bijgeloof verhaald , die eene kracht
in onze natuur openbaren , welke men nog niet op bet
fpoor is, en die , (zoo als G o R R E s ergens aanmerkt)
gelijk de dieren een phyfiek voorgevoel van aardbevingen en andere natuurverfchijnfelen hebben, dus, in
plaats van, als bij dezen, naar beneden, volgens onzen
hoogeren aanleg, naar bet levende en geestelljke omhoog
freeft . Of bier iets goddelijks onder loope ; of de
eeuwige Geest ans onmiddellijk, of door zijne boden,
iets wil to kennen geven , 't geen , zoo als Y 0 U N G
zegt , de tralicn onzer zintuigen ons niet vertoonen
kunnen, - dit willen wij niet beflisfen . Het voorbeeld
van s o c R A T E S, die gewis noch dweeper, noch bijgeloovig was , en die toch bet beftaan van zijn' waarfchuwenden Genius tot op bet laatst van zijn ]even beweerde, moest ons reeds voorzigtig maken in 't ontkennen . (Het is vreemd , dat de Heer J U N G dit
fprekende bewijs voor zijne [telling niet heeft aangeliaald ; misfchien, omdat s o C R A T E s een Heiden was .)
Voorts brengt hii een aantal zeer lezenswaardige, en
gedeelteliik onbetwistbare, voorvallen to berde, onder
andere de merkwaardige , ook van elders bekende , voor,
fpelling van C A Z o T T E, die men op geene andere
wijze, dan door bet beffaan van zeker voorgevoel,
kan verklaren . Men leze vooral (wanneer men bet boek
toch heeft, want bet daarvoar to koopen, raden wij
niemand) bl . 93-103 . Maar welk een misfeliik gebruik laat
nu de Schrijver van deze gave des vooruitziens maken,
wanneer hij gelooft, dat zij ook over -- loterijbriefjes
loopt ! (bl . io8--i i9 .) En tot welk eene gevolgtrekking geeft zij hem nu aanleiding? Dat de goede en NB .
de ktivade B : •g elen en Geesteo eenen fierken inviced op de
Regcrinb der :Vereld hebben, (bl . 128 4 129 .) De goede
man,
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loran, die zoo doodelijk bang is voor den reuk der ketterije, loopt dus , nit angst voor bet Fatalismus, bet
Manicheismus in de kaken . Hij zie toch in zijne ket .
terlijst na , welk eene ijsfelijke fekte dat was ! -- E6n
enkel fprookje van eerie, gemeene werkvrouw to S*
moet hem bewijzen, dat fommige menfchen eene magifche kracht van wil hebben , waardoor zij hunne vrienden noodzaken bij zich to komen . Zoo dit geene klinkklare tooverij is, dan weten wij 't niet . Dan, wij zouden to breed worded . Zie bier eenige opfchriften, waaruit men de nieuwe openbaringen van den Hofraadj UNG,
gezegd S'T I L L I N G , zal kunnen beoordeelen . Ex ungue leonem . § 153 . Het zien van lijken, ook een gevolg
van het ontlvikkeldc voorgevoel- vermogen . § 163 . Van
hekferij en tooverij, derzelver mogelijkheid . § 168 . Hoe
men met zttlke verdachte perfonen christelijk en ver flandig handelen moet . 5 1 71 . Ferfchijningen boven de gravela, vermoedelij ke opflandingskiemen . § 174 . Ongemeen
bela rgrij ke f otfommon uit mijne theorie van het ontwikkelde voorgevoel-vermogen . Getrouwa vermaning tot voorzigtigheid in de nabijzijnde toekomst .
En nu komcn wij dan tot bet laatfle Hoofdfluk des
werks, de gezigten en geestverfchij ningen . Hier bereikt
bet befpottelijke den hoogflen trap ; en de Heer j U N G,
die seer wet gevoelt, dat hij zich in de oogen derverflandigen belagchelijk maken moet en zal, door de opwarming der oude, afgefletene fpookhistorien, die v66r de
verfchijning van zijn boek nog tot de boerenherbergen,
hofjes, offommige kinderkamers verwezenwaren, zoekt
zich op fommige plaatfen van zijn werk als een ma ;-telaar der waarheid to doen befchouwen, die voor een
leerfluk, 't welk hij als zeer voordeelig voor bet oude
Apostolifche Christendom befehouwt , fpot en veraehting
trotfeert . Hij maakt onderfcheid tusfchen gezigten , (of
vifioenen) die geen b . ilaan hebben, dan in de verbeelding, en geestverfchijningen, die wezenlijk plaats hebben . Van laatstgemelde komt ons dan reeds terflond bet
oval voor van een' vrij lastigen geest, die, in bet
A aa
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midden der afgeloopene Eeuw,

als een klein man, ii
een' blaauwen rok en een bruin kanzizool, met eene
zweep onm het ljf, nog aL ordelijk, eerst in den droom,

kwam aankloppen, maar , toen dit niet hielp, een
fchrikkelijk geweld maakte, en eindelijk, als een fprekend bewijs der waarheid, met zijne vurige vingers
eenen bijbel van de plank aftrok, uit den koker nam ea
epjloeg, waarap het leer ingekrompen en verbrand was,
is twee bladen geheel doorgebrand warcn ; ook naderhantt
ten' zakdoek met de vijf vingers geheel doo : •brandde ;
daarbij is het aan de gebrande plaatfen to zien, dat de
vingers niet van vleesch, maar als een geraamte gerond
z_ijn,

(bl . 228,

234 .)

En deze gef'chiedenis, zegt

U N G, (bl . 239) is buiten alien twijfel waar, en tevens

En hij plaatst als zinfprenk op zijn
boek de veelbeteekenende woorden des Zaligmakers ;
zeer leerzaam!

Len geest heeft geen vleesch en beenen, gelijk gij ziet
dat ik heb! Den geest, die tusfchenbeiden duchtig
gecatechifeerd werd, zoekt men weg to krij ; en met

zingen, en bezigt daartoe het lied
Ihr Hillengeister, packet euch !
Ihr hebt hier nichts zu fch'rffen .

Van zulke ellendige geestdrijvers, als getuigen in de
gewigtigfte, ongeloofbaarfte zaak gebezigd, kaii men,
,net eenige verandering , hetzelfde zeggen
Ihr dummen Teufel, packet each!
Ihr hebt hier nichts zu fcka/fen.

Na dit bewijs van ligtgeloovigheid zullen wij over
de verdere voorbeelden van then aard niet breed behoe.
Yen uit to weiden ; niet over de fcheppende kracht
zoodat zij hare.
der afgefcheidene menfchenzielen ,
voortbrcngfelen zichzelve en anderen zigtbaar kunnen

(bl . 243 ;) niet over de voor de tabakskoopers
allezins gewigtige ontdekking, (bl . 289) dat de geesten
ook kleine tabakspijpjes in den mond hebben, en dus
koogstwaarfchijnlijk ook rooken , althans verfchijnen ,
ware•

maaken,
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wanneer hunne tabaks1chullen nog niet betaald zijn,
(bl . 289, L92 .) M,n heeft waarlijk moeite zich van
lagchen to bedwingen, wanneer de goede Heer J U N e
ziine tijdgenooten om Gods en der waarheid wille bezweert , hem to zeggen, of dat bijgeloof is! (bl . -93 .)
IVij zullen bet Heidenfche vooroordeel niet wederleggen van geesten, die eeuwen Lang niet tot rust konden komen , omdat hun gebeente niet behoorlij k ter aarde befleld, of niet op het kerkhof gebragt is, (bl . 331 .)
waarvan de geleerde man geheele Jtapels van acten in
huis heeft . Wij zullen de jammergefchiedenis van den
geest korenzakkedrager (in zijn leven Kapuci .jner monnik) niet ontleden, waaraan (van bl . 314-33o) zes bladzijden verkwist worden ; fchoon doze graauwe fchim,
die de verbeelding des opmerkers hem 4' voet groot
voorfchilderde, die op zolder tusfchen de wijngaardranken verdiveen, hoogstwaarfchijnlijk lrene kat geweest is.
De Schrijver meent in zijne uitlegging, dat de man in
koren gewoekerd had, en vindt bet zeer vermetel, dat
de berigtgever den takkebos van wijngaardranken had
willen uit elkander fcheuren ; immers hij zou daareloor
het dampbekleedfel van den geest heZ ben kunnen aanraken, en daarvan gevaarlifke zxweren Women!) Wij
zullen, eindelijk, de witte hrouw laten rusten, wier

beeldtenis de Schrijver voor bet oorfpronkelijke werk
heeft doen plaatfen, fchoon de Vertaler toch to wijs
geweest is, om dit na to volgen ; eene Vrouw, die op
verfcheidene plaatfen in Boheme en in Duitschland verfchijnt : want . . . ohe l jam fatis est .
No- flechts d6ne aanmerking . De Schrijver is doodongelulckig in motto's . Bet eene hebben wij reeds gezien ; bet andere, onmiddellijk voor bet werk geplaatst,
werpt zijn geheelc fl:elfel omverre, daar bet - nit den
inond der waarheid -- deszelfs doelmatigheid logen .
draft ; en wat is niet doelmatig in bet Rijk van God? -Indien zij Mozes en ale Profeten niet hooren, zoo zouden zij zich ook nici bekeeren, al Jl®nd zelfs iemand uit
de dooden vp .
Des
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Des Jjeeren Avondmaal .

Ben Boek tot ftichting voor
geoefende Christenen ; door E R N S T K L 0 S E , Predikant to Grosz-Tinz, in het JlorHendon; Liegnitz .
Uit het Hoogduitsch, naar de derde Uitgave . 7'e
Groningen, bij W . Wouters . 1815. In gr. 8vo .
2I¢ Bl. f I - 16 - ;

I[et Avondmaal is bet groote feest, dat bet wezen
van 't Christendom in een treffend zinnebeeld bevat ,
en als oogmerk en iriddel den zegenrijkflen invloed
heeft op onze zedelijke volmaking . Elke poging, om
then zegen to bevorderen, verdient derhalve alien lof ;
en als zoodanig moet bet voor ons liggend gefchrift
elken vereerder van Jezus welkom zijn . Want waarlijk, de Heer K L o s n betoont zich in dit boek zullc
een warm voorflander to zijn van bet Evangelie ; hij
legt zulk een diep gevoel van eerbied en liefde jegens
deszelfs Verkondiger aan den dag ; hij ontwikkelt zulke heldere begrippen, en prijst zulke echt godsdienftige gezindheden aan ; hij brengt bet Avondmaal in een
zoo naauw verband met bet leven in deszelfs onderfeheidene toeflanden ; hij kleedt alles in een zoo eentoudig en liefelijk gewaad, en hij fpreekt met zoo veel
warmte en hartelijkheid, dat wij geene bedenking maken, zijn werk aan de zijde to flellen der meestgeroemde voortbrengfels van eenen v E I L L o D T E R, E W A L D
en anderen over dit onderwerp . \Vij moeten echter, bij
alien lof, aanmerken, dat de voorflelling van bet Avondmaal, welke wij hier vinden, ons wel eens wat veel
fchijnt of to wijken van bet groot en 6rsnig oogmerk
des Heilands met hetzelve : „ gedachtenis van zijn lijden en ftcrven ten onzen beste ." Wij erkennen gaarne, dat de groote inhoud van deze gedachtenis, de
wraarheid namelijk, dat Jezus Christus in de wergild
gekomen is am zondaren zalig to maken, op zeer ondcrfcheidene wijze kan en moet worden voorgefleld en
Ont .

DEj HEERLN AVONDMAAL .

entwikkeld ter onzer heiliging ; maar wij lneenen tevens, dat men zich van dit hoofdoogmerk des Avondmaals niet to veel moot verwijderen , en onderwerpen
daarmede verbinden , die ilechts van verre betrAking
daartoe hebben . Intusfchen moeten wij dit zekerlijl~
mede aan den invloed van Duitschland toefchrijven,
alwaar de wijze van Avondmaal houden nog al verfchilt van de manier, waarop men gewoon is, deze
plegtigheid doorgaans in ons Vaderland to vieren. 0 u
den Lezer zelf to laten oordeelen, zullen wij den In.
hood kortelijk opgeven .
In/lelling en viering des H. Avondmaals overeenkomflig
deszelfs oogmerken : i . Doet dat ter mijner gedachtenis . 2 .

I-let Avondmaal een feest derLiefde . 3. - een dafkfeest
voor onzen Godsdienst . 4. -een feestmaal der Onfterfelijkheid . 5. --- een feest der Deugd . - Yezus de Infleller des
4vondmaals : 6. Eenige trekken nit Jezus verheven Karakter . Gedachten van eenige Wijsgeercn over hetzelve .
7 . Stof tot ftichting uit de lesfen van Jezus en zijnc
Apostelen. - Toepasfing van eenige gezegden van }ezus en van de Apostelen bij de viering des d vondmanls

8. Vriendelijke noodiging . 9. Werkt ! - de nacht komt.
io. Opregte Vriendfchap . ii . Ware Menfchenadel.
12 . Waar Gewin . 13 . Jezus laatfte Gefprekken . Zijne Gedachtenis . -- Zelfbeproeving : 14 . Aanleiding tot
Zelfbeproeving . 15 . Over mijzelven . (Overdenkingen
van een' werkman , van zijn 25 tot 5oftejaar .)-Avondmaalsviering voor bijzondere perfonen en omflandigheden : r6 . De vrome Jongeling is de vrijfte, vrolijkfte en

beminnenswaardigite . (Redevoering voor Jongelingen
uit hoogere ftanden, bij de eerfle viering.) 17 . Welke
fchatten zullen mij nog als Man verblijden ? (Als bonen .) i3 . Het verledene, tegenwoordige en toekomende .
(Belijdenis-redevoering in eene School van Jongedochters , op een' lentemorgen .) i9. De Gedachtenismaaltijd van Jezus, als een band der Menschheid tot een
hi.uisgezin . 20 . De zonder vreugde levende, of de beklamenswaardige Man . (Een Tafereel .) 21 . Aanfpraak
van
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van een' Huisvader aan zijne Iluisgenooten . 22 . Legaat van eene Aloeder voor hare Dochters . 23 . De vrolijke avond des Levens . 24 . Het Avondmaal, een maaltijd v^n troost . Troostwoorden uit K L o p s T 0 c x'S
Mesfas . 25. Het Avondmaal, een beeld der Eenwigheid .
Voortreffelijk zijn, onzes oordeels, fommige ftukken behandeld ; onder andere : „ Jew laatfle Gefprekkcn, en zijne Gedachtenis ."
Bet bock is, over 't geheel, wel vertaald ; offchoon
de ftijl, of liever de color dicendi, de Duitfche afkomst
Binds en elders nog merkelijk verraadt .

Z istelen en .Evangelien, op de Zon- en Feestdagen van
het geheele ,1aar. Op nieuw vertaald door j . s T A FF 0 R D , Roomsch Katholi/k Pastoor to Haarlem . Te
dnsferdam, bij B . J, Crajenfchot . In kl. Evo. 224,
13/ f i-8-a
ons,
in Roomfche kerken,
Wdenij herinneren
Latijnfchen tekst, eene Hollandfche vertaling to
fomtiids

na
hebben hooren voorlezen, die zeer gebrekkig fcheen .
Met reden verheugen wij ons, dus, in de verfchijning
van dit fl:ukje, dat, op hoog gezag vervaardigd, nagezien, en, bij de gewone voorlezingen ten gebruike ingevoerd, door een tweede en derde, behelzende de veer.
tigdaagfche vasten enz . , zal worden , of misfchien reeds
is, gevolgd . Jammer inderdaad, dat eene ongelukkige
omftandigheid, uit de bero~ring der tijden oorfpronke .
lijk, deze vertaling vvele jaren fang als ver oren deed befchouwen, en de Eerw . Heer S T A F F0 R D eerst als
gri, saard de vrucht van jeugdiger arbeid man zien gedijen . Immers, dezelve verdient zeer vele goedkeuring .
Schoon eene vertolking van eene andere, de Vulgata,
draagt zij daarvan, in ftiif eid, of afwijking van den
oorfpronkeliiken zin, weinire of geene kenmerken . Zij
lieeft, op vele plaatfen, eene treifende overeenkomst
met

f.
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met die van onzen gewonen Statenbijbel, fchoon hier
en daar sets vloeijender en meet itrookende met bet hedendaagfche fpraakgebruik, --- elders ook min eigenaardig en deftig cnz . ; gelijk wij, op bet oogenblik, daarvan eenig bli;k zullen doen zien . Taal en fpelling zijn
die van s I E G E N BE E K , voor zoo veel wij hebben opgemerkt , doorgaans zuiver en naauwkeurig gevolgd .
Onaangenaam luidde bet meer of min voor ons, steeds
in dien tijde, voor in dien tijd of to dien tijde, tevinden .
Voorts Iezen wij altijd bekoring, waar de onzen verzoeking hebben ; eenmaal ten minfte beflag voor deeg ;
boetvaardigheid doers, voor zich bekeeren ; roep voor
roeping ; die zuigen voor zogende ; hij zal den eenen verdragen en den anderen verfnaden, bij ons, hij --al den
eenen aanhangen en den anderen verachten . (Matth . VI .)
En, om niet meer to noemen : zij mismaken hunne
rrangezigten, opdat het voor de menfchen zou fchijnen,
dat zij vasten . Het laatfhe , als ook boetvaardigheid
doen , ftaat met de leer in verband . Boete doen , herinne .
ten wij ons uit cene vroegere vertolking . Het hangt
er flechrs van af, hoedanig de boete zij . Men kan de
uitdrukking niet berispen ; maar, zij is min duidelijk
dan de onze . Bijna even zoo that bet met bet andere .
Letterlijk fchijnt men dus to mogen vertalen ; doch de
meening kan bet niet wel zijn geweest, want de Pharizeers enz . waren wezenlijk naauwgezet in bet vasten,
gelijk onder andere uit de beroeming in de bekende gelijkenis : Twee menfchen gingen op in den tempel, enz .
mag blijken . -- Nog moeten wij aanmerken, dat ons
invullingen zijn voorgekomen, zonder dat dezelven als
zoodanig gekenmerkt worden .
En dit zij genoeg van een ftuk, dat, als gevolgd naar
cene bekende vertaling, geenen meer bijzonderen toets
vereischt . Ilet aangehaalde moge doen zien, dat ons
geene groote afivij1dngen zijn in bet oog geloopen . -Wij prijzen het werk den Katbolijken ruimfchoots aan.

.Dc

f.
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De luistcrrijke overwinning der Bondgenooten in deft
yeld/lag van Belle-Alliance, den 18 van Zomer~
cnaand 1815, godsdienJlig gevierd op het Feest der
Kerkhervortning, den 25 van Zomermaand 1815, in
serve Leerrede over Openb . XI.-15-18 , door J . N I E uW E N if U I S , A. L . M. , Phil. Doct . , Leeraar bij
de Evangelisch - Luterfche Gemeente to Utrecht, enz .
Te Utrecht, bij J . van Schoonhoven . I8i5 . In gr.
8vo . 36 Bl. f :-8- :

Il et vreugdegejuich

en de dankzegging in den I-Icmel, over den eindelijken triumf van bet Christendom,
is de welgekozen tekst voor deze dubbele Feestviering,
tivelker onderling verband (als ziinde de tegenwoordige
zoo gunftig befliste krijg inderdaad de worfteling tusfchen her rijk des liehts en dat der duisternisfe) kort
maar krachtig in de vooraffpraak wordt aangeftipt . Ieder der beide onderwerpen dezer Feestviering wordt afzonderlijk alzoo behandeld, dat wij voor ons nicer dan
to vreden zijn ; alleenlijk hadden wij bier eenige bekorting verlangd, ten einde er ruimte ware geweest, om
ten llotte dit verband nogmaals treffend aan to binden,
en alzoo alles to brengen tot bet fchoon geheel : triumf
van den Godsdienst ; waarvan de Prediker , die dit zoo
zeer voelde, waarfchijnlijk alleen werd teruggehouden
door bet tijdsbeftek, waaraan bij in zijne Leerrede gebonden was . De grijze f, U B L I N K de jonge zond den
Leeraar de volgende dichtregels , welke wij , uit hoogachting voor den verdienfteliiken man , van wien ons
alles nog welkom is, bier affchrijven
Roemt, Christnen! roemt met mij den grooten Opperheer!
Brengt in dit tempelkoor Hem lof en eeuwige eer!
Zijn almagt fiortte alleen den trotfchen dwingland nedr.
Wij mogten in then val Gods vaderliefde aanfchouwen ;
Een
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Fen liefde, dio all.een ons alien kon hehouwen.
Dit vestige ons geloof, dit flerke ors vast vertrouwen,
Vat ons ook dreige of drukke, op zijnen onderfand .
Dit flrekke ons van ziju gunst op nieuw ten onderpand .
Zweer trouw nail God, aan Vorst, en 't lieve Vaderland!

Reis van h ambrarg , door Berlijra ,

Giirlitz en Breslaat , naar
Silberberg en vandaar narar Gothenburg . Door R . S E M P L r .
Uit het Engelsch . Te JlrnJlerdam, bij J . van der Hey .
In gr . 8vo . 238 131. f z - 8 . .-

In

bet voorberigt leest men, dat doze reis door een groot
deel van Duicschland gnat, dat de fchrijver door vroegere
ilukjes bij onze landgenooten gunl'ig bekend it, dat bet
oogenblik zijner reize belangrijk en gevaarlijk, zijne vertelling
onderhoudend, en derzelver waarheid in hot oog loopende is .
Al deze, deels onbetwisthare, lof belette echter niet, dat
wij de plaatsbefchrijving niet zeer klaar en belangwekkende,
de lotgevallen van eenen geheel bijzonderen perfoon niet zoo
2onderling of leerzaatn vonden , als de grecige vertaling wet
zou doen vooronderflellen . Dat de man hot opteekent, aan
zijne vrienden fchrijft, op aandrang laat drunken, kunnen
wij zeer wel begrijpen ; dat hot in Engeland, nog in de voile hitte der nieuwsgierigheid naar alles, wat op den oorlog
betrekking had, getrokken werd, is mede to gelooven ; maar,
voor oils , meenen wij , ware een kort uittrekfel van bet eigenlijk wedervaren des fchrijvers, in alien gevalle, genoeg.
Den Engelschman maakt van den wapenftilfland in 1813 gebruik, otn fpoedig een uitflapje naar bet vaste land to doen.
Onkunde en onvoorzigtigheid maken , dat hij boor fpion aangezien, en op eene vesting opgefloten wordt, daar eene poosLang veel to lijden heeft, doch eindelijk, door tusfehenkomst
van den Britfchen gezant to Weenen, ontflagen wordt ; doze
is de hoofditihoud, die voorts met ontmoetingen van voorvallen en perfonen, toen op bet tooneel des oorlogs to vinden,
guniliger, en met koude plan tsbefchrij vingen min fraai, is geftoffeerd . Hoe menig een vaderlandsch krijgsman zou wei antlers wat to vertellen hebben? Hot reis-befchrijven is wel
diet leders zaak, maar, naar onze mooning, ook die Van den
BoFEEESCII . ISIS . No . 0.
B b b
Deer

726

R.

S E 111 P L E, REIS .

Heer SE BY P L E niet zoo bij uitflekendheid, dat ligt eene andere, dan onze vertaaizieke natie, dezelve in haren tongval zal
overbrengen . Doch, hot is toch weer eon nieuw book, en
we] cone reisbcfchrijving ; dus ten minfle fiof voor de leesgezelfchappen . In ail_n leval, het work isonfchuldig . Wanneer
men van het droogiTe wat overflast, dan is bet zelfs niet onnardig. Men wil ook wet eens, als vreedzaam reiziger, de
bloedige plekken bezoeken, waar over hot lot van Europa,
als met menfchen, gedobbeld word . En dus, koop in 's lievetl hemels naam, leesgrage landgenoot! en divertc_r u, zoo
good gij moogt ! - De vertaling is ons zeer good voorgekomen.

Gefchiedenis van R E N T S B o R D E R E A U, genoemd L A N G EVIN, betrekkelijk laaar inilitaire levee in do Vendee ; opgefleld door leaarzelve . Uit bet Fransci. Met Platen . Td
Dordreclst, bij A . Blusfd en Zoon . 1815 . In gr. 8vo. XII,
65 Bl. f 1- 4 - :
V oormaals een groot deel van cut fink in ons AIcttgehverk
hebbende opgenomen, deden wij blijken, hetzclve belangrijk
to achten . Hoe zeer hot dan ook nit den card gebrekkig is,
en, oppervlakkig befchouwd, wel eens onwaarfchijnlijk voorkomt, zoo verdient het am dezelfde redenen, nit denzelfden
eenvoudigen oorfprong voortvloeijende, des to meer geloof
en belangfielling . Hot voornaamfie, zeker, is reeds door ons
gelever-d . Doch, bet is voor help, die zich omtrent de waarheid wil vergewisfen, altijd belangrijk, een geheel, onver .
minkt verhaal to bezitten ; en omtrent dit .onverminkte ftelt
hem het voorberigt, dat den oorfprong enz . in het breede
berigt, volkomen gerust . Eon nieuw belang ontvangt het
ftukje, daarenboven, van twee plaatjes, als vignet en titel .
plaat voorop gaande, en bet eene een borstbeeld in vrouwe .
gewaad, verfierd met de orde van de lelie, hot audere cenen
krijgsman to paard afbeeldende in de hooding van het oogenblik, dat hij twee vijanden tevens velt . In beiden zijn dezelfde gelaatstrekken zeer kennelijk, en doen derzelver juiste
overeenkoinst met die van de heldin billijk vermoeden .
Men leze het dan, niet als eon voorbeeld van good, ge.
leidelijk verhaal, maer als ecu ftuk, dat, met onmiskennelijke
blij-
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blijken van opregtheid en waarheid, zaken verhaalt, wicr ijsfelijkheid enz . anders ongeloofelijk zou zijn . Men leere alzoo door hetzelve de affchuwelijktleden van den burgerkrijg,
om niet to zeggen van hot Franfche blood , eeumaal aan hot
gisten gebragt, meer en meer kennen en vlieden . Hot zij zoo!

De Goudkust. In 's Gravenlaaae en to Bnaflerdana, bij de
Gebr. van Cleef. 1815 . In g ••. 8vo . 55 BI. f : .12- :

A lwat betrekking heft op onzen teruggegeven Handel,
Zeevaart en Kolonien, moet thans belting wekken . Hot iiultje, hier aangekondigd, en nader genoemd : „ Beknopt over„ zigt van de aangelegenheden betrekkelijk de kust van Guinea, en aldaar van de Goudkust in hot bijzonder, bij za,, mentrekking van hot ccn deswcge door de geloofwaardig;, fte, zoo oude als nieuwe Schrijvers, in gedrukte werken
„ en onuitgegeven Memorien, alles met plaatfelijke kennis
„ van zaken, cenparigl' k getuigd en bevestigd is geworden ;"
dit ftukje, oorfpronkelijk tot bijzonder gebruik zamengefteld,
moot die belangftelling, naar onze meening, bijzonder gaande
inaken . Immers, de benoeming van den Generaal DAENDELS, als Gouverneur aldaar, doet gereedelijk vermoeden ;
dat hier meer to doen is, dan men, inzonderheid na de affchafng van den Slavenhandel, ligtelijk zou verwacliten .
Men weet toch, wat gezegde Generaal op Batavia heeft
verrigt, en hoe gefchikt hij fchijnt to zijn, om groote veranderingen daar to ftellen en in trein to brengen . Nu dan,
de inhoud beantwonrdt aan doze verwachting . Hot doet ons,
met name, de Goudkust als eene bezitting kennen, waarmede
zeer veel voordeel is to doen . Men oordeelc nit de vol-entie opgave der natuurlijke voortbrengfelen, die or veelal i1i
bet wilde groeijen, en omtrent welke nader opgave words
gedaan
i . Rijst . 2 . Tarw of 1l7illtio . 3 . Snikerriet . 4 . Peper, Guinefche en Spaanfche . 5 . Katoen, wit en rankings . 6. Ind :go .
7, Palmboom of Palsniet . S . Cocos . 9 . Limoenen . so . Oranjeappelen . 1I . Honig en was . 12 . Anauas-draad . (Het is bevorden, dat men hiervan de fterkfte koulen kan maken, bijhans zoo fijn en fc1ioon a .s die van zi;de.) 13 . Tahak, (td
verbeteren .) 14 . Koffij . 15 . Cacao . 16 . Schrijnwerkershouu
13 bb z
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17 . Timmerhout . 1° . G ember . rq . Aloe . 2o . Drakenbloed .
Tamarinde . 22 . Cardamon . 23 . Rabarber . 24 . Spaansc h of
Chineesch Riet . 25 . Cormantijnfche en Granaatappelen . 26 .
De Wijnftok.
Behalve de bier o')getelde inlandfche vruchten en gewasfen, ticren bier eok welig de Europefche groenten . Tot
levensmiddclen nit bet dierenrijk heeft men overvloed van
Schapen , Geiten , Varkens , Reedieren enz . , voorts nitnemend_n Zee- en Riviervisch , Haring in menigte .
Wijders words van de gelegene eankomst, van de vele gefchikte grondcn ter ontginning, van bet gemak daarin nit
hoofde der rivieren, van de gelegenheid om vrijwilli ;e inlandfche werklieden to hebben, van de mime bevolking, van de
ontluikende befchaving, enz . enz . een belangrijk en gunftig
verflag gegeven . Behalve dat natuurlijk de ligging, de forten, de Europefche naburen, bet klimaat, de gezondheid, de
mogelijke en noodige verbeteringen enz . ten aanzien der laatfte, niet vergeten worden . Het zij this den liefhebberen van
harte aangeprezen .
21 .

Handbuch der Deutfchen Sprache, enthaltend : Ausziige au s
den besten klasfifchen Schriftflellern and Dichtern der Dentfchen . Ein tiiitzlicher and angenehmer Beytrag zur Erlernung diefer Sprache, von G. W. L EH &1 AN. Ziitphen , bey
H. C. A T"VeII' c . 1014 . yr . 3vo . 373 S- f 2- 4 - :

D it

bock, fchoon Duitsch, is voor Hollanders, zoo he¢
fchijnt, door cen' Hollander, gefchreven, en onder ons in
bet licht gegeven. Het vereischt eenige aankondiging . De
lof der Duitfche fprake, (waarbij geen woord van onze cigene, met haar zoo naauw v erwante , hare moeder ten grooten deele) en de onbepaalde aanprijzing der Duitfche letterkunde, voor rekening van den Schrijver latende, kunnen wij
van zijn werk niet anders dan goed getuigenis geven . Het bevat flukken nit alle de beste, zoo prozauCclie als poetifche,
gefchriften, Diet zonder keuze, noch zonder eene gefchikte
orde . Het is this een aangenaam bock om to doorbladeren,
een gefchikt werk ottl zich bet leeren der taal gemakkelijker
en genoegelijker to maken, cene goede aanleiding om met den
geest
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geest en de fchoollheden der Duitfche letterkunde bekend to
worden . Men weet, hoe belangrijk eene trapswijze opklimming
van bet gcmakkeli"kere tot bet meer moeijelijke in de aanleering
der meeste talen is, en hoe mannen van uaaln daaraan, op
doze zelfde wijze, overal zijn to gemoet gckomen. Voor bet
Dnitsch is dit ook bijzonder noodig, vooral om de vrijheden, door deszelfs Dichters in lateren ti l .d gebruiltt . LEi1MAN verdient onzen dank in dit opzigt, daar hij zelfs, in navolging van G E D I K E en anderen , vele woorden en fpreekwijzen onder den tekst hceft geplaatst, die he ., woordenbock
nanvullen of overtollig maken, en bet e : en en leeren nanmerkelijk befpoedigen. Ruimfchoots durvea wij den liefhebbers aanprijzen, eenige weinige zesthalcen aan den aankoop
van zijn werk to befleden,

Het Leven van een' outlets hrijer, eene (een) ooa fproukelijke
Roman, door G . C . VAN P A D D E NB U R G H, Schrij9'er van
het Leven van Wi'llenz Ylijtig. Ifle Deel. Te Haarlem , bij
F. Bohn . 1814 . In gr . 8vo . 2 1 Bl. f 1 -16- :

E

en oorfpronkelijke Roman trekt altiid ooze aandacht . Me_
nigeen moge met eene zekere verachting op zulk een link
nederzien ; bet is in ons oog, en ten aanzien der vervaardi .
ging en ten aanzien der gevolgen, zeer belangrijk . De wijsheid heeft zich ten alien tijde van verdichting bediend om
hare lesfen to doen ingang vinden, en men heeft aan dezelve
den vorm vaak niet minder dan den inhoud bewonderd . De
Roman is eene zeer uitvoeri e verdichting, een zeer uitgewerkt tafereel des levens ; in ons land, wat althans oorfpron.
kelijke flukken betreft, nog altijd aan deugd en ware verlichting toegewijd . Wie, dus, in dit vak lets goeds, lets voor,
treffelijks levert, die draagt met regt den roem der bekwaam .
heid en der nuttigheid, boven vele andere Schrijvers, weg .
Tot nog toe is bun aantal niet groot : Frankrijk leverde, misfchien federt eeuwen, allerlei Romans ; Engeland roemde finds
lang Op RICHARDS ON, GOLDSMITH, FIELDING enZ . ;
Duitschland heeft federt bet vierde van eene eeuw zijne achterlijkheid trachten in ce winnen : Holland is, misfchien, om
deszelfs kleine uitgebreidheid, eenvoudige betrekkingen en zeden enz . enz., gcen bijzonder gunflig tooneel voor alle de
T3 b b
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f,elingen van bet vernuft, die bier kunnen to rasfe komen.
Intusfchen is Loch ook bier de loopbaan met luister geo,;end .
Mejnfvrouwen w 0 L F F en o e KEN hebben getoond, dat goheel Hollandfche fchetfen ten uiterfle belangrijk en behagelijk
kunnen zijn . En, wil men ook zeggen, dat de gefchiedenis
bij haar Diet veel beduidt, dat bet meest hair geestige fchrijf;rant , haar uitmuntend afgewisfelde briefflijl is, die Sara
;-hart, en inzonderheid IFillem Ler'end, met zoo veel
Burg-c
genoegen doer lezen : de vruchtbare L o o s J E s heeft, door
zijne Srszunna Bronklrorst, cone rijke bron van treffenden lotwvisf'cl in de ziel van ons burgerlijk be!laan, in den koophandel, aangewe/,en, en door zijnen Golfein, in andere betrekkingen en mogelijke gebeurtenisfen en ti idsomftand :gheden, genre mindere . Bovendien is er een derde middel orn
eenen Roman belangrijk to makeu, dat van het tooneel geheel onafhankeli k is ; fchildcringnameli,?k, niet van uitwendige
voorwerpen, noch van bijzondere zeden, noch van karakters
en menfchcn, maar van den mensch, van zijn hart met alle
tleszelf's diepten, met alle deszelfs fchatten, met al deszeffs
hemel en hcl . Gelijk het, dus, ook bier nan goede, oorfpronkelijke Romans Diet behoeft to ontkreken, zoo hebben
ook reeds verfchcidcn Schrijvers en Schrijf1lers hunne krachten in dit vak beprocfd . De Ecrw . VAN P A D D E N BURG Fl_
treedt nu reeds met een tweede voortbrengfel op . Zijn vroeger flak is niet ongunflig ontvangen . Dit volgt nagenoeg denzelfden trant .
Hot is de held der gefchiedenis zelf, die o l zijnen ouden
dag, in den kring van magen en vrienden, zijne gcfchiedenij
vertelt . Dit is eene der honderdcrlei manieten, op welke een
Roman ter kennisfe wordt gebragt . Zij heeft hare voordeelen, van welke misfchien geen genoeg gebruik is gemnakt,
die namelijk van den verteller gepaste aanmerkingen en lesfeii
in den mood to lergen ; zij heet ook hare nadeelen, to we .
ten, dat men van den beginne of aan bekend is met den afloop van 's orden vrijers lotgevallen .
Ter nadere nanduiding van her genre diem, dat hot, in
eenen gemeenzamen fliil, gemeenzame tafereelen maalt . Hot
heeft niets van die poMfche vlugt en wending, noch van
dat wonderbare, vernuftig geflingerde, welk men inzonderheid bij vole Duitfchers, bij L A F O N z• A I N E en anderen,
aantreft . lice is eeee eenvou;iige levcnsfchets, bier en daar
met
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inet ingevlochten lesfen en vermaningcn verrijkt, tot onderwijs voor jonge lieden, om zic'n, in onderfcheidene omftan=
digheden, wel en wijsfelij'c to gedragen .
'Vat de uitvoering betreft, wij hebben dit eerfte deel,
over her geheel, met gcnoegen gelezen . Vrij vcel afwisfeling, en een goede natuurlijke zame, , ha- Ig';, der v rhaalde gebeurtenisfen, zijn hetzelve nict to betwisten . Intusfchen Iron
bet flak -- beter ziju. Wij hebben onze aanmerkingen ; vooreerst op de keuze van her onder,,verp : eene kostfchool en
eene garnizoensplaats leveren juist flier heel veel belangrijks
op, - ten andere op fommige lesfcn : wie b . v. zal her gepast keuren, dat de Mentor van eenigen jongeliug hem naar
her ziekenhuis vocrt , en hem daar do gevolgen van losbandigen wellusc onder hot oog brengt, flier omdat de jon="man
zich verloopen heeft, maar omdat hij op eon zeer fatfoenlijk
meisje min of meer verliefd is geraa''rr . Wij vreezen, dat men,
op dezen grond, alle kennis der liedde aan den Veer VAN
P ADD E N BURGH betwisten zal . Waarlijk, dit is al to zeer
bet tegendeel van romanesk of fentimenteel! Wanneer de onbedorven jongeling op een gelijk meisje, vooral boven zijnen
hand, verlieft, pas verlieft, dan gevoelt hij flechts zijn hart ;
en ook dat hart, met de verbeelding en bet hoofd, loopen bet
eerlle gevaar . Dc zinnen volgen, en volgen nog misfehien maar
alleen, in zoo verre do gelegenheid dit begun igt . Wij hebben dit min kiefche gevoel bij nicer Schrijvers gevonden ;
loch houden her voor even ongunflig ten oanzien der vorming van bet jeugdige hart, als om goedemenfehen, envooral goede meisjes, to voldoen . Onze derde aanmerking kan
min gewigtig fchijnen . Zij is, dat eene verdichting nergens
met de waarheid moot flrijden ; dat this een Romanfchrijver
de gelegenheid, de taal, de zeden des lands, waar hij zijne
gefchiedenis plaatst, moot kennen, maar vooral naauwkeurig
kennen, wanneer cen groot .deel zijner lezeren in that is, hem
den minflen misflag aan to wijzen . De tweede perfoon in deze gefchiedenis heel Tieleman van I-Vcstert, olden ; zijnde de
noon van een' Groningfchen veekooper . Als voornaam, echtcr,
fchijnt Tieleman ons toe niet to deugen, en, anders opgevat,
zou men kennen meenen, dat de veekooperszoon Heer van Ihesterwolden was . Zijne zuster heet Tjerske . Doch , wij kennen alleen
Tjerkje, her vrouwelijke van Tjerk, (Tjerk Hiddes de flies.)
Dit flrekke tot ecu flaaltje onzer bedenkingen op eenen
P b b 4
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Roman, die vele vertaalden overtrcft, maar ook nog veel to
verlanger; overlaat . En hot ergile is, dat wij vreezen, dat
geene oefening den I-leer V A N P ADD E N B U R G H Ooit tog
pencil grooten meester in dit vak van vernuft, genie en
i;renschkunde zal inaken,

Lectuair voor hrouwen ; beflaande in onderfcheidene Verhalen
ter veredeling van het hart. Door F E N N A A'I A S T E NB ROE K . Te Groningen, bij W . Wouters . 1815- In gr . Sva .
233 Bl. ,f 2.-8
Onder dozen titel ontvangen wij een zestal zoo uitmuntendet
zedelijke verhalen, dat wij waarlijk niet weten, wat eene
svaardige moeder in con boek , dat hare dochter ter nitfpanring, of dat zij met hare dochter ter uitfpanning lezen zal,
anders verlangen zou, De Schrijffler moest we] weinig kennis gehad hebben aan bet verlangen en den fmaak van ooze
jeugd, en vcrder romanlezend publiek, zoo zij door liefde
en huwelijk de belangulelling nier had uitgelokt ; maar zij weet
dit op zoodanige wijzc to doen, die grootelijks verfchilt van
de incest gewone ; terwijl zij de aandacht niet minder fpant,
din die foort van verhalen doen, die zoo gretig gezocht, en
als 't ware verflonden worden, door zoodanige lezers, die eigenlijk niets anders begeeren, en welker tusfcheninkomende
goede wenken en lesfen dikwijls verloren zijn, daar bet eeniglijk to doen is om de ontknooping, en hartstogtelijk gevoel
en genoegen . jHIier is ieder verhaal, geheel zoo als bet daar
is, cone nuttige les, vooral voor hot huwbare me! sje, en, een .
voudig, onopgefmukt, vindt de goede fmaak tevens overal
voldoening, en wordt de nieuwsgierigheid en belangfle'ling
beftendig gaande gehouden . De verhalen zijn alle m,-'t zorg
bearbeid ; wij flieten op geene onnaauwkeurigheid, of to groo .
t o onwaarfchijnlijkheid, en durven dit book gerust onder de
aangenaamfle zoo wel, als odder de nuttigile in dit vak cone
eervolle plants nanwijzen .
z .) De rijke Hermina ,TVilsnuth had haar onwaardeerbaar
geluk in con gezegend huwclijk ecniglijk to danken aan de
pligtmatige opoflering van hare eerfle vurige liefde, en alzoq
aan den flardvastigen crest van haren waarl jk r itmgnten,len
val
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vader, die verder zag dan zijne, to dezen aanzien meer zwakke, hoewel ook uitmuntende, vrouw . - 2 .) Matlzilde Saldorf, in bekrompenen flaat, en tot zeer moeijelijke pligten
(dien fland echter niet vreemd) geroepen, is bet voorbeeld
voor ieder meisje ; zij komt wet tot geen huwelijk, maar zij
is met dat al de belangrijke hoofdperfoon, en wij zien in
haar al de waarde van bet meisje ; terwill d ,,, gefebiedenis van
hare lieve vriendin, en haren waardigen broeder, met de hare
zoo naauw verbonden, al wat de lez?r to dezen aanzien in
eenen roman verlangt, volkomen vergoedt . . .- 3 .) Henriette
Lindau is in den beginne bet flagtoffer van list en ouderliefde, daar zij , Karen beminden dood wanende, ten genoegen
hares vaders, die even als zij bier bedrogen werd, hare hand,
tegen hare neiging, aan eenen man geeft, die ook alieen uit
dwang en om haar geld haar huwde . flair huwelijk was ook
niet gelukkig ; maar zij had onder alies de edellle zelfvoldoening, en gedroeg zich barer waardig ; en eindelijk vindt zich
de jonge weduwe, door bet wedzrvinden van den edelen
eerstgeliefden, overvlcedig beloond . In dit verhaal is mis
fchien wel cen weinig teen de waarlch ;jniilklieid gezondigd .
- ¢ .) Samuel en Gerard Rietiveld zijn brooders van verfchillend kara'(ter, verfchillende opvoeding en levenswijze . Na .
tuurlijk is ook de opvoeding van beider dochters zeer verfchillende . Met overtuigende roering wordt men bier voor
flille, huisfebjke deugden gewonnen . .r 5.) Maria en .Iofephine zijn beide uitmucltende meisjes . Maria is de zachte, toegevende, Jofephine de wat trotfche, en voor anderen to flren'
ge, hardvochtige deugd . Vooral blijkt dit in beider beoordeeling en handelw jze omtrent eene ongelukkig gevallene
vriendin . Jofephine vergeet zichzelve een enkel oogenblik, en
weinige dagen daarop flerft haar minnaar, die geenszins haar
had willen bedriegen of verleiden . Voor 't oog der wereld
bleef haar lnisflap bedekt ; zij boetede intusfchen zwaar bij
haarzelve . tindelijk - maar de lezer moge de ontknooping
zelf zien ; wij zeggen alleen, -in dit wat moeijelijk tafereel herkennen wij de kiefche hand van een meisje, en, wet verre
dat bier zwakheid eenig voedfel vinden zou, is dit de overai
uitkomende les : „Meisje! onfchuld is uw beste, kostelijkfie
„ fchat ; wie n haar ontrukken wit, ontneemt u meer, dan
„ uw leven ." - 6.) Lina Brandenbut, is de bevallige, verilandige, menschlievende onfchuld . Twee beminnelijke zusB bb 5
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ters hadden vroeg het plan , hare kinderen to vereenigen. Li..
M's vader was een vijand van dat koppelen, en alzoo word
zij ook niet gedwongen, en het ongeluk werd verhoed . Dit
verhaal is dan tegen zoodanigen dwang der ouderen gerigt ;
Inaar daarenboven is Lina het voorbeeld van een verfiandig
en allezins pligtmatig gedrag, en in de familie een ware engel
dos vredes . Zij vindc een' haar waardig' man .
Zoo wij lets moeten aanmerken, (en wij willen dit opzettelijk doen, opdat men geene vooringenomenheid van ons
vermoede) is hot bij cone kleine epifode in dit verhaal . Regt
aardig verhaalt de kleine Lina Karen vader, hoe de oude tante
barer moeder zoo vreesfelijk jokken kon ; zij had , namelijk,
haar verhaald, dat de aarde vervloekt was, omdat do menfchen zoo boos waren , en dat niemand meer gelukkig kon
zijn ; maar Mietje van den Domind had haar gerust gelleld,
Wij voelen we], dat de vader hier een weinig verlegen was,
hoe hij voorzigtig zou antwoorden ; en hij voldoet ons ook
bierin zoo redelijk . Evenwel, hoe nardig ook, liever hadden wij geheel doze epifode weggelaten, indien or in hot
2ntwoord nog niet lets kon bijgevoegd worden, (van Jezus
den kindervriend , b . v.) een enkel woord maar, dat fpreekt
van zelve, 't welk don nicer zwakken lezer hier grootelijks
2ou voldoen, en tovens voorkomen het misbruik hij zoodanige lezers, die gaarne alles opnemen, waardoor zij het gevoel kwetfen van andersdenkenden, wien zekere leerbegrippeu eerwaardig zijn . Maar geheel het work is to dozen aanzien ook zoo onberispelijk, dat wij voelen, dat do Schrijf
l'ier, bij hot enkele vermoeden van misduiding, de uitdrukking voorzeker veranderd had .
Wij hebben doze uitnemende verhalen, waarvan wij met
volkoinene overcuiging zoo veol goods konden zeggen, to
danken aan cone Landgenoote, die in zoodanig fchrijven hare
uitfpanning vindt, maar, bijaldien zij wezenlijke pligten daaraan wilde opofFeren, zichzelve veroordeelen zou, en die in
geenen deele wenscht onder zoodanige vrouwen to behooren,
die, de pen voor bet publiek opnemende, daardoor ongef'chikt worden ter welwaardige uitoefening van die huishoudelijke pligten, welke to regt van haar gevorderd worden .
Eer hebbe ook in dozen haar echt oud Nederlandsch gevoel ;
en dat zij in die en menig ander opzigt, ook door hare pen,
ooze Nederiandfche vrouwen en tneisjes nog meermalen leerzaam
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zaam zij 1 - Het vreeirde woord Lectuur mishaagde ons op
den titel van een oorfpronkelijk iluk.

Het Jieleg der Stud Groningen , in den Are 1672 . Gefcltiedkundig Tooneelfpel in drie Bedrilven , door A . H o E T I N K .
Te Groningen, bij R . J . Schierbeek . 1815 . In kl. 8vo . 126
Bl- f : -14- :
lief was een g.elukkige inval van den Heer HOE T I N K ,
(die, naar wij onderrigt zijn, Tooneeldirekteur to Groningen
is) het beleg van Groningen in het jaar 072, waarbij de
vaderlandsliefde, de cooed en volharding der ingezetenen zoo
heerlijk uitblonken, tot een ondcrwerp van zijnen dramatifchen kunstarbeid to kiezen . De Schrijver beeft hierdoor in
bet algerneen aan zijne fladgenooten, wier dapperheid meermalen beproefd is, en die hunne roetnrijke voorouderen niet
onwairdig zijn , meer bijzonder aan eenige familien, die hunne gellachtnamcn hier met genoegen zullen gcfpeld zien, ert
nan de Akademie, wier jongelingfchap zich in bet gedenkwaardig beleg zoo glorieriji gekweten heeft, eene zeer kiefche en aangename hulde toegebragt . Het onderlverp is, op
zichzelve, hoogstbelangrijk, eu eener bearbeiding voor her
Tooneel dubbel weardig, daar toch (gelijk de Schrijver, in
bet voorberigt, zeer we[ opmeri,t) bet voorbeeld, door de
Groningers ge-even, zoo veel heeft toegebragt tot wedcroprigting van &,n nedergeflagenen Inoed der overige gewesten,
en ter ai'wending van den flag, die destijds ons vadcrland
met deszelfs gehcelen ondergang dreigde, en de vaderlandsliefde van deze find naast de ilandvastigheid der Leydenaren
en den mood van K E N A U Ii A S S E L 4 A R met alle regt snag
gefleld worden .
Ann doze onderneming des Schrijvers dus onze geheele
goedkeuring gevende, flrekt het oils tot een bijzonder genoegen, dat wij het Tooneelfluk, als eeu oorfpronkelijk werk,
over !,.et geheel genomen, mogen aanprijzen, en dat wij den
Heere I-I o E T I N K , die ons anders , door een vroeger kunstprodukt, niet zeer gunflig bekend was, aanrnoedigende wen.
hen mogen geven, om zijne krachten in dit vak verder to
bcproeven. De ecnheid is goed in acht genonlen, en bet
flu$
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Ink loopt geregeld af. De intrigue met de vrouw en den
zoon van den Kommandant doet de vereischte working, Nat
met de hool'ddaad in een naauw verband, en is to meet belangrijk, omdat zij hot karakter van den hoofdperfoon, den
Gouverneur VAN R A B E N H A U P T, to fchooner doet uitkamen . De aasourette tusfchen den Kapitein der Studenten en
de dochter des Gouverneurs beviel ons minder, en fchijnt er
a1leen to zijn ingelascht, omdat er toch eene amourette in
bet Tooneelttuk moest zijn. Enkele hijzonderheden, welke
wij als ictie befchouwen, behaagden ons niet ; doch wij
fchromen or aanmerkingen op to maken, daar wij niet weten, of dezelve misfchien ook op kronijken of overieveringen, waarvan de Schrijver partij heeft kunnen trekken, ge .
grond zijn . Do dictie is meestal zuiver, doch de fpelling
niet zeer correct . Hot tweede Bedrijf is vooral good uitgewerkt . Hot achttte en negende Tooneel zijn bijzonder fraai .
Hot karakter van Mevrouw V A N 2 A B E N H A U P T is fiks ontworpen. In de voorftelling van haar kind fchijnt ons de
Schrijver to ver van do Natuur to zijn afgeweken . De Gouverneur zeif, die vooral belang verwekt, verloochent zijne
waardigheid geheel in het 5 de Tooneel van hot 3de Bedrijf.
Uirdrukkingen, als : de hel is zijn hoofdkwartier, voegen niet
in den mond van dozen man, vooral niet in de gemoedsgefteldheid, waarin hij zich toen beyond . Nog minder voldeden
ons zijne uitroepingen, op bladz . 103, Men verbeelde zich,
een' zeer achtbaar' krijgsheld, die over den vermoedelijken
dood van zijne gade en zijn kind in wanhoop is, to hooren
uitroepen : „ Mijn zoon! teeder fpruitje, vreugde mijner dagen! heeft de zeis des floods u reeds afgernaaid," enz . In bet
algemeen zoude men kunnen aanmerken, dat de Schrijver
zijne perfonaadjes niet overal met de vereischte waardigheid
doet fpreken .
Eindelijk - de finaak, om de ernfcigfte tooneelen met zoogenaamde grappige aardigheden op eene bonte wijze of to
zetten, is niet de onze . Daze finaak , welke ook bier heerscht,
en hot anders verdienftelijke work ontfiert, walgt vooral in
een deftig historisch fink . Hoe veel is bier niet gefchreven,
dat met de hoofddaad in geen verband hoegenaamd ftaat, en
alleen client, om pie gapende menigte to amuferen! Hot tide,
I5de, 16de, i7de en ride Tooneel van hot ifte Bedrijf behoorcu hieronder, en her 7de Tooneel van hot 3de Bedrijf
be-
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beleedigt zoodanig bet gevoel, dat al de indruk van bet voorgaande en de gunflige Hemming voor bet volgende zijn weggenomen . wij lteuren de honte vermenging van ernst en boert
op bet Tooneel af, al is bet ook geestige b.oert. Maar welk
eene mamer is bet toch, eenen hansworst, (gelijk hier den
Koster van Koevorden) tusi'ehea de roerendfle tooneelen in,
en terwijl aller verlangen op de zoo belangrijke uitkomst hoog
gefpannen is, de platfle lafheden to doen uitkramen? Wie
eenen E O T Z E JI U E wil navolgen, behoort dan ten minfle ook
lets van deszelfs geest to bezitten .

Rojtna van Alontesfi, of de IPanhoop der Eerzucht. OorJ1-onkeliik Touneelfpel. Door A . C Ft A 11 E R . re flmflerdam ,
bij H . van Kesteren . 1514 .
In kl. Svo . 134 E1. f :-0 :

I

wel oorfpronkelijk, uit des Schrijvers eigen breinf en wij
weren waarlijk niet, hoe wij de late aanmelding van dit kunstftnk zullen verontfchuldigen ; wij wilden nu wel geheel maar
zwijgen, maar dit ken toch niet bij zoo cen fmaakvol voortbrengfel van dit fcheppend Vernuft, wiens vorige „ tooneelwerkjes met zoo veel geestdrift zijn toegejuicht," en die
nu cenen KWADEN en eenen GOEDeN DUIVEL (tie eerfte van het
vrouwelijk, de andere van bet mannelijk geflacht)aan het licht
brengt voor bet kunstlievend Publiek, ingevolge „ eene aangeborerae genie," dat flog heerlijk fehittert in onnavolgbare
grootheid, niettegenueande deze voortrefhelijke Tooneeldichter
door de Recenfenten „ bitter gehavend wend, uit bedilzucht ;"
weardoor hij inmiddels ecu meester geworden is in geduld,
zijnde thans „ even zoo grduldig nls het papicr," (hetgeen
zeker her hoogite toppunt van geduld is!) terwijl hij zijnen
(kostelijken?) tijd verfpeelt, trachtende zijnen Lendgenooten
cenige aangenarne uren to doen doorbreirgen, en gelukkig
(zeggea wij , hoewel hij zegt, dat dit voor hem zeer ongelukkig is) zijn honderdinaal genomen befluit, om de pen weg
to werpen, nog maar niet ten uitvoer brengen kon ; eene pen,
die van de veritandiglte eanmerkingen overvloeit, waarvan
reeds deze uit her Voorberigt eene voldoende proeve is : , dat
hij, die zijne hartstogten weet to beflrijden, niet altoos wijzer, maar wel gelukkiger is, dan anderen, die dit niet kun ,
nen ;" hetwcik den Lezer des Dichters diepe wijsheid doet op .
merken, daarin, dat hij zich nu wederom tot bet fchrijven
liet wegllepen, door zijne „ hem aangeborene genie ."
Roiitta van f.7ontesfi, de kwade Duivel, vereenigt in zich
de hoogstmogelijke menfchelijke boosheid ; maar eenen goedesa
Drivel to teekenen, is bet meesterfluk der vindingskracht! en
dit is bij uitnemendheid gelukt in bet daarflellen van eenen
uitmuntend dapperen , edelmoedigen, deugdzamen Ritmeester, die ons zegt, v66r dertig ;wren een dole, wilde jongen
geweest to zijn, en bij wien liet geweten over de zonden zijnez
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ner jeugd aatthoudend wakker is . Zoodat wij den wenscla
niet kunnen cervg'~oudcn, dat een aantal tiolle, wilde jongens
Tegt goede Dui7'eIs mogen zijn, die zoo gaarne alles, wat zij
kunnen, vergoeden. -- Wj zijn met de floven, en hoe bet
daar al toe kan gain, minder bekend dan doze Toonceldichter, en liennen zelfs bet flof van Jan G'legel niet, offchoon
wij or wel ecns van hoorden. Wij willen den Lezer het genoegen niet benemen, dat hem dit Tooneelfpel geven kan,
door eene ontwikkelde opgave van den inhoud en de oplosfing van den knoop . Ool : willen wij, om dezelfde reden, de
zeldzame f'choonheden niet aanwijzen ; 4echts de allervoortreffelijkite moeten wij doer opmerken, die zeker den kunstkenner onder de aanfchoawers de meeste voldocning geeft,
(en met welker navolging nog wel andere Tooneeldichters bet
Publiek kunnen verpligten.) Al de Jpelers n •e rtr •e kken, tusfchen bet 5 en 6dc Tooncel des vijiden Bedrijfs ; zoodac bet
Tooneel ledig wordt . Dit is de fraaiite en aangenaamfle zet .
lllmanak der 117zifen en Crati2n, earn tr ies?dfG ~1ll~l , Licfk er
Kunst geivijd . 1816. Te Amflerdam, bij E . Maassamp :

f 1-5- :

Alma .=rak voor Yronwen door I' oxven . 1316. Te 4rnflerdam,
bij de Wed . J . Do11 . f :-13- :
Almanak van Vernuft en S aak4 x816 . Te e4mlerdaru, bij

de Wed . J . DOil . f :-i8- :

JI

e aard van ons Nlaandwerk vordert, en deszelfs beftek ver .
gent weinig meer, dan de bloote vermelding van de vvederverfchijning dezer Jaarboekjes, van vroegere jaren, vooral de_
beide laatften, bij het Publiek genoegzaam bekend ; terwijl
bovendien bet meerendeel onder Lezeren reeds eene keuze zal
hebben gedaan, wanneer hun dit ons No . in handen komt .
Men verlangt zulks echter van ons ; welcan! gaarne voegen
wij, bij de cankondiging, nog dit weinige : dat do Ihnanak
der llMnfen en Cratien, gelijk de duurfte, ook zonder twijfcl
de fraaifte is , \vat de plaatjes betreft, die inderdaad even
keurig van uitvoering als bevallig van voorftelling zijn, en de
vervaardigers tot eer verftrekken : ook de in'noud, zoo in poe.
zij als proza, voldo.et, over 't geheel, can de vereiscliten van
foortgelijk een boekje . -- Wat de beide anderen betreft, bet
deed ons genoegen dezelve weder to zien, even als men een' ouden bekende, die ons meermalen verzelde, met vermaak ontmoet . Zij bieden eene meerdere verfcheidenheid nog aan, din
eerstgemelde ; en de dichtftukjes van Vrouwe tc . W . B . , van w.
H . w . Bsz . en anderen zouden ook een work van duurzamer
waardije tot fieraad ftrek'.en . Sommige der prenties zijn waarlijk
lief ; loch met fpijt hebben cvij, in hot Jaarboekje voor Vrou .
wen, ditmaaf de portretjes gemigt .
No . Xll! . bl. 562, 513, Bu :ko ur •, a,, :onr .:rnc,J •u , out, veroorzaakt
door de aadduiding van der naam m-t eene cnke' vooiletter, dlicmaat
a v is E L A zv D, in ftede van iiz c a w i a c a, ingeflopca:
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Hey .
275
646
No. III tot V.
Hespel-, (H. van den) Het Leven en Sterven van 7.
K. Ellemer . Middelb . bij S . van Benthem .
340
Hifloire des Societes fecretes de l'.,frmce , &`'c. Paris . 349
Hoek, (I.) Eenige nuttige Wetenfchappen. Rott . b-ij
89
3'. Hendrikfen .
Hoetink, (B.) Het Beleg van Groningen . Tooneelfpel.
Gron . bij R . .7. Schierbeek.
75 .5
Hope (De) Israels, uit Daniels Nachtgezibten, enz.
Utr . bij Kemink en Zoon.
9
Huet, (D . T .) Sermon &c . Breda, chez j. A . Oukoop.
54
Hufeland, (C . W.) Pligten van den Arts, enz . Amft .
bij 7. B. Elwe.
IQ
.-~Onderzoek aangaande Zenuwl oor: •
fen en Typhus, enz . Amft. bij L . van Zs58

J.
Jaarboeken der Genees-, Heel- en Natuurkunde, enz .
Ilden D. 3de St. Amfl. bij L . van Es .
5%
,dung, gen . Stilling, (,7. H.) Theorie der Geesten-

kunde . Leeuw . bij Y. IF. Brouwer.
IK .

lay}

Kampen, (N. G . van) Galerij van vermaarde Vrous
wen . II Deelen . Dordr . bi) A. Blusf' en Zoon, 14

Gefchiedkundig Overzigt der
Gebeurtenisfen in Europa . Ilde en laatte St . Leyd.
bij L. Herdingh en Zoon .
207
Kanter, Philz . (,' . de) De Franfchen in Wa1cheren,
82
Midd . bij .$, van Benthem .
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Kasteele, (R . P . van de) Ode aan God en het Vaderland. 's Hag. bij j. 4llart.
24
Kate van Loo, (D. H, ten) Lofzang. 's Hag. bij 4j
van Hoogfiratcn, un.
371
De Gardes d'Honneur,
in vier Zangen . 's Hag . bij P'.". ./fart .
603
Kenau-Ilasleiaeriana, enz . Rort . bij .7. Immet eel,
129
jun.
Kist, (E.) Beknopte Beoefeningsleer, ten dienite van
Minvermogenden . 11 Deeltjes . Dordr . • bij A Blusfe
en Zoon .
480
lie n, (A G.) Gedichten . Leyd . bij L . Herdingh en
Zoon.
46
Klofe, (.i.) Des Heeren Avondmaal . Gron . bij W,
iVouters.
120
Kluyskens & Kesteloot, r4nnales de Littdrature mddicale, &c . T. XIX. No. i. La Ha .e, de l'Impri=
merle Belgiglie .
669
Kl•n , Tsz. (is .) Eerftelingen der Vrijheid. Utr. bij F.
105
D . Zimmermanr
Aanmoediging . Amft . bij -4 . .4. Ko!83
ning .
Krijgsliederen . Amft . bij ,1, van der
He--.
371
Konig, (H . N.) Puntdicht op den Hond Mango, enz .
236
Amft. bij Ge sbeek en Comp.
.
Dordr
.
bij
A
Koning, (fl . de) Twee Leerredenen
Itlusfe en Zoon.
54
Koning, L . D. Z. (C. de) Gefcliied- en Letterkundige
Mengelingen . Haarl . bij F. ''ohn.
395
Kotzebue, (A von) Louife . II Deelen. Leeuw . bij
$08
&eenbergen van Goor.
C.) Over den card en de geneeswijze eener
Krausf,
Veeziekte . Leyd . bij H. IF. Hazenberg, `,;un. 249
Krieger, (1P. L .) Dank- en Bid-uur, en Leerrede en
Dankuur. 's Hag . bij "1 Al/art .
483
H.) Herinnering bii mtinen 2s jarigen PreKrom,
dikdienst, enz . Amit. bij C. Tirnmer:
335
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Jfrummacher, (D . F . A .) Katechismus des Bijbel8 ,
36
enz . Amft. bij Y. van der Hey .

283
.
Kup, (H.) De Overwinning bij do Belle Alliance Rott .
703
bij 5 . .ffcndrikfen .
Krygsdans .

L
Lafontaine, (4.) Wenceslaus Valk en zijne Familie.
4r5
III Deelen . Amft. bij H. Gartman .

De Terugreis naar het Vaderland.
Amft. bij

en

.

R. Radink .

424

Walther, of het Kind van het Slate
469
veld. Ifte D . Haarl . bij F . 1 ~ ohn .
Lastd;•agcr, (d. .) Een woordje aan iedereen. Utr.
bij F . D . Zimmerman .

368

Lehman, (G. W .) Handbuch der Deutfchen Sprache .
728
Zutph . bey H . C . A. Thieme .
Lennep, (D .
van) Neerlands Rijk herfield en gehandhaafd . Lierzang . Amft- bij P . den Hengst en Zoon . six
Levensregelen van een' ouden Bramin . Arxit . bij y . ten
66o
Brink, Gz .
Lichtenflein, (H.) Reizen in Afrika . IIIde D . Dordr .
bij d . Clnsfd en Zoon.
44 8
Lobrij , (N.) Leerrede over de Vaderlandsliefde . Leeuw.
bij
tV t rouwer .
389
Loo, (D. van der) Vaderlandfehe Gezangen . Amft. bij
G . van Dijk .
562
,Loo, (, . van) Vijftal nagelatene Bedeftonden, en eene
Leerrede . Amft. bij ~4. . Saakes .
140
Dagboek. Amft. bij .R. . Saakes . 667
Loosjes , Pz . (4 .) ~aour- Lormian's Verlost Jeruzalem .
Zangfpel. Haarl . bij .4. Leesies, Pz .
30
Delille's Drie Rijken der Natuur . Illde
Afd . Haarl . bij A. Loosjes ,, Pz .
77

IVde Afd .
495
Mengeldichten . Haarl . bij 4. Loosjes,
Pz .
2.78
Loots, (C.) Opwekking aan de Nederlanders . Lierzang .
Amft. bij 3c ten llrink, Gz .
233
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Lotgevallen van Herman Streit, onder de Pruisfifche
Landweer . Dordr . bij ~4. lusfe en Zoon.
659
L uiscius, (J . M. van Stipriaan) Disfertatio medics inauguralis . Lugd. But, spud Vid, M. Cyfveer J.
Fil .
672

M.
Malte - Brun, Tafereel van het Koningrijk Sakfen .
Leyd . bij L . Herdingh en Zoon .
176
Mastenbroek, (Fenna) Lectuur voor Vrouwen . Gron,
bij W. il7outers,
73-S
)Ifeijer, ;un. (H.) Vaderlandsch Gevoel, aan mijne Wapenbroeders , enz . Amft . bij Ge_ysbeek en Comp. 417
Lauwertak voor den Prins van Oran,
je . Amft. bij Geysbeek en Camp .
417
Melchers, (F. J.) Nationale Kerkvergadering van Parijs .
Amft . bij B. j'. Crajenfchot .
88
MEmoires fecrets fur Napoleon 13uonaparte, Tome 1,

Paris, chez G. Mathiot .

220

Tome II.
503
Metelerkamp, (R .) De Regeringsvorm der Vereenigde
Nederlanden . Ifte D . 's Hag. bij .7. 4llart .
152
Netzger, (T. D .) Geregtelijke Geneeskunde. 's Hag.
488
bij ,7. Allart .
Meulman, (?.) Woerden in Slagtmaand 1813 . 's Hag.
16
bij .7. Allart .
(7.
R
.)
Mijn
Droom
over
de
gevolgen
. fodderman,
der algemeene Volkswapening . Gron. bij B. van der
Kamp.
329
Moens, (P.) Bij het intrekken van Napoleon in Parijs,
Utr . bij F. D. Zimmerman .
371
De dankbare Willem . Amfl . bij .7. ten
706
Brink, Gs.
Moll, (./I .) Proeve eener theorie van de werking der
Contagia acuta, enz. Nijm . bij C. .7 . van Gaor en
Zoon.
295
Monsjou, (D. .7. van) Ode op de Franfche Onmenfchelijkheid . L'tr. bij 0. Y. van Paddenburg, enz . 12,9
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Nederlander . (De) In Vertoogen .

R.
Amif . bij P . de ;z

Ilengst en Zoon .

33

Nederlanders ! geen geloof aan Napoleoui! enz . AmffL
bij 7. van der He .
329
iVieuwenhuis, (j .) De luisterrijke Overwinning der
Bondgenooten, enz . Mr . bij j . van Schoonhoven . 724
O.
Ockerfe, (IV
. A.) Napoleontifche Redevoeringen . Iffe
Tweetal. Amnff . bij
van der Hey .
102
Oostkamp, (j . A .) Onderwijs in den Godsdienst, enz .
Amtl: bij 4. ,$ . Snakes , enz .
532
P.
Paddenburgh, (G . G . van) Het Leven van een' ouden
Vrijer . .Iffe D. Haarl . bij F. Bohn .
729
Palm, (j . H. van der) IIIde Zestal Leerredenen . Leyd.
bij D . du . Mortier en Zoon.

i

IVde Zestal.
,69
Christelijke Opwekking tot Heldenmoed.
Leyd . bij D. du Mortier en Zoon .
24
Pellecom, (J . N. van) \Vapenkreet. Schied . bij j. H
Sweben .

371

Lierzang aan den Prins van Oranje. Schied . bij j. H. Sweben .
417
Perponcher, (W E . de) Twee Brieven aan Mr. A,
Feith . Utr . bij j. van Schoonhoven .
492
Pike, Reize naar Nieuw Mexico, enz . Ilde D . AmtsL
bij C. Timmer .
65
.Pius VII. (Aan Paus) Dev . bij j. W. Robijns .
41
Polak, (M. Y .) Redevoering op den Dank- en Biddag.
Hoorn, bij F. Swidde.
4$'4,
R.
Raadgevingen aan het Congres to Weenen .

Amf , bi
Ge sbeek en Comp .
85
Iteeenfent, ook der Reeenfenten . (Zan den) 156, 376,
378, 472.
iieddingius, (G. B .) De Gefchiedenisfen van het Evangelle, enz . Gron. bij X. Zuidema,
143
C c e 5
Red-
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. G.) Godsdicnftige Overdenkingen
Reddiugins, (IF
alle
Dagen
des Jaars . Itte D. Gron. bij IJ'
voor
Zuidema.
145
De Edele Familie van bet Ro. Zuidema.
zendal . Gron. bii IF
510
Regenbogen, (,7. H.) Leerredenen . Dordr. bij d,
111usfe en Zoon .
93
Rehfues, (P. .7 .) Dagboek van eenen Duitfchen Officier, enz . Gron. bij IF
. Zuidema .
585
(F.
h)
Reinhard,
Leerrede, over het Avondmaal .
Gron. bij Ih van Boekeren,
lot
Reis door Belgie, in J814 . Amft . bij E. Maaskamp,
enz .
353
Rcisje (Een Anecdotisch) van Holland naar Engeland .
Amit. bij L. van Es.
517
Remediis (De) civitatis agricolae, bello afflictae, disquifitio, ,roc . Lugd. Bat. spud A. et J. Honkoop . 682
Retour (Du) de Buonaparte, par le Comte Alex . de
T * * *. La Ilaye , de l'Imprimerie Belgique.
591
319
Rietberg, (L.) Poezij . Haarl . bij F. ~ ohn.
Roemer, (s' .) Handleiding tot Godsdienftig Onderwijs.
Leyd. bij D. du Mortier en Zoon.
573
Romswinckel, (A. C.) Leerrede op den Dank- en Be.
622
dedag . Zierikzee, bij A. de hos, ,`fz .
Rumpf, (Y. D. F.) Heldendaden van Blucher, enz .
Zutph . bij II. C. A. Thieme.
21
van)
I-let
hoofdzakelijke
der
ChristeRiswijk, (G. .7.
liike leere, enz . Amit . bij de Ihed . G. Warnars en
Zoon.
337
S.

Saalfeld, (F.) Het Staatkundig Stelfel van Frankrijk,
enz . Dordr . bij P. van Braam, enz.
691
Sander, (7. C. A.) Het Godverheerlijkend lot van
den Goddelooze, enz . Leyd. bij L. Herdingh en
Zoon.
441
Scheltema, (.7.) Alexander, Keizer van Rusland, in
Holland en to Zaandam . Amt . bij a. Gartman . ats
Schel-
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Scheltema, (J .) Bemoediging der Nederlanders bij de
Landing van Buonaparte . Amft . bij H. Gartman . 229

Wat willen-wat zu 1en nude Franfchen - wat moeten wij doen? Amft. bij H . Gartman .

229
Peter de Groote in Holland en to Zaan299
dam . Ilde D. Amft . bij H . Gartman .
.
Blljfpel.
Schsraidt, (F. L .) De ligtzinnige Leugenaar
616
Amft. bij H. van Kesteren.
Schotsman, (N.) De godvruchtige Veldheer gefchetst .
2o6
Leyd. bij Y. van Thoir .
Schrdge, (A' .) De uitroeijing der Kinde-rziekte. Amft.
bij Geysbeek en Comp .
145
Schrant, (,7. M .) Leerrede over de Pligten van Ondcr528
danen, enz . Amft. bij B . Y. Crajenfchot .
Schutters, (C.) Hulde . Midd. bij S. van Benthem .465
-- De roemrijke Overwinning op de Franfchen . Midd . bij S . van Benthern .
511
Semple, (A .) Reis van Hamburg naar Silberberg, enz .
Amft . bij Y. van der Hey.
725
Siegenbeek, (M.) Leerredenen . Haarl . bij B . Loosjes,
Pz .
189

Leydens IIoogefchool herfteld . Leyd.
bij L . Herdingh en Zoon .
700
So la, (B. de) Discours fur les diferens Svstemes de la
Generation &c. 4 la Haye, chez lcs Freres G. d'Al-

bani .

1i

Summering, (S. Th .) Over eenige gewigtige pligten je.
gens de Oogen . Dordr. bij .4 . Blusfd en Zoon . 147
Spreuken (De) van Salomo . Gor. bij . ' .van der Zeal. 183
Staats -Almanak voor 1515 . 's Hag . en Amft. bij de
Gebr. van Cleef.
414

Stafford, ( ; .) Epistelen en Evangelien . Amit.
'1. Crajenfchot .

bij B.
722

Steven, (K.) Apostafle van Keizer Napoleon . Amft. bij
B . Maaskamp .
217
Stoopendaal , (D. IT) De Verniommingen . Elijfpel.
Amit. bij .7 . Tiel.
423
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}$tuart, (M.) Redevoering .
trop .
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Annft . bij R .

Berx43 5

Leerrede . Amft . bij R .
Berntrop . 435;
S .) Wilhelmus van Nasfouwen . Aift . bij
ten Brink, Gsz .
131
- Aan mijne Nederlandfche Landgeo,
ten, enz . Hoorn, bij
Vermande.
233
,Swindercn, (?'. van) Almanak der Akademie van Gro .
ningen . 1815 . Gron . bij
Oonakens .
43
1816 . Gron . bij Y. Oomkens,
707
De Verdienllen der Vorften van Oranje-Nasfau, enz . Gron . bij . . Oomkens.
457

Szvaan,

(Y .

T.
Temminck, (C . J .) Hifloire Naturelle gdnerale des Pi.
geons et des Gallinaces . Tom . II. Amfl. chez Sepp
Fils .
4$9
Teutem (F . van) Leerred` op den Dank- en Bededag.
Utr . bij 0 . ,7 . Tan- Paddenbur , enz .
62%
Tollcns, Cz . (H .) Bij de Verhefftng van ihillem Frederik . Lierzang . 's Hag . bij
Allart .
23I
(Ii.)
Staatl.undige
Gefchriften
.
Ifte
Tollius,
D . 's Hag .
bij
Allart .
3 0 :1
Tydeman, (H . AV.) Verhandeling over de Hoekfche en
Kabeljaauwfche Partijfchappen . Leyd . bij D . 4*4
Saar.
251

U.
Uilkens, (,7 .4 .) Almanak tot Nut en Vergenoeging
i&r5 . Gron . bij~j Oomkens.
48
Alerkwaardige Natuurverfchijufelen .
Tile St . Gron . bij 7. Oomkens .
39L
Uitboezeming aan den Boning hr Nede'rlanden . Utr .
bij S . Alter .
g6z
V.
Verhaal (Naauwkeurig) der Vervoering van Paus Piu:t
VII, enz . Dev . bij . IV. Robyns .
690
Vcrha,ndelingen van Tc ler's Godgeleerd Genootfchap .
1XVIe 1) . Haarl . 1ij 3'. van Th/lrrs en Comp . (Vier49
de en haatfl.e Verfag.)
Ver-
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V.erhandelingen van Teyler's Godgeleerd Gen"tfchap„
XXVIfte D . FIaarl . bij Y. van Walrd en Comp 4,25
,. .
(Tweede Verflag .)
4?3
(Wijsgeerige) van de Maatfchappij der
Wetenfchappen to Haarlem . Ilten D. isle St. Aituit.
bij 7. Allart .
498
-- (Natuiurkundige) van de Holl, Maatfch . der Wetenfchappen to Haarlem . Vllden D. _de
629
St . Amft . bij 7. van der He ,
(Nieuwe) van bet Haagsch Genoot~.
fchap . Voor X813 . 's Hag: bij de Erve "7. Thierrij ets
C. Menfing en Zoon .
6i7
Yertive , (B.) Leerredenen over de Gefchiedenis vax
Elias . Ifte D . 's Hag . bij . Aldart .
381
Vaderlandsliefcje , GodsVr4cht , Eerbied
voor den Koning . 's Hag. bij ,7. 1411art.
387
Verzameling van aardige en bet verftand opfcherpende
Anekdoten . Rott . bij 7. Ilerrrlrikfen .
184
L,llette, (M•. de) Tafereel der Oorlogen van Nitpoleon
693
Ifte St. 's Hag. bij ,5;. Apart.
Vrede, (Bij den) enz . Gron. bij T. O. Spoormaker. 465
..
Vreugdebedrijven der Groninger Boekdrukkers, en
enz . Gron. bij 5 . H. Bolt en W Zuidema.
44
hover , (C. van der) De Tooneel-kritiek . Blijfpel. Amft,
420
bij H. van kesteren.
W.
Waarheid (Ernftige) in een bevalli. Gewaad, ten tien661
tal Leerredenen . Grog . bij W Zuidema .
Water, ( . I . te) Levensbijzonderheden van Pieter
Adriaanszn
van de Werf. Lc'yd . bij Haak en Comp . 589
lheiland, (Y. 4 .) Proeve over eenige Onderwerpen
uit de Wetenfihap der Wetgeving . Amit. b~ H.
Gartman .
399
Wesicrbaen, (C. dh) Moed en Kracht tegen den Man
des Bloods . An7it . bij H. Gartman .
243
Westerman, (M.) De Tabaksfabrikanten . Blijfpel. Amft..
bij ° . G. Rohlof.
46
De Verheffing van lhillern I. Lierzang . Amft. bij .7. G. Rohlof
231
Wes-
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Westerman, (M.) Viertal Vaderlandfche Gezangeii.
J 7L
Mail. bij Y. G . Rohlof.

Uitboezeming van mijn Gevoel, blj
verlosfing
van
het Vaderland . Amft . bij Y . Y.
de
L(ntema en .7 G . Rohlof.
562
Nedrlands Redding. Tooneelfpel. Amft%
bij ,'. G. Rohlof.
702
Wegtingh, (H.) Pio VII. Dav. apud. J. W. Robijns . 41
Wierdsma, (E. F.) . Opwekking aan mijne Landgenooten. Gron. bij W. van Foekeren .
283
W felius, (S. I.) De Roem , in twee Zangen . Amft .
bij H. Gartman.
71
Withuys , (C. G .) De Slag bij Quatre Bras . Lierzang.
Amit . bij Ge sbeek en Comp .
6ii
Woesthof, (J. J.) Aan de Batavieren, enz. Amft .
bij R. 3. Berntrop .
465
TValterbeek, (?. L .) Ne8rl . herftelling Gods werk,
Amft. bij Scalek:vzp efivan de Grampel.
54
Over het licht, in hetwelk de
onderneming van Napoleon moet befchouwd worden,
enz. Amft . bij Schalekamp en van de Grampel, enz.s92
Wyn, (H. van) Huiszittend Leven . IIdeg D. ifte St .
's Hag. bij 7, Allart.
60
Z.
Zillefen, (G. J.) Oratio. Lugd. Bat. apud W. Hazenberg .
4z
Zimmerman, (3. D.) Betltoediging en Opwekking,
enz . Utr. bij F. D . Zimmerman.
24$

MENGEL WE RK 3
VOOR
1815"

VADERLANDSCHE

LETTER-OEFENINGEN,
O F

TIJDSCHRIF T
VAN

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,
WAARIN DE

BOEKEN

EN

SCHRIFTEN,

DIE DAGELIJKS IN ONS VADERLAND EN
ELDERS UITKOMEN, OORDEELKUNDIG TEVENS EN VRIJMOEDIG
VERHANDELD WORDEN .

B E N E V E N S

MENGELWERK,
lot Fraajje Letteren, Kun/ien en Wetenfchappen,
betrekkelij k.
TWEEDE STUK,
v O O R
18i s.

MENGELWERK.
Te 4MSTERDAM, bij
G. S . LEENEMAN VAN DER KROE
en
J. W. IJNTEMA.
Isis .

I N H 0 U D
VAN

nsT

MEN GE L WE 11 K.

11opedevoering,
over den Invloed van den Koophandel
de Zeden . Door
N . SWART .
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Brief, aan den Redacteur der Yaderlandfche Letteroefeningen, over bet, bevorens medegedeelde, Verflag
van de Redding eens Drenkelings door den Keizer
van Rusland.
15
Gedenkfehriften van RENPE BORDEREAU, gezegd LANGEVIN, betreffende haar Soldatenleven in de Yen19
eke, door haarzelve verzameld .
Zuster MARTHA .
26
Over de Liefde tot zijn Geboorteland .
32
Brief van eenen Vader aan den Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen, over de betwisteNaamgeving aan zijnen Zoon.
36
Zes Maanden to voren ; zes Maanden er na ! of : De
Fransch/es, zoo als er wel meer zijn .
38
Nederlands Feestviering in Nov . 1314 . DichtJlukje . 44.
Welkomgroet van EUZE aan den Winter . Door ROBEDL VAN DER AA.

Dichtflukje.

45

Een woord over het Hertogdom Parma .
47
Nog iets over Graffchriften .
47
Graffchrift .
48
Eenvoudige Gedachtcn, over den vermoedelijken zin
van het bedenkelijke in de woorden van PAULUS,
Filipp . 111: 7-17 .
49
Oordeelkundige Gisfing, over JAI( . III : 62. Door B .
VAN WILLES, Predikant to Nieuivland .

54

Vertlag van merkwaardige Genezingen, door de Electricitcit to weeg gebragt . Door P . VAN WERKHOVEN,
llpotheker to Utrecht .
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NAPOLEON BUONAPAR-

64.
Het Ontwerp van HENDRIK IV tot een' eeuwigen Vrede.
72
Historie van JEAN MARIE HERVAGAULT, den vermeenden Dauphin van Frankrijk. Door A . VON KOTZEBUE .
76
ROEL(P SCHENKEL . Door W . H. WARNSINCK, BERNSZ .
TE .

Romance .

83

De Plagen van Egypte . Door E . D . CLARKE , LL . D . 86
Eenvoudig Schrijyen eener Schotfche Vrouwe aan Keizer ALEXANDER .
87
Anecdote van Prins SCHWARTZENBERG .
88
Redevoering, ten bewijze, dat de Mensch zich over de
zekerheid zijnes doods met geen regt to beklagan
heeft . Door C . W . wESTERBAEN, Predikant bij de
Remonflrantsch-Gereformeerde Gemeente to Amflar89
dam .

Aanmerkingen , betreffende de voordeelen der MetaalEthers, tot geneeskundig gebruik .
102
Over de wreedheid bij de Hindous.
Io5
Belangrijk Verflag der Reize van BUONAPAR TE , van
zijn vertrek van Doulevent tot aan zljne infcheping
to Frejus ; nevens eenige wetenswaardige Bijzonderheden, betreffende zijn laatfe oponthoud to Fontainebleau, en zijn tegenwoordig verblijf to Porto-Fcrrab o .

Historie van JEAN MARIE HERVAGAULT .
flat van bl . 83 .)

De Vorftin in het Dorp .
Dichtflukje .
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123

Door A . C . W . STARING .

1.28

Bijdrage tot de Gefchiedenis van den Oorfprong der
Amferdamfche Maatfchappij tot Redding van DrenItelingen .
I3¢
.Holland/ehe openbare Soberheid .
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k achte mij bijzonder verpligt aan bet Departement,
Jwaarin
ik thans de eer heb bet woord to voeren . Niets

zou mij dun ook aangenamer zijn~ dan op eene wijze
to kunnen fpreken, die eenigerthate beantwoordde aan
deszelfs eigen naam en doel . Ik moet mij intusfchen
beklagen over bet gemis van alle kundigheden, tot den
handel, tot bet fabrijkwezen, ja eenigen huishoudkundigen tak, betrekkelijk . En hoe roekeloos zou bet
zijn, eenige oppervlakkige, of elders geputte, denkbeelden zamen to hechten, om die, in eenen kring van
ervaren beoordeelaars, tnet veel verwaandheid uit to
ftallen! Doch de koophandel, in bet groot gedreven,
en tot de ruiling, uitwisfeling en omzetting der voort
brengfelen
n van alle werelddeelen uitgeftrekt, behoort
tot de merkwaardige verfchijnfelen en krachtige drijfveren, met betrekking tot den mensch en de menfchelijke maatfchappij, tot de vorming van bet volkskarakter, en de wijziging van geest en hart . In zoo verre
is hij bet gepaste voorwerp van cans ieders nadenken a
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hat vovtwerp van befchouwing en beoordeeling vopr
Men beoefenaar der ondervinding en gei'chiedenis .
LLn zou inzonderheid de Hoilandfche letterkundige,
of weetgierige, zich niet gaarne bepalen bij deze flof?
Heeft niet ons vaderland, op nieuw, bet grootfe belang bij dezelve? Had het dit niet altijd, in zoo verre de dankbaarheid eene verdediging kon vorderen van
den handelgeest, ais de bron en befchermgod onzer
welvaart en grootheid ; in zoo verre de roem der vaderen behoorde gezuiverd to worden van elke blaam,
bun door nijd en onkunde elders aangewreven ? Inderdaad, voorlang reeds weergalmde deze zelfde zaal, niet
flechts van den lof des handels in bet algenteen, in
onnavolgbare ditchterlijke toonen voortgebragt ; de wijsgecrige beoefenaar der gefchiedenia flond opzettelijk
bij de voordeelen flil, aan befchaving, wetenfchap en
kunst, door dezen werkzamen tak des menfchelijken
bedrijfs , blijkbaar teegevoexd Dock,, wat beteekent
befchaving zonder zeden ? En hoe duur is al de lof
voor den handel gekocht, indien dezelve de verwijten
niet kau wegnenien, door den vrtetndeling op hem, en
vooral op dit land, oms volskarakter, en de eerbiedwaardige fl"ichaers anger welvaart, geworpen ? Immers, gij weet, hoe de opperviakkige Fral}scheian en
vaak waanwijze Duitfeher gewoon zijn op den Hollandfchen koopman, zi ne fchvaapzucht, zijne gierigheid, en ongevoeligheid voor able edeler helangen, to
fmalien . Ja, meermalen mope bet gefnap van zoo ve.
It, elkander naklappende, wijsneuzen zijn weerlegd ;
meermalen moge bier eene taal zijn aangeheven, die u
uwe waarde, de waarde van uw volk en groote voorvaderen, op nieuw levendig deed gevoelen ; geenszitas
to veel kan u de poging fehijnen tot een algemeei et
betoog daarvnn . Ik ali hans hoorde bier nog niets der
gelijks. En fchoon alles, wat wij zeggen zulien, oQk
elders reeds en beter m.ogt zijn ter neer ,gefldld, oe ;t'
vangt in gunile eerie bijdrage, die den een' of anderea
v(efligt nieuw xtl fchijneu, en gewis bj ons de verdien-
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21 is dtis voor de weliraart zelve, vo -or den mensch
met al zijnen aanleg en vermogens , voor zijne deugd
inzonderheid eene, inderdaad gevaarlijke, kwaal . Rijken en fleden ziju door hare ondermiining ingeftort ;
helden en wijten bezweken onder haren last ; ja weinige beenen zoo fterk, die de weelde kunnen dragen .
Net is onnoodig, dat rvij in eenige bijzonderheden uitweiden. De ondervinding leert ze ; bet fchrander oordeel ziet ze van to voreil in . En, gelijk de ondeugd
zelve, zoo is zij doorgaans flechts daarom gevaarlijk,
omdat ze ons veelal ongemerkt on langzamerhand met
hare netten omwoelt .
Maar, Zou de weelde, in het afgetrokkene befchouwd, niet ook hare groote voordeelen bezitten ?
Is niet bet menschdorll oneindig veel aan haren invloed
verpligt? Immers, zij doet den rijkdom, die zich, als
de fneeuw aan de toppen der bergen, bij enkele voorfpoedigen opeenf*apelt , als weldadige beekjes voortfchieten, en alien laven . Zij verwekt, gelijk het vocht
vruchtbaarheid in den bodem, otieral werkzaamheid en
kunstvlijt, en ontwikkeling der fchoonfte talenten . Zij
lokt , als de bergftroom bet gedierte , van heinde en
veer de vlijtige handen, de verborgen bekwaamheden,
en doet ze to meer ontkiemen en rijke vruchten dragen . Zoo zien wij de grenzen van het rijk gezegend
land zich al verder en verder uitzetten . Zoo zien wij
bet genot, den overvloed en alle de fieraden des levers
naar elken kant verfpreid . En wanneer eindelijk ook
de boom onder zijnen last bezwijkt, de geurige vrucht
door volfappigheid ter verrotting overgaat, dan nog
laat hii fchatbare overblijffels en kostbare zaden voor
aridere landen en tijden over . De menschheid deed eene
nieuwe paging tot ontwikkeling ; en, bezweek ook
hare onvolmaaktheid daaronder, geene paging gaat geheel verloren .
Het is intusfchen vai belang, dat de voortgangen
der weelde niet al to zeer warden verfneld . Gelijk zich
bet kwade doorgaans gereeder ontvouwt dan bet goede ;
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&; gelijk elke fpoeadig opgefchoten plant weinig vas•
tigheid heeft, zoo gaat ook de weelde, in korten t1jd
ten 'top gevoerd, met weinig waft befchaving gepaar4.
Verkwisting, btritei fporigheid, grove zinnelijkheid zijn
dxar veelal meest zigtbaar . De riikdom fllrrgeit als
geeee kronkelentde rivier door de maatfchappij, en befproeit alle de deelen ; hij bruist meer met onweerftsanbare vaart, wisfelt gedurig af, overfort nu dezen, dan genen, voor eenen oogenblik, en last in
kommer -verfmachteti, wien bet geluk, of de list en
floutheld, niet juist plaatst op zijnen weg . -Men kafl
bet, daarentegen, under de gelukkigfte tijdperken voor
cen yolk rekenen, wanneer de weelde, ftaag klimmende en klimmende, toch niet boven de oevers rijst ;
wanneer zij de welvaart al verder verfpreidt, bet genot
al meer verhoogt ; wanneer geest elr gevoel overal in
befchaving toenemen, en de mensch, ten minfle voor
een gedeelte, tot zijne beftemming rijpt . Maar, waar
mogen wij dit met meerder grond hopen, dan wear de
hebzucht der vertroetelinge eenen breidel in den mond
iegt? De koophandel moge rijkdom voortbrengen, hij
behoeft hem even Beer . Hoe meer de koopman bezit,
hoe meer hlj in ohloop brengt, hoe meer ook zijne
wiar-de als haAdelaar flijgt en zijne winflen worden vergroot. Geen nuttelooze fchat wekt hem ter verfpilling
op. Zljne voorname eerzucht, waarin hij tevens zijno
grootheid ftelt en zijn geluk vindt, de handel zelf,
verzwelgt altijd wederom even gretig, wat hij heeft
opgeworpen . Het winnen, bet toenemen in rijkdom,
bet ultzetten der zaken ; ziedaar de grootfte bedoeling
van den handelaar, zijn roem en zijn vermaak ! Zou
dan de weelde bier onbepaald heerfchen ? Zou zij den
fchat zelven verflinden? Zou zij de geheele winst mogen wegvoeren ? Zou de koopman met hen in aanhoudende pracht en verkwisting willen wedijveren, die in
de hoofdfleden van magtige rijken, in de roofnesten
van 's werelds fchatten, hunne gewaande grootheld
ten toon 1prefden ? Neen ! nooit geleek Amflerdam
near
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nnar ParUs, fchoon er de rijkf1:e goudf1:room vloeide.
Nooit zal Londen, fchoon misfchien ccnig in fchat~
verzamcling, llIs Rome, onder hare verdarteling wegzinken. ZedeIijkheid en godsvrucht verheffen veeleer
de eene, als de andere, nog Heeds boven het peil van
de meeste andere hoofdHeden. En, inderdaad, waar
blocide alIe kunst en wetenfchap ooit fchooner en
duurzamer, dan hier'? 'Vaar heeft zich de waq,rachtige
befchaving vaster gevestigd '?
In het allernaauwst verband met dit gelukkig ~eyen·
wigt tusfchen de zucht tot bezit en winst, met die
tot genot en Invistig gcbrnik, fbat wederom eene om..
fiandigheid, niet minder gefchikt Qm de verwoestende
uitfpattingen del' weelde te voorko111e11. Im111ers, waar
cIders de rijkdommcn zich opeenf1:apelen. het zij de
bezitters van uitgebreide landgoederen die in eene
prachtige hoo!"df1:ac! docn fchitteren en vloci.ien; ~het zij
de overwinnendc wapenen van eenen tbat den buit der
wereld te za:1.1n vergaderen, d:lt de luister van een
hof ergens den zctcl van uitwendige befchaving en
verfijnd genot w-,tip, cn \'an aile kanten nieuwsgie.
rige en l'ijke vrcemdelingen tot zich lokt, altijd vereenigt zich de wukdoo.%c kdigheid met het ruim bezit
del' vereerde fchattcn. Doeh ~ wat ook ZOll meer verlei:'
den, om zijncn rijkdo1l1 tc gcnietel1, dan deze gevaar·
lijkg vereeniging'? Dc woeliglleid van den 111enfchel~i
ken geest; het onaang-ename ledig van een hart, door
geene werkz:lmc bclangcn bezig gehouden; de :wcht
om toch op eenige w~ize uit te 111unten; ziedaar wat
op vertoo;1ing, feestvieiing en allcrlei zinne11flreeling
gedmig moet duen denken! "\Veten wij daarenboven
lJiet, dat het vermaak, ook het uitgezochtfle, flechts
ds verpoozing zijnc waarde bchoudt? Volop genoten,
,'el'wekt hCl gereedclijk wal~ing, of altha11s onverfchil..
1ibhcid; ~n hCl is de afwisfding, en, bii gebrek aaq
het fC~lran(krfle en meest gcmatigde vemuft, de gefla.
dige ver)leffing aHeen, die geest en zinnen eenigzins
Ran f:,2~nde bouden, \ViI: voofziet dan nict, dat de
bui~
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buitenfporigheid, de overfpanning, de uiterfte, doo .
delijke weelde, bier gereedelijk moet ontfpruiten? Wie
ziet bier, met hare uitbotting, niet gereedelijk bet
vergift der goede zeden overvlo :dig aangekweekt ? Wie
ziet niet de uitfpraak der gefchiedenis , to dezen opzgte, teffens verklaard en ge`taafd ? - De zoogenaamd fchraapzuchtige koopman, daarentegen, verlaat
z{yne zaken niet ; en zijne werkzaamheid wordt to nitgebreider, toe meer zija vermogen toeneeme. In
eene handelftad vindt zich de rijklte zoo we], s4 de
behoeftialte, met bezigheden bezet . Alleen na. den afloop van bet woelige dagwerk, aan bet eindederwelbeilede week, geniet hij de rijke vruchten zijnerxijvetirbeA
Dan is de rust reeds genot ; dan varkwikt de enkele
aamblik der vrije natuur ; dan heeft de bloote geztlig
heid eane hooge waarde. Zou hier de duizendkunfter
naresfe, weelde en mode, worden ingeroepen, om
ten mince eenige beweging in de vervelende eentoonigheid to brengen? Is bet hkr, dat zij eerst werd aangekweekt, dat zii hare aanlokkelijke voortbreugfelp
over de azrde verfpreidt ? Vraagt bet de, gefchiedenia
uyver vaderen, mine hoorders ! vraagt bet uwe order .
vimding van v-roegere dagen ; vraagt bet nog heden de
d#gelijkfche ervarenis, of iet anders dan uitlandthe
lbefmetting, dan verwijfde lediggangers, en bet gefpuks, aan den handel vreemd, zoo vele dweasheden
ea verkwistingen invoerde, die de handel zelf sk zg .
nen ondergang vloekt en fcbuwt ? Neen, hot is in gee.
ng koop(tad, dat de rijkdom bet eerst weelde 'en ze .
debedef ten gevolge heeft . Zoo ergens, dan is des .
x61€s beait, deszelfs noodwendig aanzipn Mr bevorde .
ring van veel goeds, hier in vertrouwde handen . Lang341M ontfpruiten er de befchavende kuniten, met al
bet fchoone en aenminnige, dat de ontwikkeling der
edtle meuschheid gewoon is aan to voeren . Langzaam
rijpt er de vrucht , die des to gayer en duurzamer is .
Langzaam, mear taker, werkt de handel, langs dezen
en vele andere wegen, om bet menschdom op de pat.
den
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den van rede en gevoel de belangrijkfte vorderingen to
doen maken .
Doch , ik befpeur dat bet tijd is, om tot bet tweede
gedeelte mijner verhandelinge over to gaan . Hetzelve
moet beftaan in de verdediging tegen bet verwijt zelve
der hebzucht, als voerende tot al de jatnmerlijke en
zedelooze uiterften der eigenbaat .
Wat de zaak in bet algemeen betreft, bet is zeker,
dat bet verlangen naar rijkdom , met de gelegenheid tot
deszelfs verwerving, veelal ontwaakt en toeneemt .
Verkeerd zou bet zijn, to willen ontkennen, dat de
fiartstogt der begeerigheid naar velerlei bezitting in dEn
koopmansftand werkzamer is, dan waar de gedrukte
landbewoner naauwelijks aan verbetering zijner omftandigheden kan denken . Even zeer loopt in bet oog, dat
deze opgewekte drift niet altijd de perken der zedelijklieid zal eerbfedigen ; dat zij, bij gebrek aan geweld,
-op listen en lagen dikwijls zal zijn bedacht ; en dat,
in den woord, velerlei onkruid zal opfchieten uit den
vlijtig bewerkten en rijkelijk gemesten akker. Maar,
is dit een waarachtjg verwijt ? Verfchilt de handel, die
de hebzucht cfpwekt , to dezen aanzien van elk ander
bedrijf, dat de eerzucht of eenig ander verlangen gaaiade maakt ? gal de mensch zijne krachten ontplooijen,
mljne hoorders ; zal hij worden, wat hij naar zijnen
aanleg worden kan, en worden moet ; zal zijn ontwikkelde geest eene nieuwe fchepping daarftelien in de
natuur ; zullen kun#en en wetenfchappen, zal befchaving, zedelijkheid en godsvrucht zelve bloeijen en gedijen, --- de uitgelokte begeerte moet de eerfte fpringveer van dat alles zijn : zonder drift, zonder vurig
bejag en infpanning van ligchaam en geest, geene
menfchelijke volmaking op aarde . Het is der moeite
Diet waardig, dusdanig betoog to voeren . De wilde,
met zijneh toeftand to vreden, met eenen been onbekend, en door geene begeerte geprikkeld, fluimert,
eeuw uit ceuw in, den zelfden loggen flaup der halve
dierliikhcid voort . De o ;;de Athener, draarcntegen,
door
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door bekwaamheid in ftaat tot de hoog1 a waardighedra
op to klimmen, den fchoonften roem to genieton, of
den rijkften fchat to vergaren , voerde , in weir g ti da ,
wetenfcchap en kunst ten hoo0en top . De drif} .en aljtl
voor den mensch, wat de wind vnor het vaaetuig is .
Wat but het roer, zonder den wind ? Hoe kan hn
zijne werkzaamheid uitoefenen, zonder deszelfs vent F
Of, hoe zouden wij ons hier reeds kunnen berdemetj,
gelijk de bootsgezel de ligte jol met eenen enketen rim,
alzoo onze kracttten en vermogens door den Ear
invloed der rede en welwillendheid in voile wei+king to
kunnen houden 2 Neen, bier is de prikkel der sinnelijkheid noodig . Hier moet genot, eer en grootMd im
het verfchiet zijn geplaatst, als het geliefde doel tin
ingefpannen bejaging. Hier hebbe worfteling, ljv*r.
zucht , werking en tegenwerking plaats , ten einde bet
]even van den geest en de bloem der menschhei& eenmaal in vollen luister gloren . De oorlog zelf, cat.
fionfter, mist, b13 deze befchouwing, geenen 1ofi die
ons ten minfte deszelfs aanzijn in Gods fchepping b&
grijpelijk maakt . De twisten, die Reeds in het rljk det
letteren woedden, het geheiligd gebied tier wijsgeerse
inzonderheid nimmer ontzagen, en tot het rgkdes vredes
toe fcheurden en verdeeklen ; ook die twisten deden
veelIl het licht der wetenfchap opwakkeren , en de waar,
heid in zuiverder en helderder glans aanfchouwen . En,
zouden wij dan behoeven to vragen, of de koophau4
del in deszen lof 4eele ? Zouden wij noodig hebben, u
ee• doen letten op de werkzaamheid, die hij - overal in
beweging brengt? Zouden wij de voordeelen, niet
itechts der wereld in het algemeen, maar in het bijzobder an vaderlande en het eigen yolk, aan ruime
ontwikkeding toegevoerd, voor u hebben op to foramen?
Neen, hier heerscht de nijverheid, de kunstvlijt . Hier
wordt veterlei wetenfchap en kunst, als onontbeerlijk,
gekweekt , en ten top van volmaaktheid gevoerd .
Hier wedijvert bekwaamheid met bekwaamheid, beleid
met beleid, liver met ijver, om het best in zine onA $
der-
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derneming to flagen . Hier moet gij welhaast den zetet
van alles vinden, wat het menfchelijk vernaft en de
menfchehke vermogens tot de hoogfte eer verfhekt . 8
Mijn vaderland, uit de baren opgerezen, op onvruchtbare moerasfen gevestigd, door fchamele visfchers bevolkt, maar eenmaal de verwondering, de roem en de
fchrik der aarde ; hoe voldingt gij dezen lof des handels ! Neon ! dat voorregt that gij aan niemand af, hoe
trots Brittanje op hare beurt den waterftaf moog
zwaaijen, hoe zeer zij den aanfchouwer verbaast door
bet ontzettende harer ondernemingen en harer werken .
Oak Venetie werd reeds vroeger, van eene fchuilplaats
der vlugteiingen, op de ondiepten en dorre platen der
Tyrreenfche zee, de vorftin der wateren en de kroon
van het befchaafd Europa. Ja , waar wij , in oude of
stieuwe gefchiedenis, in oude of nieuwe wereld, den
handel vinden gezeteld, daar vinden wij den mensch,
als beer der aarde, in zijnen fchoonften stand .
Hoe zeer nogtans dit alles niet words ontkend, men
blijft beweren , dat de koophandel met bijzondere ,
fchandelijke ondeugden Reeds gaat gepaard . De eerfte
zou zijn, eene flordige gehechtheid aan het geld zelve,
dat men hier, niet als middel, maar als duel zou befchouwen, in ftaat om alle andere gebreken to bedekken en to vergoeden . Dit zou gepaard gaan met minachting zoo wel van elken behoeftigen, als hardvochtige overlating van denzelven aan ziin eigeri nood en
ramp . Men zou er, om lief of leed, van zijnen fchat
niet kunnen fcheiden, maar then Reeds met Argus-oogen bewaken, en bij elke gelegenheid het bekrompenfte
en ongevoeligfte karakter aan den dag leggen . De rijkdom, zegt men, is des koopmans Unige God ; hij
lent of dient geenen anderen . Op denzelven fteunt en
vertrouwt hij . Wien zou hij behoeven ; wien zou hij
naar de oogen hebben to zien ; wien fchromen aan
zijne belangen op to offferen "? Helaas ! zoo deze fchets
eenigermate naauwkeurig ware ! Helaas ! zoo zich velen aan deze ondeugden fchuldig vonden, en de opgewek-
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wekte drift nanr rijkdom hier zulke menschonteerende
gevolgen had! Doeh, mijne hoorders, cenigzins alge.
Dleen is gewis die befm~tting niet. Hoe! zon de lwopman, wi en het gond vaak zoo ruim tegenll:roomt, de
hriglte met dat goud zijn? Zon hij, die den zegcll des
Allerhooglten, de medcwerking van t~id en toeval, van
wind en ltroomcn, zoo zigtbaar behoeft en dikwijis
ondervindt, de ongodsdienlliglte wezcn? Zou de man.,
die meermalen, met weinig begonnen, door eigcn vlUt
tot hoogen ltand opltUgt, en wiens fortuin nooit zoo
onwankelbaar als dat des r~iken erfgenaams van uitge.
breide landgocderen kan worden, - z on hij zijne ge.
lijkhcid met den minfl:cll, zou hij dCllgd en bekwaamheid, als dep zekerfl:en grond van gelllk, zou hij de
nedcrighcid, als c-cu ~il~lllo;clijk fchepfcl-5 v66r andcren
uit het oog vcrJiczcn ? Necn, H ollanuer! gij kcndet
nooit dell trots, elders door de hoogfte f1:anden ge.
koesterd. Necn, H ol!ander! lIwe weldadigheid en uwe
godsvrucht hebben altijd uitg~blonken, en uwe' vijan...
den befchaamd. En voIgt de Brit niet nog hetzelfde
fpoor? Is het niet altijd en overal gebleken. dat nie"!
mand cigcnJUk minder, dan juist dc handelaar, aan het
geld is verkleefd,? Konden ooit onze eigen gewesten,
meer Iallllw:l~rts in gclcgcll, met <.lit wedijveren, wanneer he~ de redding van ongeluHigen gold? Immers,
ZOO vele godshuizen verheltcll het hoofd in ons midden, om, met naam en daad, de vervulling aan te
wijzen der Christeliike liefdcwct!
Of is het verwijt beter gegrond, dat dit aIles fIechts
moet dienen tot eenige vergoeding der oneerlijkheid,
met welke de rijkdom werd bUeengefchraapt? Is bet
,vaar, dat bedrog en valschheid hier den voornamen
fchepter zwuaUen; en de verzekering, het gegeven
woord, ja de cell zelf, zoo veel ais niets beteekenen?
Het is inderdaad te beklagen, mijne hoorders, dat er
gebellrtenisfen bef1:aan, die tegen ons getuigen. Het is
te beklagen, dat het aigemeen beloop des handels zeIt'
Diet gehcel kan worden gezlliverd van de bl:lam del"
be-
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bedsiegerij . Maar, zou bet niet eenigzins vergeefrjt
zim, zoo de grootere vemoeking bij den handel ooi¢
):leer veFgrijp ten gevolge had ? Heeft die verzoeking
ttiet. hetzelfde gevolg bij den krijgsman, fchoon door
de eer boven alles gedreven , zoodra de verfl-apte
tacht, op den vijandelijken bodem, daartoe gelegenheid
geeft? Ja, ftaaat het in dit opzigt we] zoo fchoon met
de geroemde onfchuld der landlieden, als men elkander
beeft nagefchreven ? Ook de ftaatkunde veroorlooft zich
allerlei listen en dabbelzinnigheden, fchoon de vrede
en welvaart der wereld op hare befluiten rust . De
koopbandel, daarentegen, fteunt grootendeels op de
wetter zelve der eerlijkheid en goede ttouw . Waar bet
anderling vertrouwen ophoudt, daar houdt de handel
welhaast op ; hij kan er niet beftaan . Inderdaad, wares onze voorouders niet beroemd om de rondheid van
ban lckter t Heeft zich bet Hollandsch kredlet rhea
tat op beden toe ftaande gehouden bij afgelegen vol .
ken? Hebbep3 wij met verbaasd geftaan over de wetten, ons v66r korten tijd door hen opgedrongen, die
simmer van handel wisten ? Hier ftond de kwade trouw
gebeel op den voorgrond . Hier fchenen fielten alle de
uitvlugeit to hebben bedacht, die fielten konden en
zonden to werk ftellen, om elken pligt to ontduiken .
Ach! wij behoefden onze onderdrukkers uit hunne
wetten niet eerst te-leeren kennen . Elk verwijt van
trouweloosheid, den nijveren handelftaat door hen toe
geduwd , was eene proeve der fchandelijkfte onbe
€ebuwdheid . Ja, zoo het goud nag ergens trouwe
nverlaac, bet is daar, waar koopbedrijf den verleidelij .
ken fahax verzamelt .
Het minst van allen wordt doorgaans de waan opge
bevel, dat kooplieden althans onverfchillig zijn om-.,
trent alles, wet befchgafde, edele en grootfche aandoe*ingen vooroilderftelt en bevordert . Het is bijna duldeloas, den opgeblazen vreemdeling over deze vooronderftelde ongevoeligheid, in bet bijzonder van den Hollandfcheu handelaar, het ;jdel geklap to hooren uiten .
Het
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Het is waar , men vindt in dezen Hand rijke lieden ,
weaken bet aan eenen befthaafden geest en fmaak ont
breekt. De klimming en daling der fortuin, bier plaats
grijpende, brengt zulks natuurlijk mede . Men vindt
er zelfs , die de aangeboden gelegenheid daartoe verwaarloosden, zich in de bezigheden van bun bedrgf
geheel verdiepen, en Inderdaad flechts den koopman en
den rijkdom eerbied toedragen . Doch, heeft niet hetzelfde bij den adel, in den krijgsmansftand ., ja tot onder de beoefenaars van eenige wetenfchap of kunst
plaats, die dikwijls even beperkt zijn in hunne zucht,
hunne kennis en hoogachting, voor datgene atleen,
wat bun eigm is ? Geen land, daarentegen, waar de
handel bloeide, of met denzelven bloeiden tevens we .
tenfchappen en kunften . Geen land, waar door koop .
bedrijf fchatten werden opeengeftapeld, of gij vindt er
meteen wonderen van menfchelijk vermogen, of gg
vindt er befchaving en weelde . Al vroeger beriepen
wij ons op bet trotfche Londen, met allezijnewonderbare ftichtingcn, fchsikverwekkende ondernemingen ,
bevorderingen van wetenfchap , verzamelingen van
kunst . Wij beriepen ons op ons eigcn dierbare vaderland, federt lang de hoofdzetel der verlichting en befchaving, en nog misfchien alle andere volken vooruit
in algemeenheid van goed onderwijs, in bloei van meer
dan eene der behageliikfte kunften . Even zoo kondetn
wij u in verfcheiden fteden en landen van bet fchoone
Italie rondvoeren, van waar bet licht uit den nacht der
middeleeuwen bet eerst weer doorbrak over gansch Eu-,
ropa. Zoo konden wij , in vroeger tljd, Alexandria
noemen, de toevlugt der Mazen, bet brandpunt aller
nog beftaande verlichting, de hoogefchool der wereld.
Zoo doet ons elke letter no- dankbaar aan de Pheniciers
denken . Zoo beflaat er, buiten den verfchrikkelijken
kriig, welligt geene kracht of beweging in bet groote
ligchaam des menschdoms, dat, als de handel, omloop
aller bekwaamheden, infpanning aller vermogens, ]even en voortxeffelijkheid heeft ontwikkeld . En, zou
de
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do kotipiEi tel#` Been deel aan deze vruchten zijn$ ver-zameoden fchats nemenI Zou hij het niet zijn, die zich
deze gedenkftukken fticht, die zleh daarin verlustigt,
tile in zijnen eegen geest veriichting en befchaving
kipeekt, om den rijkdom wasrlijk to genieten P T`uigt
him-nn, pronkgebouwen onzer woonflad, en alle gij
tempels van befcbaafd vermaak ! Tuigt er van, F zL I k m E R I T I S, woonftede en werkplaats van al wat
goed en fchoon mag heeten ! Tuigt er van,, gij kringen, aan toon - of fchilder - en vooral dichtkunst
gewijd, waar de kweekelingen van Merkuur zoo vaak
boven anderen den pest ftceelen en verrukken ! Tuigt
er van, vergadering, bier door koophandel to zaam ge .
rocpen, om lettergenot to fmaken ! Tuigt er van, zoo
dat het de wereld hoore, en eenmaal, met de waarde
des handels, die van Holland erkenne !
Wij bebben onze taak afgewerkt, indien wij u hebben doen zien, dat de koophandel, hij moge dan fomnlige kwade gevolgen hebben op de vorming van hart
en zeden, nogtans voor geen ander bedrijf behoeft to
wijken, ten opzigte zijner algeheele ftrekking . Weegt
in de vruchtbare natuur het goede bet kwade zeer verre op , hetzelfde valt van den handel to beweren . Nergens houden de goede zeden doorgaans langer ftand,
bij bet toenemen van den rijkdom, dart onder de befeherming van bet koopbedrijf. Eerlijkheid en goede
tyouw, weldadigheid en godsvrucht, achting voor
Inenfchenwaarde, en ontwikkeling ook van bet meest
vergeten talent, is daar meer dan ergens zigtbaar . Ons
eigen vaderland levert bet fchoonfte bewijs ; even all
het ons vaderland is, dat juist den meesten aan(toot
a n de verwijten lijdt, tegen den koopn n aangevoerd .
Zijn wij dan trotscb op onze roeping onder de volken ! Geven wij ons aan de vernieuwde uitzigten op
handel en zeevaart met even zoo veel ijver en infpanzing, als dankbare vreugde, over! Vertrouwen wij,
ens nict onwaardig gemaakt to hebben, de onde voorreg-
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rcgten nog eenmaai to ganieten! Ea leggen wo bet tQ.
zonderheid daarop toe, dat geese viek, ook ileeb"
ten halve, op ons bdjve kleren l Ijver en be fcht ing
--verfaadige werkzaamheid en waardige uitfpanaing
eerbjk geroain en weldadige aanwending ; dat dezen .u
fpreuken zijn, de opfchriften van ons leven ! Dan, J%
dan ouertreffen wij zelfs onze vaderen . Dan mogen
wij ons als bet zont der aarde aanmerken, dat, getu}.
verd door bet vuur der beproeving, thins blank en
fchitterend, en volkomen gefchikt is, om door uitg-breide betrekkingen bet fchoonlle nut to werken .
Welaan, daartoe de vaste voornemens opgevat, de
middelen vrolijk aanvaard, en al de krachten opgerotpen, gezeteld in den menfchelijken geese ! Dagcp ge.
boopt! dat verbeid! dat gewerkt, verworven, en aaa
ons kroost nagelaten, tot eene duurzame erfeniol
IRA-PEP,

AAN DEN REDACTEUR DER VADERLANDSCHE

L .ETTEROEPENtNGEN,

OVER MET VERSLAG VAN
DE REDDING FENS DRENKELINGS DOOR DEN
KEIZ'ER VAN RUS'LA.ND .

I

Wel Edele Heer !

n No. XV van uw geacht Maandwerk gelezen hebbende een Verflag van de redding eens Drenkelings
door Z. K. M. den Keizer van .Rusland, openbaar gemaakt door de Koninklijke Maatfehappij , ter bijbrenging van Schijndooden, to Londen, bl . 733 en volgg . ,
en niet zonder zeer groot genoegen, met bewondering
teveus voor de uitmuntende hoedanigheden van den
Monarch, die tegenwoordig bet oog van gekeel de
wergild op zich gevestigd houdt, zij hex mij .als No.
derlander vergund, U een tweetal bedenkingen, met
alle befcbeidenheid, voor to dragen, voortgefproten,
de eene, uit gepaate belaugftelliung in alles , wat den
raem van Nederland kin d= vc)ortdurcu,, de ague
uit
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uit wire zucht tot behoud mijner natuurgenooten, in
oogenblikken, in welke het behoud van bet dierbaar
levee zou kunnen afhangen van 6f juist 6f verkeerd
toegebiragte kunsthulp . Uw Tijdfchrift tot beide oogmerken bevorderlijk kunnende zijn, zal uwe heuschheid mSg geene plaats aan dezelve kunnen weigeren .
IIet verhaal van de uitmuntende daad des Rusfifchen
Monarchs is van eene foort van inleiding voorzien,
welke, overgenomen uit een buitenlandsch Tijdfchrift,
welligt onkundig van bet beftaan der Maatfchappij tot
redding van Drenkelingen in ons Land, of van den
tijd van derzelver oorfprong, nogtans, in bet Nederduitsch vertaald, en door Nederlanders gelezen, gefchikt is, om hen to berooven van bet genoegen, derzelver Maatfchappij niet in de eerJle plants vermeld to
vinden. En echter, die plaats komt haar toe! Niee
voor ruim veertig jaren (A° . 1774, gelijk de inleiding
opgeeft, bl . 733 en 734) werd de geftichte Engelfche
Maatfchappij bet voorbeeld van navolging voor verfcheiden andere, in verfchillende deelen van Brittanje,
zoo wet als op het Vasteland, maar acht jaien vroeger ontfproot bet beftaan onzer zoo nuttige Inrigting
(A° . 1767) to Amfterdam, en gaf later (A° . 1774) bet
eerst aan onze naburen, de Engelfchen, bet denkbeeld
van bet daarftellen eener foortgelijke Inrigting, onder
den titel van Humane Society, inJlituted in the year
1774, for the Recovery of Perfons, apparently drowhed ; terwijl ook omtrent dezen zelfden tijd in Frankrijk de oplettendheid op dit belangrijk Inftituut werd
gaande gemaakt en bevorderd door den menschlievenden r I A, blijkens zijne uitgegevene Details des fucces
de l'Etablisfement lue la ville de Paris a fait en faveur des Noyds, Par. 1774. IMO ; waarna de gevolgen der eerst in Nederland oorfpronkelijk gevestigde
Inrigting zoo heilzaam waren, dat, op bet voorbeeld
der Nederlanders, eerst de Engelfchen en Franfchen,
daarna de Regeringen der fteden Hamburg, Venetia,
Padua, Milaan, Petdrsburg, Weenen, Dresden, Brusfel,
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fel , Bern , Straatsburg en Berlijn , elk voor zich,
foortgelijke menschlievende Inflellingen hebben gegrond,
alien met meerder of minder gelukkig gevolg . Men zie
de Historie en Gedenkfchriften van de Maatfchappij tot
redding van Drenkelingen, opgerigt binnen .lmflerdam

1767 . IIIden Deels 2de Stuk, Narede, bl . 869 en
volgg.
Zoo veel van de eerfle der bedenkingen . De tweede
betreft de behandeling van den Drenkeling, onder bet
oog van den edelmoedigen Keizer, ondernomen en volvoerd door Hoogstdeszelfs Eerften Heelmeester, Dr .
w E I L L Y ; waarin ons bijzonder heeft getroffen bet
zoo fpoedig befluiten van gemelden Heelmeester tot bet
doen der Aderlating ; blijkende ook de nutteloosheid
dezer poging, daar bet bloed niet vloeide, en na meer
dan drie wren tijds geene teekenen van leven zich voordeden (bl . 736.) Nu befloot de Ieelmeester des Keizers nogmaals tot de aderlating, op aandrang des edelmoedigen Monarchs . Thans begon bet bloed to vloeijen, en de eerfte zuchten van den lijder werden gehoord . Dat de aftapping geene oorzaak dier zuchten
kan geweest zijn, maar dat dezen eene in werking gcbragte ademhaling waren, en de vloeijing van bet blood
daarvan afhankelijk was, is elk bewust, wien de ademhaling en daarvan afhangende omloop des bloeds bekend
zijn. Uit bet gevolg in dezen tot herftelling, laat zich
geen befluit trekken tot de nuttigheid der aderlating in
dit geval . Drie uren to voren toch vloeide er geen
bloed, wijl er geene ademhaling was ; en onder bet
herftellen van doze verrigtte de Heelmeester de aftapping des bloeds , niet zonder gevaar voor den Lijdcr .
Het voorbeeld, derhalve, in uw geacht Maandwerk
zou, door deszelfs aanzien en luister, in de navolging
fchadelijk kunnen worden, zoo Nederlandfche Lezers,
door de overigens edele daad, werden verleid, om, in
hopelooze gevallen, de redding eons fchijnbaren dooden, door aderlating, op dit voorbeeld, to beproeven .
Naardien derhalve bet gelukkig gevolg, zoo men bet
MBNGELW . 181$ . NO . 1 .
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dus mag noemen, zou kunnen vcrlokken tot. n :,volging, zij, onder vele andere, het volgend voorbeeld

ter waarfchuwing ! lk kieze hetzelve uit het zeldzaam
werkje, ten titel voerende : Die Kunst ertrunkene Menfchen wieder zu erwecken, u . f. w . lurch einem Acade-

Curiofum, (L.

S C H R O C K ?) in ¢to.
Al.
56,
verhaald,
dat
eene
jonge,
frisdaar vindt men, f
fche, volbloedige Dienstmaagd in het water gevallen
zijnde, uit hetzelve, na verloop van een kwartier

micum

uurs, werd getogen ; dat de Schrijver de Schijndoode
bij zijne aankomst dadelijk de regter halsader deed ope .
nen, en de ader op den arm tevens ; dat hierop uit de

eerstgemelde eenig bloed, met een ftraal zelfs, to

voorfchijn kwam , doch niet zoo gereedelijk uit de laatft : opening ; en dat, niettegenfiaande dit alles, de tee-

kens van leven op nieuw weder zoodanig verflaauwden, dat, er de doo i op volgende, alle verdere pogingen nutteloos werden . Het flaauw wederkeerend, en
door overige hulpmiddelen, in het verhaal vermeld,
opgewekt leven, is, mijns inziers , door to vroegtijdi-

ge aderlating weder bezweken, en de niet kunstmatige pulp zonder gevolg gebleven . Te regt dus waarfchuwt de Nederlandfche Maatfchappij, bij derzelver

laatfte Bekendmaking, van den i April r8o3, Art . 7 .
„ De warmte in bet ligchaam des Drenkelings weder
„ opgewekt, en de pols/lag hei feld zijnde, en niet eerder, der, kan men eene aderlating in het werk ftellen,
„ welke niet op eenmaal to ruim behoort to zijn,
„ maar liever, indien 't noodig is, weder herhaald to
„ worden . De verfchijnfelen, die de aderlating noodza,, kelijk maken, zijn, groote volbloedigheid, en lood-

„ kleurige opzetting der vaten van het hoofd en aangezigt, flaapzucht, of benaauwdheid . In teedere en
gezigt,
„ zwakke voorwerpen kan de aderlating nadeelig wor„ den ." -De ontwikkeling van de gronden, op welke
deze voorfchriften fleunen, ligt eenigermate buiten de
bedoelingen van uw geacht Tiidfchrift, en buiten de

bevatting van het meerdergedeelte van deszelfs Le-

Zers ;
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zers ; weshalve wij dezelve ook hierom niet zullen
opgeven, vergenoegd, zoo de twee geopperde beden.kingen de eer van de oudfte en Nederlandfche Maatfchappij ntogen gehandhaafd, en bet gevaar eener onberadene behandeling van fchijndoode Drenkelingen
voorgekomen hebben. De bereiking van beide deze
oogmerken van uwe heuschheid, als Redacteur van
dit , ons Land finds lang vereerend , Tijdfchrift , ver•
wachtende, heb ik de eer mij to noemen
,fmflerdam ,

x5

Dec . 1814,

Uwen beflendigen Lezer
N. N.

GEDENKSCHRIFTEN VAN RENEE BORDEREAV, CEZEGD
LANGEVIN, BETREFFLNDE HAAR SOLDATEN - LEVEN IN DE VENDER, DOOR HAARZELVE VERZAMELD, EN, OP DERZELVER VERZOEK,
MEDEGEDEELD AAN MEVROUWEN * * k .

(Uit het Fransch .)

D
e eer der Franfche wapenen fchittert met eenen on_
fterfelijken luister, to midden van de fchande enbuiten-

fporigheden der omwentelinge . Wij zijn aan onze overwinningen verfchuldigd, niet onder de volken tot den
tiiterften trap van verachtelijkheid to zijn gedaald . De
tijdgenooten weten, en de nakomelingfchap zal opmerken, dat, zoo de misdaden, in die befchreijenswaardige dagen bedreven, bet werk der partijfchappen zijn,
de eer onzer legers geheel aan de natie behoort .
Het doorluchtig huis onzer Koningen, zoo langen
tijd gebannen uit dit rijk, dat aan hetzelve twee eeuwen roems en voorfpoeds verfchuldigd was, heeft in
2ijne ballingfchap altijd den cooed onzer krijgers ver .
eerd ; en heden, alle de misdrijven vergetende, herinnert bet zich flechts onze zegepralen en onze ongelukken .
Ds
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De vrouwen, die, gedurende de beroeringen der um •
wentelinge, zoo dikwijls eenen heldhaftigen moed,
eene verhevene opoffering aan den dag leiden ; did
den dood trotfeerden, om de deugd to wreken, en bet
ilaal der moordenaren, om de flagtoffers to redden, -de vrouwen hebben mede in de rijen der dapperen hare

heldinnen gehad, aangefpoord, min door de zucht tot
beroemdheid, dan door die voor bet vaderland, en
wier meerendeel zich enkel wapende om de regering-

loosheid to beftrijden en de zaak der Koningen to verdedigen . Zij onderfcheidden zich vooral in den oorlog
der Vend6e, waar Franfchen, voor de wederoprigting van den troon en bet altaar gewapend, tegen
Franfchen veclitende, die de verpligting tot gehoorzaamheid niet konden beredeneren, van zelve eene lange en bloedige reeks van voorfpoed en ramp en moesten aanbieden .
Onder deze flrijdhaftige heldinnen, zoo
lijk getrouw aan haren Souverein, wie
cener vreesachtige en teedere kunne op
nooit verried, zal men in den eerften

flandvastigde zwakheid
'bet flagveld
rang moeten

plaatfen RENEE B0RDEREAU, gezegd LAN6E-

VIN .

Van arme, maar niet gemeene, ouders geboren, in
bet dorp Soazlaines, bij fingers, had zij twee - en - veertig perfonen van hare familie in de eerfte tijden van
den opfland zien omkomen ; en haar vader werd zoo
even onder hare oogen vermoord, toen zij, in hare

wanhoop, zwoer, hem to wreken . In mansgewaad,
met een fnaphaan met twee loopen, vertrok zij naar
de Vendde, waar zij, fchoon ze hare kunnue onder den
naam haars broeders H I A C I N T H E bedekte, welhaast
alleen bekend was onder then van L A N G E V I N . „ Ik
„ nam," zegt zij, „ bet befluit, mijn ligchaam den
• Koning to ofFeren, mijne ziel Gode to wijden ; en ik
• zwoer to zullen vechten tot den dood of de overt
• winning ." In de. eerfte gevechten voelde zij haren
moed wankelen, en riep, met de armen ten hemel uirge-

VAN RENEE BORDEREAU .

at

geftrekt : Goede God! zult gij nzij niet meer harts geven, om uwe vijanden to beflrijden? - „ Sedert then
,, tijd ," vervolgt zij , „ heb ik voor niets meer gevreesd ."
Wij zullen onze fieldin op de verbazende loopbaan barer. togten flechts ter loops volgen . Zij diende onder
de Heeren DE LESCURE 0 DE BONCHAMP, DE
LA ROCHE-JAQUELIN, STOFFLET, den Prins
D E T A L M 0 N T . Zij beyond zich bij de veldflagen
van Thouars, van Saumur, van Mans, van Savenai ;
bij het beleg van Nantes, van fingers ; bij meer dan
tweeh.onderd gevechten, waar zij zich, gedurende zes
jaren, onderfcheidde door eenen geestdrijvenden moed,
die naar eenen geweldigen hartstogt der ziele geleek,
welken de enkele liefde tot den roem niet kon inboezemen .
Altijd bij de voorhoede en op de gevaarlijkfte posten, het zij to paard of to voet, de laatfte op het flagye1d, befliste zij de overwinning, of verzekerde, op
ongelul kige dagen, den terugtogt, nam de gewonden
achter zich op het paard , en vocht al vlugtende . Door
haar voorbeeld en hare ftandvastigheid fchraagde zij de
ter neergeflagen geesten in tegenfpoed . Altijd onvermoeid, mogten hare makkers voor de behoefte aan rust
bezwijken - zij waakte gedurende derzelver flaap . Zij
mogten door eenig gevaar bedreigd worden - zij offerde zichzelve op , om hen daartegen to befchermen . Zoo,
in dezen bloedigen en verderfelijken oorlog, R E N E F B o R D E R E A u met woede vocht ; zoo zij zich altijd
verfchrikkelijk, fours onverbiddelijk, jegens hare vijanden toonde, zij bezigde ten minf'e even zoo veel
liver als menfchelijkheid om de Karen to befchermen .
Zij ftelde duizend malen haar leven bloot, om gebannenen to verlosfen, gewonden, grijsaards, vrouwen,
kinderen to behouden . Meermalen zag men haar, na
de verflrooijing der korpfen, die met haar vochten,
wanneer offlciers en foldaten tot hunne haardfteden teruggekeerd, of verborgen waren in de bosfchen, de
dorpen en velden doorloopen, derzelver ontmoedigde
B 3

iu .

22

GEDENKSCHRIFTEN

inwoners weer opwekken, ze nogmaals vereenigen, en
iiaar nieuwe gevaren vliegen ; hebbende geene andere
eerzucht, geene andere gedachte, dan die van do her .
flelling der Monarchij en de zegepraal van den Gods •
dienst to verzekeren .
In haren eenvoudigen en naIven flijl, fchildert zij
met eene ontzettende waarheid al het verfchrikkeli~ke
der burgeroorlogen . „ De Republikeinen," zegt zij,
„ werden aangevoerd door hunnen Gerieraal D U H o u x ;
„ terwiji wij werden aangevoerd door zijnen eigen
„ broeder, den Ridder D U H o u x, een onzer dap„ perfle hoofden." Een gevecht befchrijvende, des
avonds in de heide, bij Laval, geleverd, voegt zij er
bij : „ Wij waren dermate onder den vijand verward,
„ dat wij patronen uit dezelfde kisten haalden, elkan„ der niet onderkennende dan bij het licht van dei3
„ fnaphaan . "
Nimmer toonde men in openbare verfchelen zoo vele
'hardnekkigheid en zoo veel woede . Het was een krijg
ter verbranding en uitrooijing . Die van de Conventie
hadden bet zoo gewild. Hunne dekreten waren ver.
fchrikkelijk . Het revolutionair bewind, in de hendde
alle zijne verwoedheid uitputtende, zocht minder to
overwinnen dan to verwoesten, en volvoerde dat af.
fchuwelijk en wijduitgeflrel t ontwerp van ontvolking,
gevormd door kannibalen, die waanden hun leven nit
to kunnen beveiligen dan door moorden, en net wise
ten to regeren dan door den dood .
Op den geheelen linker oever der Loire, waren de
#leden, de burgten en hutten aan de vlammen ter prooije
gegeven . Men vocht op ruinen, of in woestenijen . De
krijgsgevangenen werden in masfa doodgefchoten, of
to Nantes, aux Ponts de Cd of to Angers verdronken .
Wij hebben aan het hoofd van brieven dit ontzettend
opfehrift gedrukt gegieri : Dood den Intriganten en
NUTTELOOZEN 1 . , . , De woede ontilak de wanhoop ;
de wraak voerde de wedervergelding aan . R E N A E
I.,& N G E v i N kon bij dezen geweldigen roes van bloed
CA

VAN REN$E BORDI:REAV.

23

en flagting niet bedaard blijven . „ Ik vond," zegt
zij, „ mijnen oom aan het hoofd eener republikein„ fche compagnie . Mij herinnerende, dat hij aan het
• hoofd der genen was , die mijnen vader vermoord
„ hadden, dat hij den goeden pa,toor van ons dorp
„ verjaagd had, en dat, zoo hij gekonnen had, hij
„ tot den laatften der Koningsgezinden zou hebben
„ ontzield, geraakte ik in zoo hevige woede, dat 1k
„ hem den pals affneed, zonder dat ik hem heb hooren
„ kikken ."

Zij duidt immer de Republikeinen aan met den naam
van Blaauwen : dus noemde men ze in de Vendee.
„ Te St. Lambert," meldt zij nog, „ betrapte ik er
• vier, die ik met eigen hand doodde . Een hunnerhad
„ een kind van omtrent zes maanden, met twee kui„ kens , aan zijne bajonet geregen !
In een gevecht bij de Ponts de Cd doodde zij een - en -twintig
vijanden. „ Ik wierp mij zoo fterk in het gedrang, dat
„ mijn paard eenen bajonetfteek aan den hats ontving,
• en ik zeif fabelde links en regts met zoo groote hit• te, dat ik het ook eene wond aan het regterbeen toe• bragt ; maar dit alles belette het niet, to loopen . "
Dikwijls verliet zij , om to voet to vechten , haar
paard, dat dan vastgehouden werd door den Abt F E RR$, of den Abt SIGOGNE DE SABLE . Op zekeren dag, flechts vijf-en-twintig man op de Ponts de
Cd bij zith hebbende, maakte zij een zoo fterk vuur op
de Republikeinen, levendig vervolgd door de Koningsgezinde armee, dat zij zich in de Loire wierpen, en
er kwamen meer dan een duizendtal op deze wijze om .
„ Ik herinner mij," zegt de heldin, „ dat hunne hoe• den den oever bedekten ." Korten tijd daarna verloste
zij 450 priesters, die op den berg St . Michel waren
opgefloten, Eene andere keer redde zij 8oo vrouwen,
die to Chemilld zouden verworgd worden . „ Ik ver• klaar," fchrijft zij , „ dat fk nooit met zoo veel woede
• gevochten heb, als bij deze gelegenheid . De woest• heid der Republikeinen had mij tot razernij verB 4
„ voerd ,
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„ voerd,, en ik heb twee in een zelfde oogenblik afge .
„ maakt, den een door een pistoolfchot, den ander
„ door een fabelhouw ."
Men ziet uit deze korte aanhalingen uit de Gedenkfchriften van R E N E E B O R D E R E A U, dat zij de
kunst van vecllten beter nog verftaat dan de kunst van
fchrijven . Haar fUjl is altijd onnaauwkeurig, maar dikwijls krachtig ; de daadzaken zijn vermeld met de juist
heid en openhartigheid van een' foldaat . Ondertusfchen heerscht deze juistheid niet in de dagteekeningen . De tijdrekening fchijnt wat verward in bet hoofd
der krijgfter, uit hoofde dat haar verflag uit bet geheugen is gefchied, achttien jaren na de gebeurtenisfen . De uitgever berigt ons, dat dames, door haren
rang en Karen geest onderfcheiden, aan R E N f E
7B O R D E R E A u bet verflag barer veldtogten gevraagd
hebbende, „ befloten werd, dat men dit verfiag bij al
deszelfs eenvoudigheid zou bewaren ; dat men zelfsde
taalfouten niet zou verbeteren ; en dat, uit eerbied
voor bet karakter der waarheid, welk op hetzelve gedrukt is, men bet algemeen een tafereel zou aanbieden, zekerlijk grof en onvolmaakt , maar waarin de geloofwaardigheid en rondheid der fchrijffter zich in al
Karen glans zouden vertoonen ." Men zal deze weinig
bearbeide fchilderij zonder verfierfelen, door de heldin zelve vervaardi gd , liever hebben,dan of dezelve door
een lid der Akademie bijeengebragt, befchaafd en veranderd ware.
Na de bevrediging van de Vendee, werd R E N A B
L A N G E V I N vervolgd, bewaakt, meermalen opge4loten . Hare kunne was nog niet bekend . Het fcheen,
dat zij geenen vrede goedkeurde, die bet altaar ongeeerd, den troon omvergeworpen liet . „ Op miju
hoofd," zegt zlj, „ was al meermalen een prijs ge„ held door de Republikeinen, zoo wel in Bretagne
„ als in de Vend e . Er werd, in alle gemeenten, aangeplakt, dat men mij kon dooden en in flukken hougeplakt,
„ wen, overal waar men mij zou ontmoeten, en de
,, ge-
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~, gene, die mijn hoofd leverde, zou veertigduizend
„ franken ter belooning hebben ." Zij nam de wapenen weer op in 1799, en na den dood der Generaals
CHARE TTEenSTOFFLET waszijgenoodzaaktzich
to verileken . „ Ik was eindeiijk zoo ongelukkig gewor,
„ den , " z egt zij, „ dat ik er toe gebragt was, ont
„ gedurende den nacht met een paard kalk to rijden,
„ om het noodige levensonderhoud to winnen ." Wel.
haast werd zij gevat, en van eene misdaadbefchuldigd,
waaromtrent zij zich niet kon regtvaardigen, dan door
hare kunne to doen kennen . In gaten geworpen, gedurende achttien maanden opgefloten met zinneloozen,
geketend en naar den berg St . Michel gevoerd, geen
ander voedfel hebbende dan roggebrood, en water van
den hemel, in bakken bewaard, heeft zij hare vrijheid, na vijf jaren gevangenis, niet terug gekregen,
a1vorens Frankrijk, in de terugkomst der B o u R3B 0 N s , den vrede en het geluk wedervond .
De Gedenkfchriften van R E N 1 E B O R D E R E A U
zijn verfierd met twee omtrekplaten, welker eene de
heldin verbeeldt als Vendeesch ruiter, en de andere a1s
vrouw, met de decoratie van de Lelie, die haar door
Z. K . H . den Hertog V A N B E R R Y is gefchonken,
Het gunflig onthaal, dezer heldinne door Z . M . en
de Prinfen der Koninklijke familie aangedaan, heeft
haar vertroost over hare rampen en lange gevangenfchap . De lezing harer Gedenkfchriften, de ongeluk.,
ken doende kennen, die het gpvolg van burgeroorlogen zijn, zou, zoo bet mogelijk ware, nog de gehechtheid der Franfchen vermeerderen aan hunnen
wettigen Souverein, en tevens de verontwaardiging,
waarmede het algemeen gevoelen die lieden vervolgt,
welke, in hunne verfchrikkelijke ontzindheid, ons nogmaals zouden willen florten in den bloedigen chaos
cener omwentelinge .
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(Naar het Fransch.)
Men ne rafraichit tans le fang dun homme de
Sue k r0cit dune bonne action .

De

bier

MAIRAN.

menfchelijkheid heeft hare helden, zoo wel als de roem .
Men bewondert LAS C A s A s niet minder dan den overwinjtaar van Mexico, en men bemint hem to meer . S T . V I NC E N T- D E -PAUL , toevlugtsoorden voor de verlaten kindsch .
beid en het ongeluk ftichtende, is niet minder beroemd dan
1I C U E L I E u, de zee en Rochelle bedwingende, het Huis van
Vestenrijk vernederende, en onverzoenlijk overwinnaar van a1le zijne vijanden . De naam van F E N E L O N zal even Lang
leven als die des grooten c O N D 1'S .
Het is al to dikwijls ten behoeve hunner eerzucht, hunner
fortuin en hunnes roems, dat diegenen werken, welke, zich
,net moed in de loopbaan van den krijg werpende, de aarde
verbazen en dikwijls bedroeven door het gerucht hpnner bloedige ondernemingen ; maar, zichzelven vergetende, handelen
bevoorregte wezens, beelden der Godheid op aarde, 'en fchijtlen niet to leven dan als vertroostende Lngelen voor de menfchelijke ellende .
Sedert dat wij, verf ag der reizen van Monfieur doende,
gezegd hebben , dat Zuster M A R T H A , van Befanfon , in fpijt
van zichzelve, was beroemd geworden door hare verbazende
weldadigheid, en dat haar naam met verteedering, met eerbied
werd uitgefproken, van Calabrie tot aan de bergen van Bo,
heme, en van de zuilen van Hercules tot aan de beijsde boot,
den van de Newa, vraagt men ons naar gefchiedkundige bijzonderheden over deze Dochter der Liefdadigheid . Zie hier,
wat wij er van vernomen hebben . Deze bijzonderheden hebben geene verfiering van den ftijl noodig ; misfchien zelfs zou
deze hare werking verzwakken .
ANNA B I G E T, bekend onder den naam van Zuster MARTHA, was, v66r de omwenteling, touriere in een klooster.
Zij woont to Befanfon, waar zij , federt verfcheiden jaren,
geene andere taak •, geed ander geluk, geene andere zorgen
kent,
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Rent, dan de gevangenen, zieken en behoeftigen bij to ftaett

en to vertroosten. Alle hare perfoonlijke middelen beflaan in
een nonnen-penfioen tot twee derden terug gebragt, dat is to
zeggen 133 fr ., en in den geringen eigendom van een huffs en
een' ruin, then zij zelve ten beste der armen bebouwt . Zij

wordt in deze vrome werkzaalnheden bijgeflaan door eene
ijverige gezellin, met name B E A T R I X . Met deze geringe
tniddelen doet zij , als 't ware, wonderen van weldadigheid .

Geen duimbreedte gronds gaat verloren in den tuin, die geheel bezaaid of beplant wordt met grove groenten . Zoodra
er eene kool uitgetrokken wordt, poten Zuster MARTHA of

Zuster B E A T R I X eene andere, die voor de behoefte en het

ongeluk gaat groeijen .
Zuster MARTHA heeft een' grooten brouwersketel in haar
kleine huis doen plaatfen, en daarin wordt federt lang de foep
der armen bereid .
Zeshonderd Spaanfche krijgsgevangenen waren in 18og to
Befancon aangekomen, in de allertreurigile berooidheid ; Zus-.
ter M A R T H A was er naauwelij ks van onderrigt , of zij beyond
zich midden onder dezelven, in hunne gevangenisfen, in hunne paten, en welhaast verliet zij ze niet meer, dan om voor
deze ongelukkigen al de onderlleuning to zoeken, waaraan zij

behoefte hidden . Niets kon hare vindingrijke weldadigheid,
hare zorgvuldigheden, Karen onvermoeiden ijver weerflaan ;
zij zegepraalde op de hardheid der harten, op de eigenbaat,
Zij ging zelve, vergezeld
op de algemeene behoeftigheid .
door een' foldaat, die de mand droeg, de inzameling aan de
huizen verrigten . Hare wandelingen waren uitgebreid, haar
aandrang door de welfprekendheid des harte bezield, en gevolgelijk haar voorraad overvloedig . Zij was geflaagd ; zij ge.
voelde geene vermoeijenis meer ; zij was gelukkig.
Op de marktdagen ging de goede Zuster M A R T H A , toen 62
jaar oud, aan de deuren der warmoeziers kloppen, en bezwoer
hen, haar de gemeenfle groente voor de foep der armen to
geven . Zij bedelde bij de vleeschhouwers, bij de fpekflagers, en ontving, als een kostbaar gefchenk, waf (meer, afval en fchenkelbeenen . Het brood, tot do foep vereischt,
veel to duur zijnde tegen drie fluivers het pond, char de ge-

vangenen niet meer dan deze geringe bezolding in het geheel
ontvingen, vond MARTHA nit, zich brood tan to fchaffen
voor Unen fluiver, door in aile kostfcholen, i>1 alle groote
hui-

A
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buizen der Clad, de ftukken broods op to koopen, welke men
kon bijeenfchrapen ; zij nam ze, met ijver en als een fchat,
in groote manden mede ; ftellende dus alles to werk, alles op
prijs, om to voldoen aan den honger barer kinderen - dus
was bet, dat zij de Spaanfche krijgsgevangenen noemde,

Hare zorgen bepaalden zich niet tot derzelver voeding .

Ztj onderhield de zindelijkheid in hunne gevangenisfen, door
dikwijls bet flroo to vernieuwen, dat bun ten leger ftrekte .
Zij waschte met B E A T RIX bun linnen. De loogketel voigde den foepketel op ; en des avonds, bij het licht van een
lampje, werkte M A R T H A, met hare waardige gezellin, om de
lappen dezer ongelukkigen to verflellen, was hareuitdrukking .
De teedere zorgvuldigheden van MARTHA verdubbelden,

pen de gevangenen ziek werden ; men zag haar dikwijls de
flad doorkritifen, gaande van de gevangenis naar bet hospitaal, waar zij ze henen geleidde, flepende teffens tot drie Spanjaarden met bleeke en blaauwe aangezigten, de een op haren
fchouder Ileunende, de ander aan hare zijde waggelende, en

de derde, then zij onder den arm vasthield .

Gedurende zes
maanden, bezocht zij dagelijks een Officier, die beeneters
had, en wiens fmarten alleen verzacht werden door de zorgen 4ezer engelachtige vrouw . Hij flierf ; en Zuster MARzxA, bet ongeluk vereerende nadac zij bet vertroost had,
bragt verfcheiden militairen, de deelgenooten en vrienden barer liefdadigheid, bijeen, die zich in bet wit kleedden ; en
vormde alzoo eene lijkflaatfie, waarmede zij bet flerfelijk
overfchot des vreemdelings volgde.
Zuster MARTHA werd dikwijls verzocht, de verzoeken
der krijgsgevangenen bij den Generaal in to brengen . Hij zag
baar op zekeren dag op zijne audientie, en zeide al lagchende : „ Zuster MARTHA! gij zult wel bedroefd worden ;

uwe goede vrienden, de Spanjaards, gaan Befanfon verlaten ." - „ Ja, Generaal," antwoordde zij, eenen traan afwisfchende ; „ maar de Engelfchen komen, en alle ongelukkigen zijn mijne vrienden ."

Treffend woord, en verhevenia

zijne eenvoudigheid I
Bij de tijding, intusfchen, der verplaatfing van de Spaxjaards was MARTHA ontroostbaar . Hare bemoeijingeo, hare
verzoeken, om to verwerven, dat hare lieve krijgsgevange
nen to Befanfon bleven, waren vruchteloos . Toen hield zij
zich bezig met ze to kleedeu, en tegen de geftrengheden van
den
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den winter to befchutten . Zij deed door do ganffhe (tad eene
inzameling, die groot genoeg was, om, des daags v66r hun
vertrek, de zeshonderd krijgsgevangenen uit hare handen hem
den en noodzakelijke kleedingftukken naar hunne behoefte to
doen ontvangen, In deze omflandigheid vooral fchitterden al
de febranderheid en al de ijver barer menfchenliefde .
De gevangenen waren ontroostbaar : zij moesten haar verlaten, die als de Engel huns ongelnks was . Zij zonden afgevaardigden naar den Kommandant . Zij vroegen, als 8t nige gunst,
dat ten niinfle ddn hunner altijd bij Zuster MARTHA bleef.
Hij za1 haar dienftig zijn," zeiden zij ; „ zij zal misfchien
„ zwak worden ; zij is twee-en-zestig jaar oud . Onze ka„ meraad zal zorg voor haar dragen ; hij zal haar vuur aaE„ leggen, hare boodfchappen doen, zal haar dienen gelijk zij
„ ons gediend heeft i . . ." Deze gunst werd hun geweigerd .
Toen zochten deze ongelukkigen, doch deeds zonder vermogen, zonder gevolg, zelve hunne erkentelijkheid aan Zuster MARTHA to toonen. Zij bezaten mets dan een zilveren
Christusbeeld van twaalf duim hoogtel zij deden in hetzelve
deze woorden in bet Spaansch graveren : Ian Moeder M ART H A ,
onze weldoenjler! en gingen bet hunner moeder aanbieden. Zij
weende, en weigerde ; de gevangenen waren niet minder verteederd dan zij . Zij drongen ; zij haalden haar eindelijk over,
daar ze riepen : Neen, neen, Zuster MARTHA kan bet beeld
van der Spanjaarden God niet weigeren!
Zoodanig was, zoo is nog heden dit verwonderlijk wezen .
Hare eenvoudigheid, de bedaardheid en kalmte, die op haar
aangezigt blinken, bewijzen, dat zij met de menfchelijke
hartstogten onbekend is . In fergie gekleed, draagt zij een'
blaauwen boezelaar, en op bet hoofd eene chitfen muts . Zij
antwoordt op vrolijken toon op de verwijten barer buurvrouwen, dat zij niet beter_gekleed gant : Is bet niet beter, mijne
kanten in den pot to jleken ?
Na den veldtogt in Pruisfen, vroeg de Maarfchalk O tr D rNOT, Befanfon doortrekkende, den eigen dag van zijne aankQmst, Zuster MARTHA to zien . Zoodra zij verfcheen : ,, 't
• Is op bet fagveld," zeide de Maarfchalk, ,datik u heblee .
• ren kennen . Onze gewonde foldaten riepen : waar is Zus„ ter MARTHA? was zij bier, wij zouden zoo ongelukkig
Wet zijn!"
•
Een Kolonel, die, v66r eenige jaren, de flad Befanfon aan
bet

SO
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bet hoofd van zijn regiment doortrok, Zuster M ART H A Vernomen hebbende, fleeg met boast van zijn paard, en omhelsde haar ; gevende alduis in bet openbaar getuigenis van zijne
dankbaarheid aan deze verwonderlijke Maagd, die hem in eene
ziekte had opgepast, toen hij nog flechts onderofficier was .
Zoodra zij in de ziekenkamers komt, flaan al de krijgsge+
vangenen, al de foldaten eerbiediglijk op, nemen hunne
mutfen of, en noemen haar hunne moeder .
Men heeft to Befancon, no eenen beroemden, veldtogt .aan,
komende troepen, bet onthaal zien weigeren, dat de flad huts
gaf, zoo Zuster MARTHA bet niet kwam deelen . De foldaten gingen haar in zegepraal opzoeken ; zij verfierden haar met
eene hunner mcdaljes, baden haar den maaltijd to zegenen,
plaatflen ze in hun midden, dienden haar, en onthielden zich,
uic eerbied voor haar, van alien gefprek, dat hare fchaamte
zou hebben kunnen kwetfen.
Het grootfie deel der daadzaken, in dit flak voorkomende,
zijn bevestigd door acten, die ons onder de oogen zijn gebragt, geteekend en uitgegeven, in bet jaar i8io, door den
Generaal M E N A R D, kommanderende de 6de Militaire Divifie,
door den Kommisfaris Ordonnateur der zelfde Divifie, door den
Generaal D O R A I S O N, Kommandant van Wapenen to Befanfou,
en door den Prefect van •het Departement du Doubs .
Men vroeg, in t 8 io , aan Zuster MARTHA, waarom zij geene onderfleuning van n u o N A P ART E zocht to verkrijgen, die
den armen meer dan haar zou nuttig zijn . Zij antwoordde,
dat vrienden haar then road reeds gegeven hadden, en verfcheiden getuigenisfen, op verfchillende tijden door de burgerlijke en militaire Autoriteiten uitgebragt, hadden verzameld; maar
dot zij' niemand to Parijs kende, die hare verzoeken kon onderfleunen . Zij werden ter kennisfe van bet toenmalige Bewind gebragt, dat zijne vleijers met gefchenken overlaadde ;
en - Zuster MARTHA verkreeg niets voor de ongelukkigen .
,,, Deze eerbiedwaardige vrouw," zegt de Generaal M E N A R D,
„ is to alien tijde de toeviugt, de troost en de trouwe oppas„ #er .der zieke krijgslieden geweest . Hoe meer dezen ver„ minkt waren, noe grooter hare edelmoedige bezorgdheid
• was : waken, vermoeijenis, gebruik barer geldmiddelen,
„ niets was haar to veel ; linnen, kleederen, zilverwerk, al
• haar eigendom in Un woord, is verkocht, door haar opge• offend tot leedverzachting der gewonde foldaten, die haar
x met
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met regt als hunne moeder vereerden . Zif is de eerlijke
armoede, die haar treft, enkel aan hare menschlievend .
„ heid verfchuldigd ." De Kommisfaris Ordonnateur voegde
er bij : „ De perfoon van Zuster MARTHA verkeert in eenet#
„ fchijn van aanbiddelljkheid in de oogen van bet publiek .
• Men weet niet onder welke bewoordingen to brengen de
• behoefte, welke deze vrouw heeft, om ongelukkigen to
„ helpen en bij to ftaan . Tot hare middelen van beftaan icts
• toedoen, is nieuwe hulpbronnen voor haren ijver openen,
• en men is volkomen zeker ten opzigte van het gebruik en de
„ aanwending, die zij daarvan zal maken ."
De tijden zijn veranderd ; bet lot van Zuster MARTHA, en
dat der zieke foldaten, zal ook veranderen . - Deze eerhied .
waardige vrouw was den waardigen Brooder van onzen goeden
Koning voorgefteld . Des anderen daags had zij zich onder
de menigte begeven, die onder de venflers van het paleis
danfte, en, in de algemeene vreugde deelende, had zij zelve
gedanst . Zij vroeg den Prins eene gunst : „ Ik fta ze u toe ;
. " .-w
• Zuster M A R T H A 1 gij hebt gisteren al to wel gedanst
Monfeigneur! zeide de goede Zuster, D AVID danfle voor de
,e9rke. - Zij heeft ditmani, zonder jets to vragen, alles verkregen, wat haar kan in fraat ftellen om de loopbaan barer
ijverige liefdadigheid to vervolgen .
Zuster MARTHA is thans to Parijs . Z . K . H ., Monfieur,
heeft haar zelf den Koning willen voorftellen, die haar ontvangen heeft met de goedheid van 11 E N D R I K IV en de gevoelens van den H . L O D E W JJ K.
Voor/felling van Zuster

M A R T II A

aan den Koning.

Laatstleden vrijdag is Zuster MARTHA nan den Koning
voorgefteld . Zij was in de galerij, in welke zich elken dag
eene menigte nanfehouwers verzamelt, driftig om den Koning
to zien, wanneer hij zich naar de mis begeeft, en hem met
den kreot hunner liefde to begroeten . Monfreur, die Z. M.
voorging, ziet de goede Zuster, gaat naar haar toe, en, haar bij
de hand nemende :,, Gij daar, Zuster M A RT H A? Inderdaad, gij
." • ziet er beter dan ooit uit : de weldadigheid verjongt u
Gelijk u ooze liefde, Monfeigneur! - ,, Hot is waar, dat ik
• zoo onthaald ben, dat ik mij even zoo veel tijds verjongd
• gevoel , als ik van Frankrijk ben verwijderd geweest,' Fn,
ale Dochter der Liefdadigheid bij de band tot den Koning
Yoe-
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voerende : ,, Mijne Zuster," zeide de Prins, ,, ik bied n ml.
men oudften Broeder san ." - 6 Sire! o mijn goede Koning!
riep MARTHA verteederd en verward uit : federt twintig
jaren fmeekten m jne gebeden dezen oogenblik van den Hemel ;
thans zal ik in vrede Jlerven! -- ,, Sterf in vrede, Zuster
~, MART H A I" antwoordde de Koning : „ maar vooraf, leef
„ langen tijd gelukkig ! "
Allen, die bij dial beminnelijk en treffend tooneel tegenwoordig tvaren, hebben hunne oogen nat van zoete tranen
gevoeld, ziende eene eenvoudige en zedige Dienstmaagd der
Armen door eenen Koning eeren, die op aarde bet edelst beeld
der Godheid is .
OVER DE LIEFDE TOT ZIJN GEBOORTELAND .
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(Uit bet Engelsch .)

nder derzelver overige weldadige uitwerkfelen, misfen n-tuurtooneelen nimmer, de gehechtheid to vermeerderen, welke door eenen ieder wordt gekoesterd voor zijn geboorteland . Bewoners van wilde en woeste flreken, van uitgebreide vlakten, heiden of moerasfen, en der bezige flad,
kunnen zichzelven in de afgelegenfle gewesten van den aardbol verplaatfen, en nogtans velden en vlakten en heiden en
moerasfen en ftraten gelijkende vinden naar degenen, welk~
zij verlaten hebben, om van tijd tot tijd al de aangename
herinneringen op to wekken, welke met hun vaderland in
verband ftaan . Deze herinneringen zijn warm, maar klimmen
nooit tot die wilde en ontembare verrukking, welke den bergbewoner en lien van eene afgezonderde vallei bezielt, bij de
vermelding van, of flechts de gedachte aan hunne dalen, hunne ratfen, hunne rivieren en hunne bergen . Vandaar bevinden wij , dat de inboorlingen van Walles, van Schotland en
van Zwitferland, in ieder tijdvak hunner gefchiedenis, merkwa.lrdig zijn geweest door gehechtheid, niet flechts aan hun
geboorteland, niaar zelfs aan bet dorp hunner afkomst . Deze neiging, echter, is zoo algemeen, dat Been land, al watt
bet ook eene woestijn, zonder genoegen vdor den geest
wordt teruggeroepen, zoo bet flechts ens land is . De Ethiopier beeldt zich in, dat GOD zijne zandgronden en woestenijen toereedde, terwljl Engelen gebezigd werden om deft
oval..
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overigen aardbol to vormen 1 De Maltezer, op eene rots beflocen, onderfcheidt zijn eiland door den naam van bloem der
wereld ; en, terwijl de Croenlander, zoo woest en ftomp als
hij is, de hoogfte minachting jegens eenen vreemdeling koestert, houden de Caribbees hun land voor een paradijs, en zichzelven alleen geregtigd tot den naam van menfchen ! De Mandingoes van Afrika befchouwen hun gewest als bet vermakelijkfte, en zichzelven als bet gelukkigfte yolk der werem .
De Noormannen, trotsch op hunne woeste bergfpitfen, fchrijven op hunne rijksdaalders : Geest, trouw, dapperheid, en
wat flechts loffelijk is, laat bet de geheele wereld tusfchen de
rotfen van Noorwegen leeren ! Vrij vergeeflijker is de trot*
van eenen Napolitaan, wanneer hij uitroept : Zie de baai van
Napels , en flex f!
Het is eene fchrandere aanmerking van eenen fchrijver over
de Atlantis van PLATO, dat de gouden eeuw niets anders
is, dan de herinnering van een verlaten land, doch hetwelk
nog bet voorwerp is eener teedere gehechtheid . De Afr•ikaan,
ontfcheurd aan zijn land en aan al de liefelijkheden des gezelligen levens, naar eene hemelitreek verre over den westelijken
oceaan, houdt nooit op om de kust to zuchten, die hij gedwongen is geweest to verlaten ; en zijne aanhankelijkheid
noopt hem om to gelooven, dat hij, na den dood, zal terugkeeren tot de vaderlandfche gezigten, de verlustigingen van
zijn gezin, en bet tooneel zijner vorige bezigheden . Bezield
door hetzelfde geloof, werd een Groenlandfche jongen aan
boord van een onzer Engelfche fchepen, na een ituk wegs
tier reize to hebben afgelegd, door een geweldig verlangen
aangegrepen om naar zijne vaderlandfche fneeuwduinen terug
to keeren . Door deze hope gefpoord, fprong hij in zee, en
verdronk, -- ten voile overtuigd, dat hij, na den dood, zou
gevoerd warden naar de geliefde holen zijner kindschheid,
en in de armen zijner ouders .
De Portugefche Joden voeden eene warme genegenheid voor
bet Koningrijk Portugal. Naar Lisfabon zuchten zij , door
bezigheid of nooddwang naar andere landen geroepen ; en,
ver van hun dierbaar Portugal gezeten, zijnde, ontbieden zij
Gene hoeveelheid aarde, ten einde, wanneer zij iterven, in
vaderlandfchen grond begraven to warden ! - Wijlen Lord F IF E had eene gelijke genegenheid voor Schotland. Het huis,
door zijne Lordfchap to lVestmunfler bewoond, was door hemI1$NCELW. 1815 . NO. I .
C
zel-
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zelven, gefticht.

De aarde, de fteen, bet hout en heestergewas, was alles uit Schotland aaugebragt : zoodat, fchoon zijn
Lordfchap in Engelandd woonde, zijn huis op Schotfshen grand
itond ! - Even levendig was de liefde van . den Generaal F R A s E B
voor bet land. .zijner geboorte . Deze Officier, die to Sarrato,
ga , in de merkwaardige, expeditie van den Generaal B u R G o Y_
NE, fneurelde, was met zoo veel warmte gehecht aan zijn
vad rlijk dorp, Glendoe , gelegen twee (Eng .) mtjlen van bet fort
4ugagtus, inn een van de fchoonfte gedeelten derfooglanden, dat
hij, kort voor zijnen dood, aan eenen vriend verklaarde, lie-

ver begraven to willen worden in een der boscbjes van bet .gebergte, uitzigt hebbende op Loch Ness, dan in de Abd&J van

We.ttmunfler !

Heeft iemand fortuin gemaakt in den handel, op den oceaan
of in een afgelegen land? met war vermaak keert hij terug naar
bet dorp zijner geboorte, welks ommeftreken nooit vergeten
zijn, ten einde her overfchot zijner dagen aldaar in vreedzame
afzondering to flijten! Zijn wij ongelukkig? met welk een fomber genoegen herroepen wij voor den geest de weinige korte
en gelukkige oogenblikken, welke wij doorbragten naast eenen
waterval, op de oevers van eenen ftroom, of in de fchaduw
eener: reusachtige ruine, in gezelfchap der genen, die wij beminden, hoogachtten of bewonderden! - Hoe genoegelijk is
bet ook, in die oogenblikken van (dat ik mij zoo uitdrukke)
vergelijkende treurigheid, als vermoeidheid den weetlust verdoofd heeft, en de arbeid lastig of gevaarlijk wordt, de uren
van verdriet weg to fpelen, door, met geestdrijvend gepeins,
voor den geest terug to roepen de geliefde plaatfenonzerjeugd,
of die tooneelen, wanmaan wij, door herinneringen, bijzonder
gehecht zijn : en hoe vermakelijk is bet, wanneer we, in een
vreemd land reizende, onverwacht komen aan eene plek-, naar
diegene gelijkende, welke zoo onuitwisfchelijk in onze ziel
zijn ingedrukt, dat ze nooit kunnen vergeten worden! Met

welk eene geestverrukking befchouwde bet leger van A G R I c oi,A de vlakte van Perth, en de rivier, zich midden door dezelve kronkelende ! Al deze herinneringen, welke zoo aangenaam zijn in een vreemd land, eensflags in hunne ziel oprijzende, riepen ze met verrukking uit : Ecce Tyber! Ecce Campus

Martius! „ Ziedaar den Tiber! Ziedaar her Yeld van Mars!"

In den boezem van den ongelukkigen B U R N s, die fchitterende, maar uitm :ddelpuntige verheveling l barnde de liefde
tot
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tot hot vadarlsnd met eene kracht, gelijk aan die eens c I C EOf CH A T-R A Ms . „ De naam vian eenen Schetfehen Bard,,"
zegt- hij in eenen brief aan Mevrouw D V N L O P , „ is verre
mijn hoogfe trots ; then bij aarihoudendheid to verdienen, mij .
he verbevenfle eerzucht . Schot/che tooneelen en Schotfche gefchiedenfs-zijn de onderwerpen, die ik Heeds zou wenfchen to
bezingeaL Ik heb Been teederder verlangen, dan bet in mijne
magt to hebben, niet geplaagd door den flenter des bedrijfs,
(waarvoor de Hemel weet, dat ik ongefchikt benl)naarwelgevellen .bedevaarten to doen door Caledenie, mij neder to zetten
op de velden hater oorlogen, rond to zwerven op de romaneske oevers harer rivieren, en to peinzen bij hare flatige torent
of eerbiedwekkende rufnen, eens de eerevolle verblij -en barer
helden ." - bit wend hem ontzegd !
De naant van bet vaderland, in een vreemd land gehoord,
doet gevoelens en denkbeelden van genoegen en verlangen r ij .
zen . S T . P i E R R E , op Isle de France zij nde , hoorde, to
midtien der zuchten, uit de borst eens Franschmans oprijzende, ondet de fchaduw eens banaanbooms gezeten, hem uitroppen : „ Mogt ik flechts Un viooltje zlen, ik zou gelukkig
zijn! " - Maar op dat ongezegend eiland was nosh eene
eenige bloem in de weiden, noch eene plant van aangenamen
geur op de velden .
Bij de vrolijke zoo wel als treurige tooneelen des !evens,
wbrdt aan deze herinneringen botgevierd door fmaakvolle en
befchaafde geesten . De verlichte A K E N s t D E herinnert zich,
to midden der weelde van Londen, de romaneske vertooningen
van Northumberland met bet levendigst vermaak . L u i s D E
C A M O E N s , de roem en her verwij t van Portugal, wiens
genie alleen door zijne ongelukken werd gecvenaard, had
geenen anderen troost, dan dusdanige herinneringen, gedurende eene lange reeks van jaren . In een afgelegen land,
gemarteld door vermoeijenis en gefrengheid, berooid door armoede , wegzinkende onder tallooze rampen, beflonden de
eenige gewaarwordingen van vreugde, welke hij genoot, in de
cogenblikken, wanner zijne verbeelding de torens van Lisfaboe, de bosfchea van Cintra, of de rotfen van Coiatbra
fcbettle l
Als ten inb'oorling van Zwitferland, welks bewoners ; gelifk
Lord B O-L I N G B R O K E opmerkt, fchijnen gevormd to zijn!
voer bUMeebetgen ) de boerfche en eenvoudige toonen van
R o's
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den Koezang hoort, welke hem in zijne kindschheid heeft verrukt, rijst er eene heete en ontembare drift in zijne borst, om
nog eenmaal de rotfen to beklimmen en de mean to bevaren
van zijn vaderlijk Kanton . Als, terwijl hij op en neder wandelt langs de muren van eene uitlandfche fortres, de maan
opgaat van achter eene wolk, of een berg in bet Oosten,
waar zijn geliefd Zwitferland ligt, wordt zijn oog vol tranen,
zijne borst hijgt door zuchten, en hij wendt zich, ia ; flute
en benaauwdheid, of van bet landfchap, dat zoo veel indruks
op hem maakt . Hij verlaat bet bolwerk, en, wandelende
Tangs de gracht, herroept die kleine flroom de fchoone meren
van Cenflans, Zurich of Lucerne voor zijnen geest, en hij vlugt
naar zijne kameraden, om zijne treurigheid door hunne woeste
en luidruchtige vrolijkheid to verdooven . Ken landsman ontmoet hem, die hetzelfde lied gehoord, dezelfde aandoening
gevoeld heeft . Zij kennen, op elkanders gezigt, den aard hunner wederkeerige gewaarwordingen ; zij vatten elkander bij de
hand, en berflen uit in tranen . Het lied, dat eerst hunne zielen in beweging heeft gebragt, doet zich wederom op eenen
afftand hooren ; geen woord wordt gefproken ; zij wijzen naar
bet Oosten ; zij verlaten hunnen post ; en, de gedachte aan bet
vaderland alleen hunne harten vervullende, ontfnappen zij de
wacht, en de volgende Inorgen verrast ben op den weg naar
Zwit ferland !

BRIEF VAN EENEN VADER AAN DEN REDACTEUR DER VADERLANDSCHE LETTEROEFENINGEN, OVER DE BETWISTE NAAMGEVING AAN ZIJNEN ZOON.

Mijnh eer !

M ijue vrouw is op gisteren gelukkig van een' zoon bevallen,

en bevindt zich bijzonder w6l . Gij kunt nagaan, dat er eene
groote vreugde over dezen lang gehoopten flamhouder van ons
aloud geflacht in mijn huffs heerscht . Inzonderheid de oude man,
nu voor bet eerst grootvader, deelt daarin met zijne geheele
ziel . Doch, alsof alle geluk een inmengfel van fmart moest
hebben, onze blijdfchap is door iet geheel onverwachts niet
weinig geftoord . Met voile vadervreugde ontving ik dezen zoon
in mijne armen, en dankte den Hemel, dat kij als een vrije
Ne-
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Nederlander ter wereld kwam ; en de allereerfte burgerlijke ac ,
tus, in .welken hij betrokken Is, herinnert mij op de onaangenaamfte wijze aan de nog overgebleven fporen van bet uitheemfche, grillig willekeurige juk . Gij weet, wij moesten voorheen Franfchen zijn, of ten minfte worden ; onze hooggefchatte taal moest zachtjes aan in bet vergeetboek komen, en dus
ook onze eigenaardige, nationale voornamen . Volgens de wet,
mogten geene namen worden toegelaten, ten zij van Heiligen
uit den Almanak of den Bijbel, en dergelijke . Ik beken, dat
inij deze maatregel geen der minst harden is voorgekomen ; en
dat ik meermalen tranen heb zien ftorten, omdat de naam van
eenen geliefden bloedverwant , of die eerwaardig en gezegend in
de familie was geworden, waaraan de herinneritig des roems van
bet geflacht, ja van het vaderland, was verknocht, niet op den
zoon, op den nakomeling mogt worden overgebragt . In onze
noordelijke gewesten vooral, waar reeds in vroeger dagen de
gehechtheid aan bet vaderlandfche flerker dan het godsdienflig
bijgeloof was, en de namen der Heiligen dus die der vaderen
Met verdrongen hebben, leverde dit bet meeste misnoegen en
de be!agchelijkfte herfeheppingen, b . v . van Vrou3,kje in EupkroJine , op ; en hielden de Maires zich veelal genoodzaakt , omtrent de uitvoering dezer wet oogluiking to bezigen . Doch onze Burgemeescer (kunt gij het gelooven, Mijnheer?) wil nu
flog, dat mijn zoon een Franschman, Italiaan, Griek of Hebreer, geen Germaan, BeIg, Vries of Bataaf zij ; hij beroept
zich op de tot heden toe belaaude wet, en wil naar alles, wat
ik hem ten aanzien van het eigenaardig verval dezer wet, nu
wij geene Franfchen meer zijn of behoeven to worden, heb gezegd, noch naar de ontwijfelbare vooronderftelling van ons hergeven eigen Bewind, dat men in dezen, zonder eenige opzettelijke aanwijzing, wel de vereischte toegevendheid zal gebruiken, maar niet luisteren . Ziedaar den bitteren, inderdaad zeer
bitteren drop in onzen vreugdebeker! Ik kan niet nalaten to
wenfchen, dat van hooger hand in doze ongelegenheid, althans
voor het vervolg, wierd voorzien, en geene fchroomvalligbeid, ftijfhoofdigheid, noch veel minder zucht om weder to
keeren tot de wenteling des zoo gelukkig afgewasfchen flijks,
uieer in ftaat ware het vaderlandfehe hart op deze wijze to
begroeten. - Ik ben,
Mijnheer!
Uw vlijtige Lezer,
N. N.
C 3
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ZES MAANDEN TE VOAEN ; ZE$ MAANDEN ER NAI
OF
DR FRANSCIIJES, ZOO ALS ER WEL MEEK ZIJN .

On ne pent contenter tart le monde et fan pere .
LA PONTAINE.

jk

ben gewoon alle jaren de moand September op hec land
door re brengen ; voorleden jaar fleet ik haar op bet kasteel
Relrive, welks nieuwe eigenaar, fchoon zeer rijk geworden,

de goedheid heeft zich Reeds mijn vriend to noemen . Destijds had hij bij zich een deel van zijne familie, welke in de
grootfle ontfteltenis verkeerde . Gedwarsboomd in hunne be •
langen, aangetast in hunne betrekkingen, fpuwden de bloedverwancen mijns vriends vaur en vlam tegen her Hoofd des
bewinds , wiens daden zij algemeen berispten ; zi} haalden ass

Fj :cerheid al de ongelukken op, die zijne noodlottige eerzucht over Frankrijk had gebragt, en aitten luide wenfchen,
dat de Hemel toch eindelijk een bilk van genegenheid mogc
laten vallen op de omflandigheden van den aardbol, then hij
fhdert zoo langen tijd fcheen tit her oog to verliezen!
Onder de fcherpfen was een Mijnheer DE LEYRI, wien
de oprigting der Gardes d'honneur zoo even zijn' laatflen zoon
ontrukte . Vader van vier kinderen, had hij ze na malkander
naar her leger zien vertrekken, waar alien hunne loopbaatl
geeindigd hadden . De een was als tweede Luitenant in Egyprr omgekomen ; de tweede, Kapitein der Ruiterij, was in
eenen flag in Spanje gefneuveld ; en de derde, Chef de Bataillon, in Rusland gewond zijnde, was in de gevangenisfen
van Kalouga geflorven . Niets evenaarde de droefheid van dezen ongelukkigen vader, die zoo even, zeide hij, afTeheid
nam van den laatflen zijner zonen . Wij hadden alle mogelijke moeite, zljne fmart een weinig to doen bedaren, door
hem to dwingen eene hope to koesteren, die wijzelven nieC

bezaten .
Min bedroefd dan Mijnheer D s L E Y R I, maar verwenft:hende even zeer als hij her flelfel van ontvolking, door NAPOLEON omhelsd, zag MevroUW D E G E R M A N C Y, zijne
fchoonzuster, met fchrik her oogenblik to gemoet, om hare
eeni-

DE FRANSCIIEN, ZOO ALS ER MEER ZIJN .

3,

eenige dochter nit to huwen . Geen der partijen, die zich
aanboden, bevredigden de teedere bezorgdbeid dezer moeder. Zij vreesde even zeer voor de gevaren van den
roem, als voor de wisfelvalligheden van den hapdel ; zij kon
even min be(luiten, eenen militair tot fc' :oonzoon to nemen,
die zich de tweede maand na zijne bruiloft met roem zou
laten doodfchieten, als een koopman, iie bet eerfte jaar na
zijn huwelijk bankeroet zou gaan . „ Bij den fpoed, waarmede men onze jonge Iieden wen;maait, zal or niet meet
overblijven om onze meisjes nit to trouwe .l," zeide lVjevrouw
D E c E R M A N C Y, met eene uitdrukking van fmart, die bare dochter nan het peinzen bragt, en de onlftanders deed
glimlagchen .
Een dik man, die, nit fmaak, zich enlkel bczig hield met
finantieele fpecnlatien, de floor CLEMENT, noof van den
eigenaar des kasteels, hield niet op, de Ilremming van den
handel to bejammeren, en zic'i to beklagen over bet ledig
liggen zijner fondfen . De oorlog verlamdc alle ondernemingen ; en bij preekte tegen den oorlog met een gevoel van
verontwaardiging, welke eene groote liefde voor den veede
nenduidde .
Wen kwam alto avonden in cone der zalen van hot flot
bijccn, en decide clkander den fchralen oogst van nieuwstijdingen mede, wclke men gedurendc den dag met zorg verrameld had : men begrijpt ligt, dat zij Wet zeer gefchikt waren om bet misnoegen to verminderen, of den haat nit to
rooijen, then men BUONAPARTE toedroeg . . . . Hot gins
met hem als met do tirannen der Melodrama's, die men bevende aanziet zoodra zij op hot tooneel verfchijnen, die men
fmaadt bij hot heengann, en bedreigt zoodra zij verdwenen zijn .
Een enkel perfoon koos moedig de partij des bewinds ; betwas de eigenaar van bet floc, wiens neef bij korten DivifieGeneraal was geworden. Volgeus Mijnheer D U P E R R 1~. , regtvaardigde de noodzakelijkheid al do daden van B v o N A r A RvE ; hij noemde de bezetting van Spanje een grooten ftaatkundigen maatregel, den veldtogt van Rusland een flout ontwerp,
en de terugkomst van Moskow een welverbonden hertogt . Voor
mij , ik vond zijn gevoelen wat gewaagd, maar ik durfde
bet hem niet zeggen ; zijne bewondering was zoo flerk, dat
hec mij onmogelijk toefcheen, dat zij de miufle beftrijding
C4
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ding zou kunnen dulden : de man was, naar mijn denkbeeld,
beflemd om onbekeerd to fterven .
In deze ftemming waren de geesten, toen ik het Plot verliet, om naar Parijs terug to keeren . De gebeurtenisfen volgden elkander met zoodanige fnelheid op, dat zij, in minder
dan een jaar, veranderingen, zonder voorbeeld in de jaarboeken der wereld , hebben daargefteld . Een wettig Koning
komt, op de roepflem zijner onderdanen, eene kroon hernemen, zoo lang door de Koningen, zijne voorvaderen, verleerlijkt ; de Vrede, zoo dikwijis verworpen uit den fchoot
van Europa, fchiet van zelve toe, om zich naast hem op den
troop van Frankrijk to plaatfen ; en een enkel mensch maakt
in eenen enkelen dag cen erode aan de woeling der volken,
aan de twisten der vorften, aan den rouw der natien! . . .
Ik zag met groot genoegen den tijd naderen, dat ik gewoon ben mijne bedevaart to doen, en ik beloofde mij voor
vast, dit jaar mijn' amen vriend D U PER R } to gaan vertroosten, en mij met zijne bloedverwanten to verheugen .
Met het begin van September begaf ik mij op reis naar het
kasteef Belrive.
Zoodra Mijnheer D U P ERR is mij zag, liep hij met drift mij
tegen ; zijn gelaat gloeide van genoegen ; hij nam mij in den
arm, en verzocht mij eene wandeling met hem in den tuin
to doen, alvorens hot kasteel binuen to gaan . Verbaasd hem zoo
welgetnoed to vinden, daar ill- gevreesd had hem beel treurig
aan to treffen, kon ik niet nalaten op een wreed vermoeden
to vallen, en to denken, dat mijn vriend eene of andere
booze tijding van den Man van het Eiland Elba had . .,, Wei
nu?" zeide ik al bevende, „ uw Held heeft uwe bewondering kwalijk geflaafd ; B U o N A PAR TE"
- Spreek rnij
van hem niet, hernam hij terftond ; het is een dwingeland, then
4k altijd verfocid Ireb. - „ Ik meende u to hebben hooren roeijne fioutheid. - „ Gij bcfchouwdct zijne
men op"
groote daden"
ls misdrijven . -- ,Zijne verhelfing
Als eene flraj,4e des Hcmels . -- „ Ik verzeker u, Mijnheer D UP ERR E , dat gij mij in de maand September des voorleden
jaars hot gedrag omtrent Spauie hebt afgebeeld
-Ills ee c
trousveloosheid. - „ Den oorlog in hot Noorden
- Ills
een dollemansfluk . - „ Den terugtogt uit Illoskow"
lls
tie eerfle tuchtiging des grooten rnisdadigers . IViet dat ik inddrdaad niet in ecu en under opzigt den man beks'aamheden
keb-
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hebbe toegekend : hij had een vrij goede tact om lieden van verdienfle uit to vinden en to beloonen ; hij Izeeft mijn zoon bet
kruis van eer gcfchonken, die hem intusfchen niet zetten moot ;
beer natnurlijk, hij nam de gevoelens van zijn wader over! . . .
That mij betreft, ik heb hem niets to darken : hij heeft mi/ de
orde der Reunie gezonden ; snaar hij was daartoe gerzoodzaakt
door de flem van bet algemeen ; en bovendien, bet was meer
em zijnent- dan om mijnent -wit, dat hij bet deed . Hi j .heeft
verfchrikkelijk met rnijn neefgeleefd : zondtgij gelooven, dat hi ;
hem bij zijnen ofjland de helft Izeeft doen verliezen van hetgecn
hij hem gegeven had? Ik heb u van zulken man nooit iet goeds
kunnen zeggen . Ik zal voorzigtig geweest zijn in miine uitdrukkingen, omdat ortder zijne regerirzg de policie overal bare net .
tell fpande ; moor in den grond des horse heeft niemand coit zoo
_nlecht over hem gedac/t als ik . - „ Ach, wearom han men in
den grond des harte Diet lezen ! " - d , I'oorzckcr 1 moor daarover wilde ik viet fnreken : ik ben verrukt u to zien ; ik •lreb ra
noodig om de rust onder mijne familie to brengen, . die er we!
verre of is mijne beginfelen to omhelzen . - „ Hoe! " - Mi jne
aarzverwanterz vertoeven nog op mijn flot ; moor wat zult gij zegZen, miln vriend, wanneer ik a verzeker, dot zii de regering det
dwingelands ongoorne misfen? - „ Onmogelijk!" - Het mrrzfhelijk hart is vol van zulke tegenfirijdigheden . Mijnheer D E
L E Y R i heeft een brief van zijnen zoon ontvangen , die , is ontflagen en moet eerstdaags to hsis komen ; hij is door wanbzopig
over. - „ Wanhopig zijnen zoon weer to zien? hij , die zoo
bcdroefd was bij zijn vertrek!" - lllijn neef, die noar din
vrede zuchtte, fchreeuwt bet nit, omdat de oorlog geaindigd is .
-„ Waarlij k ? "- Mevrouw D E G E R 11 A N C Y beklaagt den tijd,
toes zij hare dochter kon geven eon een O j.ricier, die haar weduwe zou gernaakt hebben, alvorens moeder to zijn . Dczc lieden
doen *rnij bet hoof d draaijen! - Aldus pratende, geleidde Mijnbeer D u P ERR >; mij naar het kasteel ; op het oogenblik dat'
wij binnentraden, hield Mij nheer D E L E Y R I den brief van
2ijnen zoon nog in handen ; ik wenschte hem gelult met deszelfs terugkomst . - Ock, Mijnheer, zeide hij, beklaag mij
veeleer ; ik rekende vict rarer op dat kind! wat zol ik er van
taken? ziedaar zijn fland verloren "
Was het niet
zijns ondanks, uws ondanks, dnt hij dienst genomenhad?"-Gewi s ; moor, enfuz, bet was eene gedane zaak, en ik begreep t
riot hij door mijne betrekkingen en een weivig gcluk den weg
C 5
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zoo vinden , zoo goed als een ander . Is niet een van zijn
broeders Chef de Bataillon geflorvenP-„Men heeft reden om
zich to verheugen, dat hij een gelijk ongeluk ontgaat ." Gij rnoogt zeggen teat gij wilt, men is wel in zijn fchik een
hoog Ofacier in zijne familie to hebben . - , Voorzeker," zegt
oogenblikkelijk Mevrouw D E G E R M A N C Y ; ,, en ziedear mijne
dochter van dat geluk verftoken ! Ten minfle kon men voor .
been Generaals, Kolonels, Staatsraden, en vooral Auditeurs
trouwen . Ik weet wel, dat die Heeren in her gemeen bet
geluk niet mede ten huwelijk aan hunne vrouwen bragten ;
maar hunne namen, bun rang flreelden den hoogmoed en de
fjdelheid, en dit genot is niet to verfinaden. Bovendien kon
men beginnen met een Kapitein to huwen, en van weduwfchap tot weduwfchap klom . men tot een Divifie -Generaal .
Die veranderingen hadden wel degelijk hare verdienfle .
Thans gal men zijn leven moeten eindigen met den eerften
man, then men mag huwen . . . . Ach!" voegde zij er al zuchtende nevens, „ de loopbaan der eere is voor de vrouwen ge
Doten!" Ik had haar fchoon to bewijzen, dat, volgens haar
flelfel van opklimming, de vrouwen niet gelukkig konden zijn
dan ten koste hunner mans ; zij bleef er niet to minder bij , om
de zaak als zeer natuurlijk to befchouwen, en de rampen eener
eeuw-te beweenen, waarin bet zou kunnen gebeuren, dat eene
vrouw flierf, zonder weduwe geweest to zijn! Hare dochter
fcheen mij toe niet van haar gevoelen to zijn ; ik meende haar
halfluid to hooren zeggen : „ Ten minfle zal ik kunnen kiezeu!
betgeen voor een meisje toch altijd aangenaam is ."
„ Och! war is de eer tegcn de fortuin?" zeide, opflaande,
de Heer C L EM EN T ; „ onder de zeventien of achttien Gouvernementen, die wij gebad hebben, heb ik de mijne vijf of
zes malen gemaakt en verfpeeld met een gemak, dat ik niet
De groote rampen fleepten groote
weer zal aantreffen
De
landeigenaars,
de handelslieden namen
opof'eringen mede .
toevlugt tot ons om ondernemingen, die dikwijls alle hunne
goederen verflonden, maar waarvoor zij tot rg a 20 ten honderd opnamen . Helaas ! thans zal men heel veiligjes en eenvoudigjes handel drijven ; men zal her middel der bankeroeten
alisfen om zijne kapitalen to verdubbelen ; zoo gij de fortuin
wilt najagen, zult gij her betreden fpoor moeten volgen, en
kiest gij een zijpad, zoo vindt gij de juflitie reeds ter halverweg .
De ware handel is verloren ." -Och, dat is wel waar! zeide,
ter-
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terwijl Mj zijn hoed tusfchen de villgers frommelde, de tuinman van Mijnheer D U P E R R9 , die zijnen meester kwam berig_
ten, dat men naar hem vroeg : er is geen negotie meer, en ik
ben inee gereneweerd . - „ GeruTneerd?" zeide met belangflelling en levendigheid Mijnheer D E L E Y R I . - Och ja, mijn
goede Mijnheer! de affchafIng van de Confcrips breekt mid den
pals . - , Hoe, j A K o B ! hetgeen het geluk van tien millioenen
huisgezinnen uitmaakt
Maakt bet ongeluk van het
mifne. - „ Verklaar u ." - Mijnheer weet wet, dat ik bet geluk heb gehad mijn oudjlen jongen voor tweeduizend kroonen to
verkoopen aan den zoon van Mijnheer de Maire ; en ik dur f
wet zeggen, dat bet to Beef was, want bet was een knoppe kerel t
Ik had den tweeden aan uw neef afgeflaan voor een dozijn zakken franks ; en, op bet oogenblik dat dit zou aangaan, daar ik
nog drie mooije, groote, dikke jongens had, die ik met een zorg
had opgevoed
God help mij ! alle kosten verloren . . . . zie,
daar blijven ze voor mijn rekening . . . . kinderen, die mij onder
B 0 N A P A R T E 1 2 14 15 duizend franks bet fluk hadden opge .
brags! . . . Ihaarachtig, bet is hard, mijn goede Mijnheer, op
die wijze al bet zijne op een fluit to verliezen!
Het discours van j A K 0 B inaakte op al de gemoederen eenen
oogenblikkelijken indruk, dieper dan mijne aanmerkingen waen
in Itaat geweest to doen . Iedereen fchaamde zich inwendig,
nog met cenige fpijt op een bewind terug to zien, waaronder
de ontzedelijking tot die hoogte geklommen was, dat een vader zich niet fchaamde zijne kinderen op to kweeken om ze
to verkoopen! . . .
De jonge D E L E Y R I, die 's anderen daags aankwam, werd
nu door zijnen vader met open armen ontvangen, en Mevrouw
D E GERM A N C Y beloofde hare dochter, haar v66r het eirlde
des jaars nit to huwen, zonder hare genegenheid tegen to
zijn . Uit de blikken, welke de jonge Garde d'honneur haar
toewierp , nit het rood , dat de wangen van Duffer E L I Z E
kleurde, kan men bij voorraad gisfen, dat de aanftaande zich
wel fpoedig zal doen kennen, en dat het huwelijk welhaast
Zal gefoten zijn .

OF-
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NEDERLANDS FEESTVIERINC .

NEDER1ANDS FEESTVIERING IN NOVEMBER

1814 .

Hoe ! zou bet dankbaar hart thans zwijgtn,

Bij 't feest van Volk en Vaderland ?
Zou 't fpeeltuig rusten aan de twijgen,
Daar ieders borst van geestdrift brandt?
Hoe! zou 't gevoei , dat ons doorflroomde,
Toen God de dwinglandij betoomde,
En Neerland nieuwe veerkracht fchonk, 't Gevoel, finds lang gekneld in boeijen,
Niet met verjongde kracht ontgloeijen,
Door 't hell des Vaderlands ontvonkt?
Ja, feestgevierd, mijn Landgenooten!
De dag des jammers is voorbij ;
De lief gefnaard, het hart ontfloten ;
De ftroom der Dichtkunst vloeit wedr vrij .
Geen regters, door 't geweld verkoren,
Vermeten zich 't gevoel to fmoren,
Beluistren meer de hartetaal
De Vrijheid zetelt in ons midden ;
Zij doet ons juichen, danken, bidden ;
Zij zelve viert haar zegepraal .
Gij, God der Vadren ! Nedrlands Vader !
Gij , onze redder in den nood !
Gij, aller levensbron en ader,
Ook in uw hulp aanbidlijk groot!
Gij zaagt ons lijden, ons verdrukken,
Ons 't duurgekocht beftaan ontrukken,
En deugd en Godsdienst ondermijnd .
Uwe Almagt fprak, - en 't rotsgevaarte,
Verpletterd door zijn eigen zwaarte,
Stort in, en Hollands heilzon fchijnt .
U, zij de lof! U eeuwig de eere !
U zij de aanbidding van ons hart!
De room van uwen Naam vermedre
Steeds bij 't herdenken onzer fmart!
Gij waert do God der Nederlanders ;
Gij regttet hun gekromde '
. andcrs,
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Vereenigdet bun hart en geest,
Verbondt hen met bet kroost dier Helden,
Die Eeuwen nog met eerbied melden,
Die Nedrlands Vorften zijn geweest .
Blijf, goede God! blijf ons geleiden ;
Bevestig Gij ons Vaderland ;
Laat, laat uw zegen ons verblijden,
Verhoogen in der Volkren hand!
Laat, laat uw Naam Reeds zijn geprezen,
Zoo lang bet Nearlandsch hart zal wezen,
Zoo fang bet Vaderland beflaat !
Dan rijst bet fchooner dan to voren,
En nooit zal 't hart zijn danklied finoren,
Als 't uwe wondren gadeflaat.
Ten tempel dan, mijn Landgenooten!
Den God van Neerland feestgevierd ;
Geheel uw hart voor Hem ontfloten,
Die wear op nieuw uw redder wierd ;
1-1em plegtig, eeuwig trouw gezworen,
Die uwe fmeekflem wilde hooren,
Toen redding fchier ondenkbaar fcheen ;
Die uit den nacht bet licht deed rijzen,
No- duizend weldaan zal bewijzen,
Zoo ge op bet pad der deugd blijft trean .
Dordrecht .

K

WELKOSISTGROET VAN ELIZE AAN DEN WINTER .

Welkom, welkom, lieve Winter!
Kweeker der gezelligheid ;
Bij vriendinnen neergezeten,
Doet gij mij 't tapijt vergeten,
Dat uw zuster, Zomer, fpreidt .

't Groen tapijt deed de oogen rusten,
Ja vervrolijkte ons gemoed ;
Keur van liefelijke bloemen
Deed den mensch een' Schepper roemen,
In zijn werken groot en goed .

Icon
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Kon de Zomer mij verheugen,

Gij ook maakt mij niet bevreesd ;
Winter l wien uw norfche vlagen
IJdlen fchrik in 't harte jagen,
Zij zijn voedfel voor mijn' geest .
Zie ik fneeuw, in ligte vlokjes,

Vallen op her aardrijk near,
't Veld met mollig dons bedekken,
't Kiemend graan tot fchutfel flrekken,
6 ! Dan loot ik mijnen Heer .
Ieder vlokje, teeder, zuiver,
Rein gelijk de dageraad,
Roept mij tegen, bij 't betreden :
Meisje ! houd zoo rein uw zeden ;
Onfchuld zij uw fchoonst fieraad .
Zie ik 't bladerloos geboomte
Vast op flam en wortel flaan,
't Roept mij toe : Zoo zal uw wezen
Eens voor florm noch rampen vreezen,
Van uw ijdel fchoon ontdaan .
Zie ik hagelbuijen gieren

En verduistren heel den dag,
Hoor ik woeste orkanen loeijcn,
'k Voel in mijnen boezem groeijen,
Voor mijn' Schepper, diep ontzag .
't Spieglend ijs flelt mij voor oogen
't Gladde van des levens baan ;
't Broze vloertje doet mij lezen :
Gij hebt voor gevaar to vreezen,
Meisje ! leer voorzigtig gaan .
Lieve Winter! die zoo dikwerf
Mij uw wijze lesfen gaaft,
Uwe komst doet mij niet fchrikken ;
1Veen, gij kunt mijn hart verkwikken,
Daar gij mij met wijsheid laaft .
ROBEDt VAN DER AA .
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FEN WOORD OVER HET HERTOGUOM PARMA .

Her Hertogdom

Parma met deszelfs onderhoorigheden, aan
en Karen Zoon, NAPOLEON
CHARLES F R A N 9 O I S, gefchonken, bevat ongeveer driehonderd-tachtig duizend Ingezetencn . De Inkomflen worden
gefchat op twee millioen Guldens . Landbouw en binnenlandsch befluur zijn voor zeer aanmerkelijke verbeteringen
vatbaar. Dit Hertogdom, eerst befluurd door de FARNAz E s , behoorde aan eenen tak van bet Huis der BOURBONS . Oostenrijk bezat her refit van opvolginge . In den
jare I Sot verzekerde er zich de Eerfle Conful (B U O N AP A R T E) van, door middel van den Koning van Spanje, die
den Hertog moest noodzalten tot eenen affland, ten behoeve
der Franfclie Republiek . De Hertog weigerde, op de kloekmoedigfle wijze . Eensklaps, op den Men van Wijnmaand
des zelfden jaars, maaktc een heftig kolijk een eiade aan zijn
leven .
de Prinfes

MARIA L O U I Z A

NOG JETS OVER GRAFSCIIRIFTEN .

Het eene denkbeeld wckt bet andcre op : dit let lcvendig .
hcid bij aan bet dagelijksch verkcer, en werkt krachtd dig
mede ter uitbreiding en volmaking van behandelde onderwcrpen in gefchriften .
I . Als een algemeen toepasfelijk Graffchrift teekende M,
v E R N E S aan : ,, Ik befla ! " - dit las men op de buitenzijde van de deter tens grafkelders ; ann de binnenzijde flond :
„ Ik befla niet meer!" - Waarop de gevoelvolle Schrijver
..nmerkt : „ 6 Gij , die to veel op bet Leven rekent ! geef
acht op deze deter : de Tijd is nog voor u . . . . cen oogeublik, en hij is buitengefloten!"
2 . Aardig is, door eene letter- verzetting, bet volgend
Graffchrift : „ Hic facet, qui, tribus annis, niginti quatuor
procreavit liberos!" - Men fchrijve antis flechts met eene
kapitale A ., en men wordt verrast door de cenvoudige, annnemelijke waarheid : ,, Hier ligt begraven, die, (niet binnen
drie jaren, inaar) bij zijne opgevolgde drie echtgenooten,
alle Ana genaamd, vier-en-twintig kinderen verwekt heeft ."
3 . Al-

48

NOG LETS OVER GRAFSCHRIFTEN .

3 . Allesbevattend is bet Graffchrift op den Bouwmeester
van de Paulus-kerk to Londen . Geenc breedvoerige 1offpraak over bet genie van dezen beroemden Man en zijne
werken : flechts onder zijnen Naam leest men op de zark,
die zijn lijk dekt : „ Bouwmeester van dit Godshuis ;" met
bet enkele woord : „ Circumfpice!" („ Zie rondomme!")
Als verrukt, flaat de aanfchouwer bet oog her- en derwaarts, en zijne verflomming over de kunst des Bouwmeesters is de grootile loffpraak .
4. Graffchrift op elk groot Man . „ Voortreffelijke!ontvang
den lof en dank, dien elk aan uwe asfche toebrengt! Dat
uw graf voortdurend onder ons verftrekke tot een gedenkteeken van Vaderlandsliefde, van Weldadigheid en Godsvrucht!
Dat aan den voet van bet mariner, waarop de beitel des
kunflenaars uw doorluchtig gelaat zal graveren, de Zoon leere zijnen Vader to eerbiedigen ; de Krijgsman, den room en
zijnen Vorst to vereeren ; de Rijkbedeelde, de menfchelijkhe :d to waarderen ; de Magtige, den zwakken to befchermen,
die tot hem toevlugt nam ; en alle de Burgers, bet Vaderland en de Deugd lief to hebben en to beoefenen!"
GRAFSCIURIFT .

E en tweede Pindarus aan Ij en Amftelzoomen,

Een Vaderlandfche Bard, de roein van Hollands grond,
Die de echte Godenzang deed van ziin citer flroomen,
Toen 's Gaulers driest geweld, vat Hollandsch was, verflond ;
Het pronkjuweel der kroon van Neerlands Dichtrenfcharen ;
Der Vad'ren dankbre Zoon, der Muzen hoogfte lust,
Die boezems, koud als ijs, ontglocide door zijn fnaren,
En Voudel's toon herfehiep ! -'t is x E L IM E R s , die bier rust .
T . D.

MENGELTWERK.
EENVOUDIGE
DELIJKEN

GEDACHTEN, OVER DEN VERMOE-

ZIN VAN HET BEDENKELIJKE IN DE

WOORDEN VAN PAULUS, FILIPP .

III : 7 - 17.

I\leertnalen was ik onvoldaan bij bet lezen der belangrijke betuiging van den Apostel Paulus : Filipp .
111. 7-17. Het geheel was mij, ja, in zoo verre verftaanbaar, dat Paulus meer en meer naar de volrnaaktheid in het Christendom trachtede ; en zulks , uit hoofde van de uitnemendheid der kennisfe van Christus Jezus, zijnen Heer, en van de rijke belooning, den overwinnaren in de Christelijke loopbaan voorgefteld en
toegezegd, en, hier ter plaatfe, genoemd : „ de prijs
„ der roepinge Gods, die van boven is, in Christus
„ ,1ezus . " Maar meer duister was mij de nadere ontwikkeling van Paulus doel in dezen . Yezris en de kracht
zijner op/landing en de gemeenfchap zijns lijdens te kennen ; en deze laatfte, door aan zijnen dood gelijkvormig to worden : of hij .eenigzins komen mogt tot de we .
derop/landing der dooden, naar v s . i o en ii . Hoe
dacht ik wel eens, moest Paulus Jezus nog leeren kennen? . . . Hem, die zich op zoo menige, zelfs gansch
buitengewone, wijze aan hem had geopenbaard ; then
hij reeds zoo lang en dikwiils aan anderen had gepredikt ; zelfs al zeer kort na ziine bekeering, in de Synagoge to Damaskus ? . . . . Moest hij de kracht van
Jezus opftanding nog leeren kennen ? . . . . dier opflanding, die de grondilag was , op welken Paulus reeds
dadelijk bet gebouw zijner leere had opgetrokken ; van
welke hij de geheele geloofwaardigheid zijner en der andere Apostelen prediking deed afhangen, (I Kor . XV;
r4) en welke opftanding hij, -4-Is zulk een krachtig beivijs voor Jezus goddelijke natuur, elders aanvoerde
IFIENGELW . ISIS . 1o. 2 .
D
West
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Mdest hij de gemeenfchap aan Jezus lijden nog
keren kennen ? . . . . hij , die reeds zoo onbegrijpelijk
veel voor de zaak van Jezus en van bet Evangelie geleden had, gelijk hij zelf, 2 Kor. XI en elders, opfomt, en wij ook, gedeeltelijk iu hljzonderheden, uit
Lucas tweede boek, de Handelingen der Apostelen s
weten ? . . . . Wel , indien Paulus, die zegt ,, de lid• teekenen des Heeren Jezus in zijn ligchaam to dra• gen, " Gal . VI : 17, en „ in zijn vleesch to yervul"
• kn de overblijffelen Ydft het lijden van Christus,"
Koll. I : 24, - de gemeenfchap aan Jezus lijden nog
niet kende : waar blijven dan bijna aile andere Christenen, wier lijden:, om Jezus naam en zaak, bij bet ziji
ne niet to noemen is ? . . . . En dan nog verder. Hij
wilde zelfs aan Jezus dood gelijkvormig warden, of hij
eenigzins komen mogt tot de wederop/landing der dooden ..
Hi , die, met zulke rondo woorden, en zelfs zoo
ontwikkeld, de opitanding alter dooden aan anderen
leert , hij twijfelt dan daaraan voor zichzelven? - Dit
cen en ander harmonieerde, oppervlakkig, onderling
zoo min, dat ik de noodzakelijkheid gevoelde van eene
nadere bepaling van dat kennen en van die wederopflanding der dooden. Ook was bet mij niet duidelijk
genoeg, wat Paulus eigenlijk bedoelde, in vs. i2 en
13, door datgene, hetwelk hij nog niet gekregen noch
gegrepen had, en hetgene de Filippiers toch, uit betgene hij hun even to voren gefchreven had, zouden
hebben kunnen opmaken . Die kennis, waarvan hij, in
vs. io, gefproken had, kon dit niet zijn ; want die
had hij zelf aldaar opgegeven, als het duel, dar hif
zich voor/lelde ; en dus behoefde hij hen daaromtrent
niet, door dat nadere ; „ Niet dat ik, enz ." voor
rnisverftand to behoeden . Die wederop/landing der dooden, in vs. ii, kon bet nog minder zijn ; dewijl hij
die, als nog verder of,, en dus nog twijfelaehtiger ,
had opgegeven. En toch moest er, korts geleden, iets
door hem gezegd zijn, waarin hij, door een verkeerd
bcgrip zijaer woorden i ook zakelijk verkeerd begrepen
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zou kunnen worden ; en hetgene hem tot die I erhaalde
waarfchuwing, in vs . 12 en 13, aanleiding gaf. De
rolgende eenvoudige omfchrijving, met eene allezins
geoorloofde verandering in de lezing van den tekst y
fcheen mij, over dit een en ander, cenig meerder licht
to verfpreiden ; zullende het mij bijzonder aangenaam
zijn, indien de eene of andere mode-Bijbelliefhebber,
door deze kicine proeve, uitgelokt worde, or n,, door
middel van dit Tijdfchrift, of op eenige andere wijze,
eene in alle opzigten betere verklaring der wVoorden in
kwcstie to leveren .
„ Maar . " zest Paulus , na pet opnoemen zijner
voormalige gunflige uitwendige omflandigheden onder
het Jodendom , „ hetgene mij gewin was, hetgene ik
voorheen onder mijne groo*fle voorregten telde, dat
heb 1k, naderhand, om Christus wille, als fchade aangemerkt . Gelijk het die ook wezenlijk voor mij zou
geworden zijf, indien ik met hetzelve ingenomen gebleven ware . En, inderdaad, ik reken ook alle din;;en, welke in geenerlci betrekking tot de zaak van het
Christendom ftaan, fchade , in vergelijking met de
hoogstbelangriike kennis aan Christus Jezus, mijnen
lleere ; om wiens wille ik nu al die dingen fchade gerekend hebbe, als hoogst nadeelig befchouwe, en niets
peters waardig dan om weggeworpen to worden ; opdat
ik Christus moge gewinnen, Hii geheel mijn deel zij ;
of liever : opdat ik meer en meer deel aan Christus en
zijne verworvene heilgoederen moge verkriigen, en in
Hem, met Item vereenigd, hevonden worden ; niet
hebbende mijne eigenc regtvaardigheid, of geregtigheid,
door de betrachting der Wet ; maar eene andere,tocge=
rekende, door het geloove in ( :hristus : (ik bedoel die
regtvaardigheid, welke uit God zelven, als de ontwerper en volvoerder van bet groote plan onzer verlosling, herkomflig is, en «'elke men door het Feloof
deelachtig wordt) opdat ik Hem , namelijk Jezus , meer
en meer kere kennen in zijne dierbaarheid cn algenoegDz
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noegzaamheid (*), gelijk ook de kracht zijner opftan .
ding, als door welke zijne leer niet alleen volkomen
bevestigd, maar Hij ook in ftaat gefteld is geworden,
om ons de verkregene weldaden toe to deelen ; en bet
geloof aan welke ons eene even krachtige aanf*poring
behoort to zijn ter vordering in heiligheid, als hetzelve eene overvloedige vertroosting kan geven onder al
de rampen dezes tegenwoordigen levens ; alsmede de
gemeenfchap, welke ook ik aan zijn lijden behoor to
hebben, door mij niet alleen, in navolging van Hem,
a11er1ei finaad en verdrukking en vervolging to getroosten, maar ook, als bet ware, aan zijnen dood gelijkvormig to worden, door bet kruifigen van mijnen ouden mensch, mijn bedorven beginfel, en, alzoo, der
zonde to fterven ; of ik dan ook, misfchien (t), in
mijne mate, moge komen tot de (dat is, zijne) wederopflanding van de (S) dooden, en Hem alzoo, al is
het dan flechts van verre, ook n avolgen.i n zijn nieuw
en Godverheerlijkend leven, en daardoor hoogstgelukkig zijn . Niet, dat ik het doel reeds bereikt hebbe, of
reeds, in den eigenlijken zin, volmaakt geworden ben
in de kennis en beoefening van bet Christendom, door
die ftraks genoemde belemmeringen uit den weg to ruimen, en alzoo dadelijk tot Christus to gaan : 6 neen
alles is in mij nog zeer gebrekkig, gerekend naar hetgeen bet kan en moet worden ; maar ikjaagdaarnaar, of
ik bet ook grijpen mogt : waartoe ik door Christus Jezus
(*) Wordende dit kennen, ook door den Heere Jezus zelven, in zulk eenen ruimen zin genomen : .Toh. XVIL• 3, a1waar met hetzelve het eeuwige leven wordt verbonden, en de
Christenen vermaand, daarin op to wasfen, 2 Petr . III: 188 .
Zie ook Jez . LIII: 11 . Om nu geene andere voorbeelden
sneer op to noemen .
(t) In die zelfde beteekenis komt dit woord „ eenigzins"
ook,. onder andere, voor, 2 Kor . XII: 2o .
(§) De verwisfeling van den tweeden in den zesden naamval
is bier Wet onverfchillig .

OVER FILIPP .

111- 7

17 .

53

zus, om zoo to fpteken, ook gegrepen ben ; op den
weg naar Damaskus, namelijk, toen ik bezig was mij
allengs verder van Hem to verwijdercn . - )3roeders !
vat mij betreft, ik verbeeld mij ganfchelijk niet den
eindpaal der loopbane reeds gegrepen to hcbben ; maar
dit doe ik : Vergetende hetgene achter is,, mij daardoor
in geenen deele latende ophouden, en mij uitftrekkende
naar hetgene v66r is, jaag ik, uit al mime magt, naar
bet voorgeftelde doel , ter verkrijging van den priis der
roepinge Gods, die van den Ilemel tot ons komt, in en
door Christus Jezus .
r Laat ons dan, voor zoo veel wij meer volmaakt zijn
in bet Christendom, dat is tot de volwasfenen (*) in
hetzelve behooren, alien, op de genoemde of foortgelijke wijze, over dit een en ander denken ; en indien
gij, in bet eene of andere opzigt, daarvan nog mogt
verfchillen, God zal bet u, ook daaromtrent, niet aan
bet noodige Iicht doen ontbreken . Doch laat ons vooral , voor zoo verre wij tot denzelfden Nat van volwasfenheid gekomen zijn, ook naar denzelfden regel wandclen ; laat ons daarin niet verfchillen, maar volmaakt
eenftemmig zijn . IVeest alien to zamen mime navolgers, Broeders! en houdt hen in achting, welke alzoo
wandelen, gelijk gij ons tot cen voorbeeld hebt ."
Edele Paulus ! die zoo durfdet fpreken, niettegenllaande de nederigheid, welke u steeds kenmerkte : welk
een fieraad waart gij voor de fchool van Jezus, uwen
grooten Meester! - En hoe zeer verdient gij niet, dat
ook wij, tot wie gij nog krachtig fpreekt, zelfs lang
nadat gij reeds geftorven zijt, jaloersch op den adel,
welken wij in u zien, en tot weaken het Christendom
dus den zwakken mensch kan verheffen, ons uwer vermaningen aantrekken, en u tot een voorbeeld itellen!
(') In tegenflelling van kinderen in bet Christendom . Zie
deze onderfcheiding i onder andere, Hebr . P.• 12-14D 3
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QQRDEELKUNDIGE GISSING

OORDEELKUWDIGE GISSING, OVER JAR . III: 6s . Door
B . VA N W I L L E S, Predikant to Nieuwland .

der moeijelijkfte plaatfen in het N. V. is voor..
E eneyak.
III: 6, aan welker opheldering nu eens uit-

zeker
legkunde, dan weder oordeelkundige gisfing gearbei4
hebben.
Daar het voorbeeld van anderen, die, ieder op zijnc
wijze, gisfingen hebben medegedeeld, mij regtvaardigt, en de meer redelijke uitlegwijze des Bijbels, in
onzen tijd, leene vrijmoedige, hoewel niet to Route,
gisfing duldt ; zoo wage ik het, langs dezen weg, ook
de mijne, over deze plaats, aan het publiek mede to
deelen . Ik weet niet, of ze reeds v66r mij door iemand
is gemaakt ; fchoon ik mij alsdan moet verwonderen,
dat niemand v66r mij deze gisfing gewaagd heeft, daar
zij zich toch aanftonds en natuurlijk voordoet .
Voor het gewone : Kac if vx9cm vrvp, i xoepca; zgg
u3~xIcS, ftel ik, namelijk, bij eene kleine verandering,
deze lezing voor : Kay yAwsea zvpai xoehov zpS ai lmias.
Deze verandering is , dit beken ik, bij gebrek aan eenig
kritisch gezag, groot ; maar hierin ftaan ook de overige gisfingen met de mijne gelijk, die daarenboven
nog verder van de gewone lezing afwijken .
Met daarlating van andere gisfingen, zal ik hier
flechts twee- van dezelve bijbrengen, om dit mijn gezegde eenigzms to Haven . R O S E N M U L L E R, b. v. ,
in Vcholiis ad h . 1 . , voor een deel hierin voorgegaan
door den Syrier, voegt bij de gewone lezing : vUv, , en
veroorzaakt, naar het mij voorkomt , eene vreemde
woordvoeging : xas s`1 yAarea, MVP, 6 xoepsoq .r aa~xiat vAj.
Kati, in dit geval, xdi wel gevoegelijk, v66r b x6ctcas,
weggelaten worden? De andere gisfing is van den WeleerW . J. VAN S L o G T E R E N, medegedeeld door
Prof. A B R R S C U , 4nnott . in epist . ad Hebraeos , pag.
94, verandert o xoQtcas in o Aoyos, en heeft daarbij eene
niet
s`1

OVER JAK, III ; 6a .
Diet minder ongewone woordvoeging : xax,' yAgyOx
& x6yo; r4j &8axtas, ovzw ; i yawcca x . r . A, ten zij men het
gene it y)w"ocz uitfchrappe ; maar dan wordt ook doze
gisfing to flouter (*) .
Hoewel ik in deze gisfingen in geenen deele het vernuft dier manners misken, zoo reme men het echter
mij niet euvel, dat ik de mijne natuurlijker en eenvoudiger noem ; hetwelk ieder mij zal toeftemmen, die beide de lezingen, zoo als in oude hanifchriften gewoonIijk is, aaneengefchakeld, zonder onderfcheid van woor .
den of teekenen, zich dus voorflelt ;
(volgens de gewone lezing)
KAIHrAh££AIITPOKOEMOE
(mar mijne gisfing dus veranderd)
KAIHrAd1££AIITPOIKO£MON
De ,?ota (I) in het woord =rupo7 kon ligt worden
overgcflagen, door het eerfle gedeelte der Kappa (K) ;
en
(*) De gisfing van den Weleerw. VAN S L O G T E R E N
wordt door Prof . A B R E S C H dus opgegeven : 6 x 5yc; rn;
&Brxia ; UM . Zon evenwel dit Ail bier wel op zijne plaats
flaan? De vertaling ten minfte : frc et lingua flammae ftrnilis
est, quae mania, quaeris et iniusta efutiens, caet. fchijnt dit
to wederfpreken .
Bij de verm .elding van deze vertaling, vraag ik hier vrijmoedig, hoewel befcheiden : of niet o Aoyo ; hier, zoo als
lnen bet noemt, per lCsrovuj4av effecti opgevat, regt geeft,
om ook op dezelfde wijze 6 xbc ;co ; erg ; &Lxla; to verklaren?
hetwelk, volgens de eigenlijke beteekenis des woords, alsdan
dezen zin oplevert : fcelera quaeris et impie facto ornans ;
ea ornnia recti quadam fpecie induens . Het komt mij zoo
woor, maar mogelijk bedrieg ik mij, dat zelfs deze verklaring van 6 xoctco ; rq; &awsk ; meerdere gepastheid en grootere
kracht heeft, dan de bovengenoemde vertaling, en dot zij
daardoor niet onduidelijk de verandering in 8 AbyoS r•S adcxia; afkcurt .
D 4
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en daarmede was dan de grond gelegd tot once gewone lezing : het alsdan bedorven vrvpo moest al fpoedig
overgaan in grVp, i ; hetwelk nog meer to verwachten
was, daar in de vorige zinfnede juist dit woord voorkwam ; en wat kon dan : 6 xoaiov, anders , dan de gewone lezing : i xbaµoq, voortbrengen
Het volflagen gebrek aan eenig uitwendig kritisch bewijs doet mij thans no- aarielen ; hoewel ik anders ligrelijk zou befluiten, om deze gisfing als de ware lezing to omhelzen, daar zij zich in hare natuurlijke eenvoudigheid zoo duidelijk op deze wijze vertoont .
Even zeer prijst zich deze lezing aan door den gepasten zin,,dien zij in het verband oplevert . V66r dat
ik dit bewijze, moet ik, met een enkel woord, de beteekenis van x6agov
iSixias uit het verband opgeven .
Hicronder to verftaan, de booze wergild, de booze menfchen, ftrijdt volkomen met het ganfche redebeleid van
j A c o B U s(*) ; hetwelk geheelenal het gevoelen van
s c H L E U S N E R begunfliyt , die in zijn Lox . v. x6o oq dit
woord op deze plaats vertaalt (t) : abundantia, magna
copia, niultitudo ; eerie wereld van zonde, eene menigte
van ongeregtigheden, waartoe de mensch in zich geneigdheid heeft . Zoo ook moot , dunkt mij , x6akoq
aae(3wv, eene wergild van goddeloozen, opgevat worden,
a Petr. II.- 5 ; en, met eenige verandering, (door het
bijvoegelijk naamwoord Aos, en het bepaald lidwoord

r

o,)

(*) Confr . quae hanc in rem facientia fcripist P . A B R E S C 11,
v . cl . 1 . 1 . P . 92, 93 .
(t) Niet, dat ik, met de omhelzing van S C N L E U S NET'S
gevoelen, van meening ben, dat het woord xoatcos deze bebepaalde beteekenis ergens hebbe ; want, zoo als S T R o N c x
juist aanmerkt, id unum videtur obfervandum, eundem veils
Craecae xbaµoq ufum esfe et rationem in N. T. ac Latini
MUNDUS est, noflrigue WERELD, ex adiunctis fcilicet, et orationis Eerie in quocunque fermone unite discendam ac defirliendam. Spec . Hermen . Theol . De doctr . e t dictione Johan-

nis ApoJfoli, caet . pag . 149, fin .

h
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1,) Spreuk . XVIL• 6 . naar de Alexandr. vertaling : you
orjgo"v oAoq o X60-go; zw"v xp+fpCc&av, zo"v ai isirigov ouW 'Opoxds .
d. i . de geloovige bezit de geheele wereld (de geheele
menigte) der goederen, alle fchatten ; maar de ongeloovige zelfs geen obolus .
Onze woorden dan, in verband met bet laatfte gedeelte van bet vorige vers, leveren dezen zin op : ziet,
ten klein vuur, hoe groot een woud (bosch , fylva) het
aanjleektl ook de tong (hoewel zij klein is ; verg . vs .
5) Jleekt, als een vuur, eene wereld van ongeregtigheid,
eene menigte van zonden bij den mensch, aan ; wanneer zij namelijk, zoo als dit uit bet verband blijkt,
misbruikt wordt : alzoo is de tong onder de deeltn van
ons ligchaam geplaatst, welke enz .
Aan bet onpartijdig oordeel van deskundigen laat ik
bet over, om hierover uitfpraak to doen . Mag ik bier
nog dit flechts aanmerken, dat in de vergelijking, alsdan, elk deel aan bet andere beantwoordt? Tegen
oA'yov wV p ftaat over ~ VAa"vca (AWAY u K€Aoq vs . $) ; avc£zrzsc
words beantwoord door 9rvpoi ; en A~xyv iiAsly, door X60-gal
Eindelijk vordert deze gisfing bet verplaatfen noch
bet weglaten van woorden ; hetwelk, door de eene of
de andere gisfing beurtelings geeischt, volkomen geweigerd wordt door bet gezag van alle de getuigen ,
die, uitgezonderd dat eenige weinigen oUTW ; niet lezen, bet vervoig van bet 6de vers, even als de gewone lezing is, opgeven ; c onfr . ad . 1 . G R I E SSACH .
VERSLAG VAN MERKWAARDIGE GENEZINGEN, DOOR
DE ELECTRICITEIT TE WEEG GEBRAGT .
(Medegedeeld door P . V A N w E P K H OVEN, Apotheker
to Utrecht .)
net volgende , door mij flit G i L B E R'r'S 4nnalen
D 5
der
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1814- Stuck 5, vertaalde ftuk,
acht ik wel der moeite waardig mede to deelen ; to
meer, daar men, gelijk de Uitgever aanmerkt, mis .
fchien van de Electriciteit nog veal to verwachten
heeft , indien zij behoorlijk toegediend en met gefchikte
werktuigen uitgeoefend worde . Mij moest deze zoo
fpoedige heritelling, in dit geval voorkomende, zoo
veel to meer treffen, daar ik zelf, eenige jaren geleden,
Mejufvrouw H . . . . W, . . . , van Arra/lerdam, alhier
in Paushuizen logerende, op even dezelfde merkwaar.
dige wijze, in ddn oogenblik herflelde, Deze had, door
eenen hevigen fchrik, hare item en fpraak verloren ;
kunnende alleen zoo zachtjes en zoo afgebroken fpreken, dat men haar bijna niet verftaan, en moeijelijk eenigen zamenhang van hare weinige woorden maken kon .
Zij had reeds lang vele geneesmiddelen gebruikt ; men
had haar meermalen geelectrifeerd, en thans zelfs was
men daaraan bezig, zonder uitwerking . Men begon reeds
to wanhopen, en befloot, zoo wel van geneesmiddelen,
als van de Electriciteit, of to zien, toen ik verzocht
werd haar eenige reizen to electriferen ; dit deed ik zoo
veel to eerder, daar ik aan haren Geneesheer reeds had
to kennen gegeven, dat bet werktuig, waarmede men
haar electrifeerde, veel to klein en to flecht ingerigt
was . Ten einde van den avond, tot de behandeling
beftemd, zoo veel to meer partij to trekken, had ik, om
bet gezelfchap , dat nit hare moeder en meer andere
vrienden en vriendinnen beftond, eenige afleiding to
verfchaffen, eenige kunstflukjes,als poppetjes,fcheep .
je, enz . laten bezorgen ; terwijl de door mij gebruikte
machine eene fchijf van s8 duimen had, bij uitftek goed
ingerigt was, en zeer fterk werkte . Nadat ik de pstiente geifoleerd had, begon ik haar voor en achter uit
den hals vonken to trekken , die vrij fterk waren , en
waarvoor zij zeer gevoelig was, zoo dat men aanftonds
hoop had, dat deze behandeling haar meer nut zoude
aanbrengen dun de voorgaande : maar hoe zeer was niet
ieder verbaasd, daar ik haar eene zeer geringe lading,
met
de,- Phyfak, ,Jahrgang

moeder in de arnien viel, overlaid en met eene hel-
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set een klein Leidsch fleschje, even boven de fchouderbladen door den nek latende gun, zij op bet oogenblik van de ifoleerbank vloog, ontroerd en ontfteld h a .
re
dere ftem uitroepende : „ Mijn God, Mama, ik fpreek!"
-- Ieder der aanwezenden was door deze onverwachte
genezing zoo aangedaan, dat er niet verder om electrieke kunstjes gedacht werd ; maar men kon zich den
ganfchen avond niet verzadigen met bet hooren voor .
lezen van eenige verzen, op eenen helderen toon en
zonder eenige de minfle moeite, door de zoo gelukkig herftelde lijderesfe. Zij heeft , van dat oogenblik af,
hare item en gemakkelijke, bevallige fpraak terug gekregen, en heeft daaraan nimmer weder eenig ongemak
gehad . - Ik heb deze bijzonderheid meermalen aan
goede vrienden verhaald ; doch bet geval, waarvan wij
flu handelen zullen, gaf mij eerst aanleiding ter open •
lijke mededeeling ; terw1jl ik tevens aan ieder, die zich
met de behandeling van electrieke genezingen bezig
houdt, niet genoeg kan aanbevelen, om, behalve bet
gebruik van goede werktuigen, oak zoo veel mogelijk
de ziel van zijne lijders en lijderesfen to befturen . Meer
dan 6 ne opmerking, door mij gemaakt, zoude de noodzakelijkheid van bet laatle onbetwistbaar maken ; dan,
last bet voor tegenwoordig genoeg zijn, zulks met een
enkel voorbeeld aan to toonen .
Eenige jaren geleden, electrifeerden wij, mijn brave
en kundige, to vroeg overladen Vriend VAN T o uL 0 N , en ik, eene Dienstmaabd van 36 jaren, welke genoegzaam geheel verlamd was, door de ellendige gewoonte van op hare koufen een' langen, vochtigen,
marmeren gang, telkens wanneer er aan de voordeur
of door hare meesteres gefcheld werd, door to loopen .
Zij werd in den beginne bij mij in huis gedragen ; maar,
na verloop van biina twee maanden, kwam zij to voet
van bet huis, waar zij befteed was, naar ons toe ; een
afftand van omtrent bet achtfte gedeelte onzer flad . WIj
befchouwden haar dus als genoegzaam herheld ; toen
al.
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alles, wet wij gewonncn hadden, bona in cane we&
vernietigd werd . Deze ongelukkige verergering was enkel veroorzaakt door de zorg voor haar •v erder beftaan,
daar men haar een weekgeld had ontnomen, waarvan
zij tot then tijd geleefd had , en hetwelk men haar
voor haar leven had toegezegd . Zij is , in Karen vorigen ongelukkigen en beklagenswaardigen toeftand,
naar Celderland vervoerd bij hare bloedverwanten, en
ik heb naderhand niet meer van haar vernomen . - Wat
overigens de driften, vooral van gramfchap, kunnett
uitregten, is mij in vorige jaren, bij de behandeling
dezer zoo veel geduld vereifchende kunstbewerkingen ,
mearmalen gebleken ; en eenmaal zag ik eenen Gierigaard, die reeds verre gevorderd was , door de voor
hem verfchrikkelijke ontdekking van eene geriuge , maar
in zijn oog onnutte uitgave , op nieuw in eene beroerte vervallen .
En nu, na deze, zoo ik meene, niet to onpas aangebragte inleiding, tot de genoemde waarneming, door
G I L B E R T medegedeeld, uit eenen brief van den
Hoogleeraar D . T H I E R i aan bet Lyceum to Brusfel.
» Yergun mij, Mijnheer ! dat ik mij van uw Journaal bediene, om eene daadzaak bekend to maken , waarvan bet belang voor de menschheid to groot is , dan dat
ik er de algemeenmaking niet op alle mogelijke wijze
van bevorderen zou .
„ In bet gevecht to . . werd de Heer . . , Of.
ficier in Franfchen dienst, van een kanonskogel, die ,
zeer digt boven zijn hoofd, hem voorbij vloog, ter
aarde geworpen . Zijne foldaten, die hem lief hadden,
fielden zich liever aan bet genoegzaam onvermijdelijk
gevaar bloat van met hem to worden gevangen genomen, dan dat zij hem verlieten ; en bet gelukte hun v
hunnen Kapitein in zekerheid to brengen . De kanonsi
kogel had echter, door de fnelheid, waarmede hij voorbij vloog, eene zoo hevige drukking op bet hoofd veroorzaakt, dat zijne tong in den mond als to zamen gedraaid en zoo in elkander gekrompeu was, dat men
baaZ
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hear naauwelijks zien konde . Het was hem niet moge
lijk, ook maar eenen enkelen toon to articuleren, en
hij had bet fpraakvermogen geheelenal verloren . Te
vergeefs wendden kundige Geneesheeren alles, wat de
kunst vermogt, aan ; er verliepen acht maanden in dezen treurigen toefland, en, daar geneesmiddelen niet
hielpen, begon men aan de genezing to wanhopen .
» Zoo ftonden de zaken, wanneer hem de aanwending der Electriciteit geraden werd . Hij begaf zich naar
bet Natuurkundig Kabinet der Wetenfchappen in bet
Palais de la Cour to Brusfel, en de Appariteur z i MM E R M A N ving met zijne behandeling aan . Gedurende
de drie eerfle dagen werd hij dagelijks alleen j uurs geelectrifeerd , en wel door bet electrieke bad (par bain),
doch zonder iets to winnen . Op den vierden dag werd
hij twee inalen geelectrifeerd, de eerfle keer 's morgens
nuchteren, de tweede maal na den miadag, en hierbij
geraakte hij telkens in eene iterke uitwafeming . Op
deze wijze ging men gedurende acht dagen voort, en
daarbij nam de werkzaamheid van bet middel zoodanig
toe, dat hem de zweetdruppelen in eene hoeveelheid
en fnelheid als eenen regen afdropen . Te gelijk werd
de tong langzamerhand losgeinaakt, en de lijder kon
haar voor en na vrijer bewegen .
„ Wanneer de tong hare natuurlijke grootte weder verkregen had, en van de banden , die haar gebonden hielden, bevrijd was, kon de lijder echter nog Been enkel
woord uitbrengen, welke moeite hij zich ook . gaf. Hij
bleef aanhoudend zulke pijnen en aandoeningen in den
hals en in de borst behouden, welke deden denken,dat
dit beletfel in den gorgel en in de long to zoeken was .
-Men electrifeerde derhalve deze deelen door doorftrooming (par aigrettes) , en op den achtften dag gaf men
hem door eene Leidfche flesch eene ontlading tusfchen
de fchouderen . Deze ontlading was beflisfend . De lijder zegt, hij had bij dezen flag een gevoel in de borst
gehad, als werd hij van eenen band, die hem to zamen
bond, plotfeling ontbonden . Hij verkreeg op hetzelfde
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de oogenblik de fpraak terug, met dezelfde fnelheid als
de electrieke vloeiflof werkte, die ze hem wedergaf.
De vreugde en de aandoeningen, die bij hem op het
eerfle oogenblik van dit onverhoopt geluk ontftonden,
laten rich niet befchrijven ; en de eerfte woorden, die
hij voortbragt, drukten de hoogfle verwondering en
dankbaarheid nit . Sedert dat oogenblik, is zijne fpraak
als to voren terug gekeerd ; ja I wat biizonder merkwaardig is, zijne uitfpraak heeft eene moeijelijkheidverloren, die haar voormaals bijzonder eigen was .
,, Zoo is dan door de kracht der electrieke vloeiflof,
dezelfde, welke de groote natuurverfchijnfels van blikteIn en donder to weeg brengt, een man herfleld, wien
cen aantal vruchtelooze proeven ter genezing tot een
eeuwig flilzwiigen fchetien to veroordeelen ! Zoo is dan
eene flombeid van acht maanden, door eene twaalfmalige electrifering, in acht dagen genezen ! WVelke hooge
tvaarde moct dan niet dit vak der Natuurkunde in ons
oog verkrijgen, daar bet ons verftand en ons menfchelijk gevoel zoo vele belooningen aanbiedt ! -- De bijna
aan een wonder grenzende genezing, welke ik hier opgeef, is niet de E6nige, welke wij aan de Electriciteit
to danken hcbben . Zeer velen zijn van verlammingen
in de armen , beenen , enz . door de kracht der Electrititeit, en de menschlievende zorg, bij dezelve aangewend, genezen geworden .
„ De geneeskundige Electriciteit is intusfchen niets
nieuws ; zij is, integendeel, reeds voor meer dan eene
halve Eeuw in praktijk gebragt . Kwakzalverii , welke
van de ligtgeloovigheid van bet publiekmisbruikmaakt,
en eenige proeven, genoincn op voorwerpen, die men
vruchteloos daardoor heeft zoeken to genezen, (vruchteloos, omdat misfchien die ziekten cene geheel andere
behandeling vereischten) hebben bet toedicnen der Electriciteit allenrskens doen verminderen . Voegt men
daarbij de veeltiids flecht ingerigte werktuigen , en de
onkunde der genen, die er mede omgaan, dan moet
inep
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nen zich veeleer verwonderen over bet aantal gene.
zingen, welke door haAr zijn to weeg gebragt ."
Hierop maakt o I L B E R T de volgende aanteekening
,, Wat der geneeskundige Electriciteit tot op dit
oogenblik zeer in den weg (fond, is bet gebrek aan
openlijke Stichtingen voor dezelve . Zal men haar aan
eenen zieke met Vrucht toedienen, zoo zijn er twee
wezenlijke vereischten noodig : eene lterkwerkende machine, benevens den noodigen toeftel, en een bedreven man, die de machine in werking weet to brengen,
en de Electriciteit naal• eisch der omffandigheden op
den lijder weet aan to wenden . Kleine machines, die
men bii de zieken aan huis bezorgt, doen zoo veel als
nicts af, vooral dan, wanneer men de behandeling aan
hunzelven overlaat ; en een perfoon dagelijks te electriferen, is met zoo vele opoffering van tijd verknocht,
dat bet niemand, die niet uitdrukkelijk daartoe is aangefteld, en die niet verpligt is eenige uren daags aan de .
ze behandeling toe to wijden, kan gevergd worden,
cenen zieke de Electriciteit toe to dienen, allerminst
practiferende Geneesheeren . Men moest dus, mijns
oordeeis, om deze reden, in ieder welingerigt Hospitaal, of by eene andere daartoe gefchikte plaats, cene
groote, drooge, zoo vcel mogelijk zonachtige kamer .,
ter toediening van de Electriciteit, inrigten . Hier
moest eene fferkwerkende machine van ten minffe 28
of 3o duimen diameter en de daarbij behoorende toeffel
voorhanden zijn : er moest voorts een man worden aangeffeld, die de behandeling der werktuigen, de werking der electrieke vlociftof, de wijze om dezelve toe
to dienen, volkomen kende, altoos gereed was, om elken lijder, hem door Geneesheeren gezonden, to bedie.
teen, en daarbij een groot geduld en zeer veel menschlievendheid bezat ; dan zoude men zeker fpoedig een
aantal verwonderenswaardige genezingen waarnemen,
wzaraan men tot heden toe gewanhoopt heeft . "
DE
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DE VROEGERE LEVENSJAREN VAN NAPOLEON
BUONAPARTE .

T

(Naar het Fransrh.)

oen de Marquis D E V A u x zich van Corfika meester maakte, vermoedde hij weinig, dat zijne verovering oorzaak zijn zou van den dood van zes millioenen Europeanen, en dat bet kind van een burger diens
Eilands, uit weldadigheid in eene militaire fchooi zijns
Souvereins opgevoed, tot Keizer zou wo}den gekroond,
en alle Koningen willen onttroonen 1
KAREL BUONAPARTE,de vader van NAPOLEON, had zijne regtsgeleerde ftudien volbragt to Rome,

waar hij tot Advocaat werd bevorderd . Te Bjaccio terug
gekomen, huwde hij Mejufvrouw L IE T I T I A R A DI OL I N I, die fchoon en heerschzuchtig was . Men heeft
haar als eene brave vrouw doen voorkomen ; maar hij
veinsde de minnarijen zijner vrouwe niet to zien, als
waaraan hij bevordering en eere verfchuldigd was .
L ,S T I T I A werd bemind door den vermaarden P A 0L I ; hem houdt men voor den vader van N A P 0 L E 0 N .

Gedurende den loop barer flruikelingen, die zoo lang
duurden als hare fchoonheid, fchonk L )E T I T I A Karen man acht kinderen, welke wij Koningen en Vor-

iten, Koninginnen en Prinfesfen hebben gezien . De
vader, quern nuptiae demonfrant, werd eindelijk tot,
Asfesfor bij de regtbank van Bjaccio benoemd.
N A P 0 L E 0 N wendde in het vervolg voor, dat een
zijner voorouders, Florence gedurende den oorlog der
Guelfen en Gibellijnen verlaten hebbende, naar Corfika

was komen vlugten . De Heer

D E C H A T E A UB R I ANT heeft bet eerst gefchreven, dat B U O N AP A R T E de zoon van een deurwaarder was . Ik heb
bij verfcheidene Corfikanen naar deze daadzaak vernomen ; een enkele heeft mij gezegd, dat hii, viiftig jaar
geleden, twee exploten had ontvangen, geteekend B u aN A%
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grootvader van den grooten Keizer . Generaal en Chef van her leger van Italie geworden, deed
B U O N A P A R T E zijnen ftam tot zeshonderd jaar opklimmen ; Konful zijnde, gaf hij voor of to ftammen
van de C O M N E N E S, Keizers van Konjiantinopel ;
Souverein, wilde hij zich de oudfte Koningenvan Scan .
dinavid tot voorvaders geven . Men las op zekeren
dag in bet ,journal de l'Empire, dat het Koningje van
Zweden wel zeer verbaasd zou ftaan, to vernemen, dat
de voorouders van N A P 0 L E 0 N v66r die van G u ST A A F III den troon hadden beklced, van welken zijne
onderdanen hem thans beroofden ., B U O N A P A R T E
vernam welhaast, dat men met deze geflachtrekening
fpotte ; hij deed ze in hetzelfde journal tegenfpreken,
daar men fchreef, dat zijn adel dagteekende van 18 Brumaire : dit was de tijd van zijn Konfulfchap . Ondertusfchen deed hij den bedrieger, then hij veinsde tegen
to fpreken, vijftigduizend franken en eenen post van
eene zuivere opbrengst van vier - en - twintig duizend
jaarlijks geven .
B U 0 N A P A R T E werd den 5den Februarij 1768 to
Ajaccio geboren . CorJka werd eerst in de maand junij
1769 met Frankrijk vereenigd . B U O N A P ART E , Konful zijnde, verzon zijne geboorte op den 15den Augustus daaraan volgende to plaatfen . . Door deze vervalfching was hij geboren Franschman .
De Graaf VAN DI A R B 0 E U F deed hem in 1777 in
de fchool van Brienne opnemen . Hij verklaarde, met
twee Ridders van St . Louis, dat de jonge kweekeling
was geboren van ouders , die op eenen edelen voet (ade113k) leefden . Her meerendeel der Corfskanen en anderen vertoonden geene andere regten, om als Ofliciers
bij de regimenten to komen .
Zie bier Gene aanteekening, welke B U 0 N A P A R T is
in manufcript deed omloopen , als extract uit een register der militaire fchool van Brienne :
„ De Heer van BUONAPARTE (NAPOLEON),
„ geboren den 15den ,luggstus 1769, van gQed gedrag,
IIENGELW . 1815. NO . 2,
E
,, ultN A P A R T E,

66

DL VROLGERE LEVENSJAREN

„ uitnemende gezondheid, gezeggelijk karakter, zacht,

" befcheiden en erkentelijk, heeft zich altijd onder„ fcheiden door zijnen liver in de mathefis ; hij verflaat
„ zijne gefchiedenis en aardrijkskunde tamelijk wet. Hij
„ zal een uit(lekend zeeman worden ."

Dir register werd v66r tien jaren, zegt men, op eene
openbare verkooping van boeken, gekocht door den

Heer D
D E ST . M
Secretaris (des Kommandements) der voormalige Koningin H o R T E N S I A.
De aanteekening liep door geheel Parijs, op bet oogenbiik dat B U 0 N A P A R T E, met den naam van uitflekend zeeman beftempeld , to Bologne eene ontzaggelijke

flotille verzamelde , waarmede hij geheel Engeland
wilde wegnemen ! Alles doet zien, dat bet register
valsch is ; maar her beflaat . Vader P A T R A U D, oudHIoogleeratr van Brienne, zou deszelfs echtheid of

valschheld kunnen verzekeren .
B U O N A P A R T E gaf zich in I 7 S 1 aan tot den wedftrijd voor de Arrillerij . Onder zes - en - dertig mededingers, verkreeg hij flechts do twaalfde plaats . De
Heer D E L' E G U I L L E fchreef op bet register der

Eleves : „ Corfikaan van afl omst en karakter ; hij zal
„ verre komen, indien de olnflandigheden hem gunflig
„ zijn ." - Weinig dacht de goede Profesfor, Frankrljk eene zoo noodlottige voorfpclling to doen !

B U O N A P A R T E telde flechts twintig jaren, toen
de Koning de vergadering der Notabelen bijeen riep ;
hij toonde zich reeds begeerig naar veranderingen in
den StAat . Op zekeren dag durfde hij de cerfle buiten-

fporigheden der omwentelinge prijzen in bet bijzijn van

zes Offlcieren van zijnen rang . Deze Officiers waren
op bet punt van hem in de gracht van bet Veld van
Mars to werpen, toen men i'poedig genoeg toefchoot
om hem uit hunne handen to rukken . Welhaast fcheen

zijn gevoelen to veranderen . In 1790 vroeg hij, om to
cmigreren, vijftien louizen aan den Heer D
Luitenant - Kolonel van bet regiment la Fere . De weigeting van dezen Officier deed

B U O N AP A R T E
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Frank-
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Frankrijk blijven . Zjjne beftemming zou, had hij de
gevraagde fom ontvangen, even verfchillende 2ijn geweest, als de uitkomften, die hij beftuurde. B u o N AP A RTE , arm en van eenen betwisten adel, onderiteunde toen, door zijne, in de flubs uitgeftalde, be
ginfelen,
, den voortgang eener omwentelinge, die atle
befchuttingen, der misdaad en der eerzucht tegengefteld, moest omverre werpen . De Officiers wilden
hem, als eenen gevaarlijken volksleider, uit bet regiment fmijt n ; maar hij vond medeftanders, die hem verdedigden .
Spoedig hierna trok P A O L I B U O N A P A R T E naar
lljaccio : beiden begunitigden er den geest van opftand ;
maar de nude Generaal zag welhaast, dat bet niet meet
to doen was om die vrijheid, voor welke hij in 1 789,
bij de Verdediging van zijn vaderland, het ]even had gewaagd. De volftrekte gelijkheid, welke de 7acobijnen
wilden daarftellen, fcheen hem onuitvoerbaar en verderfelijk . Hij had de ongelukken van L o n E W IJ K XVI,
toen gevangene zijner eigene onderdanen , beweend ;
hij prees de Engelfche Conflitutie ; de Corfikaanfche
volksleiders befchuldigden hem, deze Conftitutie op
hun Eiland to willen doen ftandgrijpen, om bet vervolgens Engeland in handen to ftellen . Men herinnerde, iii de zoogenaamd nationale Conventie , dat hii zich
in 1769 had neergezet op ecneri kleinen troon, welken
de Magiftraat van djaccio op bet ftadhuis had doen opflaan . Gedagvaard om voor de balie to verfchijnen, had
P A 0 L I de voorzigtigheid , niet to gehoorzamen . Hij
werd buiten de wet gefteld, met den Heer P 0 z z o n i
B 0 R G O , Procureur van bet Departement, then wij
onlangs eerften Aide de Camp van den Keizer van Rus.
land, en zijnen Ambasfadeur to Parijs hebben gezien.
B U O N A P A It T E, vermengd onder de ,7acobijnen, die
lllj vleide, bleef to djaccio . Hij had zich tot LuitenantKolonel van de Nationale Garde doen benoemen . Hij
vertrok met bet eskader, dat Cagliari moest aantasten .
Door een kleinen hoop troepen gevolgd, maakte hij
zicb
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zich meester van bet fort St. Etienne ; en weirig
fcheelde het, of hij was door de bergbewoners van Sardinte genomen, die aan de boomen in hunne bosfchen
al de Franfchen ophingen, welke in hunne handen
vielen .
Intusfchen ftond bet ganfche Eiland Corfika tegen
de Conventie op . B U 0 N A P A R T E, op dit Eiland
teruggekeerd , werd gebannen bij cen decreet , door
P A 0 L I zely' uitgevaardigd . Men durfde bet niet ten
uitvoer brengen, zoo lang hij de volksgunst behield ;
maar hij verloor ze door eene verfchrikkelijke misdaad .
Op tweeden paaschdag, aan bet hoofd der flagersgezellen van lljaccio, had hij eene losbranding van bet klein
geweer bevolen op de grijsaards , kinderen en vrouwen, die uit ecne kerk kwamen ; tar voorwendfel aanvoerende, dat bet dweepers, vijanden der vrijheid,
warcn . - Zijne moeder , zijne broeders en zusters ,
tact hem gebannen, landden to llarfeille . Zij leefden
hier van den onderfiand, welken de Conventic aan
nltlgtelingen gaf. De Generaal C 0 L L I N nam van zijne rantfoenen , om hunne behoeften to hulp to komen .
\1 evrouw L .F T I T I A wachtte den nacht af, om
hare kleine C A It L E T T A, fcdert Prinfes C A R O L IN :x geworden, uit to zenden om eene kaars to koopen, welke men dikwijls niet betaalde . De oudfte, die
Prinfes van Lucca geweest is, was niet fraai ; maar de
Men befchuldigde Mevrouw
jongtte was fchoon
L .E T I T I A van fchandelijke fpeculaticn ondernomen
to hebben . flet gerucht daarvan verfpreidde zich van
111arfcille tot Pari, s, toen B U 0 N A P A R T E eene hofhouding had . \Vat er van zij , Rlevrouw I . i T I T I A
Rich in 1797 in eene loge in den Schouwburg to Marfills vertoond hebbende met hare twee dochters , kwam
haar een Conunisfaris van Politic aanzeggen van to vertrLkkcn, haar herinnerende dat zij voormaals order gekrLgen had de ftad to verlaten , uit hoofde van flecht
gedrag . B U 0 N A P A R T E vervolgde destijds den loop
sijuer overwinningen in bet Milandfche . Zijne moedet
deed,
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deed, door bet Directoire, den Officier der Politie afzetten, die haar een zoo openlijk fchandaal had aangedaan .
In 1793 was B U 0 N A P A R T E, als Kapitein , to
Marfeille gehuisvest bij eenen rijken koopman , die
hem voor braaf en vlijtig hield, zijne armoede zag, en
$aar to gemoet kwaln . Konful geworden , hinderde
hem bet herdenken aan de weldoeners zijner jeugd . Hij
bande of deed de lieden opiluiten , die de onvoorzigheid hadden, voor zijne ffions, van zijne vorige berooidheid en die zijner familie to fpreken . Een 5racobijn van Marfeille, hem in de Tuillerien wezende opzoeken, noerde hem, uit gewoonte, mijn lieve 4nbtg'enoot ; B U O N A P ART E deed hem binnen vie,- - entwintig uren uit Parijs vertrekken .
Hij wilde, in 1793, de aandacht der Provincialen,
als Schrijver, trekken . Het was destijds, dat eene
brochure, krachtig van beginfelen, tot de nationale
vergaderingen of eene ambasfade deed benoemen : hij
gaf Le Souper de Beaucaire uit . Hij prees er M A R A T
en R 0 B E S P 1 E R. R E, en wijdde den onderaardfchen Goden de Federalisten, als vijanden der Republiek en van
bet menfchelijk geflacht . Hij wilde , dat men den handel (lc negotiantisme) vernietigde, denzelven verderfelijk voor de vrijheid houdende ; dat Frankryk eenvoudig een landbouwende en oorlogvoerendc Staat was . De
handelaars en bankiers waren, volgens hem, liede,,
zonder vaderland. Sedert, ter gelegenheid eener weigeringe van geld aan hem door de bank van Frankrijk,
heeft men hem hooren zeggen, hetgeen hij twintig jaar
bevorens had daen drukken . 13 U 0 N A P A P. T E verliet
Marfeille, zondeff zijnen drukker to betalen . Alles
fcheen federt tien jaar vergeten, toen men hem in zijn
paleis eene rekening van aoo franks voor drukkosten
aanbood, met een afdruk van bet Souper de Beaucaire,
om de fctiuld to bewijzen . Hij vernam met ongerustheid,
of bet de eenige overgebleven afdruk was, en bood
thans 5oo franks voor ieder exemplaar van eene uitgaaf,
voor
E 3
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voor welke hij in 1793 geen Zoo franks had kunncn
betalen .
Er was to Orange eene Volks-Commisfie, die dagelijks vijftig perfonen ter dood veroordeelde . B U 0 N AP A R T E adfifteerde bij alle de execution aan den voet
van bet fchavot, (tekende zijne roode muts, op de punt
des degens , onder bet gefchreeuw van vrVheid en republiek, omhoog bij elken flag, dien de fcherpregter
toebragt . Hij ftelde en gaf ten druk eene Zamenfpraak,
om deze moorden to vieren . Hij doet zich door zij ie
perfonen vragen, waarom de guillotine, in plaats van
aan den voet des bergs to zijn, niet op den top ge .
plaatst is, waar zij beter door vijf- of zes-duizend aanfchouwers zou to zien zijn . B U O N A P A R T E antwoordt : „ opdat alle de hoofden, in bet vallen, hulde
bewijzen aan den heiligen berg der Conventie, van welken de berg van Orange bet zinnebeeld is ." De afgevaardigden van Corfika lazen met affchuw dit gefchrift,
gedenkftuk der bloedgierige verdwaasdheid van eenen
jongeling van 24 jaren .
Verfcheiden Generaals van de armee van Italle befchuldigden B U 0 N A P A R T E in 1793, hen aangebragt
to hebben, om hen den voet to ligten .
Nog flechts Brigade-Generaal zijnde, laakte hij to
Nice den verdedigenden oorlog, en wilde Piernont inrukken, waar hij bet geld zou gevonden hebben, dat de
Republiek hem niet zenden kon .
Ten tijde van den val van R o B E S P 1 E R R E , dien hij
den grootfen der menfchen noemde, wilde n U O N At ART E , in woede ontvlamd , bet leger op Parijs doen
aanrukken, bet Zuiden in opfland brengen, bet mon .
fler martelaar der vrijheid verklaren, en hen buiten
de wet ftellen, die hem op bet fchavot hadden gcbragt : hii overreedde niemand . Hij fchold de Conventionele Proconfuls voor laaghartigen en herfenloozen,
en zeide bun, dat de Republiek verloren was . Zoo
D U O N A P A R T E toen even zoo veel magt als geestdrijvt;i3, brzeten had, hij had zich onherftelbaar bcdorven ;
hij
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hij zgg niet, hoe zeer Frankrijk tegen den dwingeland en zijne medepligtigen was ingenomen .
De Conventie had hare Committd's bevolen, de pa.
pieren, bij dt o B E s P I E R R E gevonden, to doen drukken . Degenen, die zijner woede hadden de hand geboden, raakten in ongelegenheid, werden gebannen,
of aan de regtbanken overgeleverd . R o B E$ P I E R x E
had papieren en ontwerpen van B v o N A P A R T S be.
waard, die hem aanzetteden om coupen van float to
doen, den fcherpregters de heift der Gedeputeerden in
handen to flellen, de voorfteden van Marfeille to verbranden, en alle de bewoners der weerfpannige fteden
nit to roeijen. Men moest deze wreede plans en ontwerpen drukken in het beruchte rapport van den Heer
C O U R T O I S (*) ; maar F R E R O N verwierf, dat men
ze vernietigde . De Reprefentant B E F F R 0 I, broeder
desgenen, die zich Neef 3akob noemde, deed a u oN A P A R T E to Nice vatten. Men onderzocht zijne papieren ; maar hij had de antwoorden van R o B E sP I E R R E verbrand.
tiit de gevangcnis gekomen, begaf zich B U o N AP A It T E naar Parijs, waar de Reprefentant A U B R Y
hem als Terrorist deed afzetten.
B U O N A P A R T E, die de asfignaten der armee met
zich voerde, nam eerst zijnen intrek in het fchoone
hotel garni van den Heer G R E G O I R E, in de flraat
Mgntmartre ; maar, de daling der papiereumunt van
maand tot maand erger wordende, verhief hij zich van
verdieping op verdieping, tot de vijfde toe . Hij heeft
de behoeftigheden des levens leeren kennen ; zijn gewaad ontdekte den flechten toeftand zijner geldmiddelen .
Gedirrende den geftrengen winter, waarin P I c x Eo a u Holland vermeesterde, en zich met zijne kavallerij in het bezit der vloot van Texel ftelde, zag ik a u oN A-

Er werden vi.ftigduizend exempiaren van uitgedeeld .
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W A P A R T E alle dagen in bet Letterkundig Kabinet
van G I R A R D I N, in een vertrek van bet Palais Royal.

De vrouw van den boekverkooper, die hem gemeenzaam behandelde, bood hem fomtijds een kommetje
bouljon, zeggende : wil je , Eorfikaan ? Zijn broeder
L 0 D E w iJ a, die federt Koning van Holland geweest
is, was zoo arm, dat hij gedurende meer dan een jaar
dit Letterkundig Kabinet bezocht, zonder de contri
butie to kunnen betalen, die flechts 6 franks in de
maand beliep . Eenige jaren later vergold B U o n AP A R T E den Heer G I R A R D I N als een Souverein . Hij
gaf hem zestigduizend franks , om de tafel wan den
Moniteur to drukken . Deze milddadigheid was eene
dwaasheid. De gemakkelijkheid der verwijzingen op
de gebeurtenisfen en redevoeringen, die to voren door
elkaar geworpen en als begraven waren in deze ontzaggelijke verzameling, maakte dezd tafel tot eene foort
van acte van befchuldiging tegen B U 0 N A P A R T E,
zijne vleijers en degenen, die op den doolweg geraakt
of fchuldig geworden waren in den naam der vrljheid,
De Moniteur was als een ontzettend graf der misdaden
en dwaasheden van de omwenteling ; B U O N A P A R T E
opende hetzelve : doch welhaast , verfchrikt van het
werk, dat hij had bevolen, fluitte hij den druk, die
in het tiende jaar der Republiek ophield .
BET ONTWERP VAN HENDRIB

IV

TOT EEN' EEU-

WIGEN VREDE .

In den tegenwoordigen tijd, waarin aller oogen met
gefpannene verwachting uit iVeenen de beflffit'ing van
bet lot van Europa to gemoet zien, waarin fommigen uit de langere during der onderhandelingen op
meerdere beftendigheid der daaruit voortvloeijende fchikkingen rekenen , en anderen eindelijk zelfs op een'
beftendigen, ecuwigen Vrede , door middel van een
wel-
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vrelberekend evenwigt, hop en ; in dezen tijd kan het niet
onaangenaam of onbelangrijk zijn, het Ontwerp to leeren kennen, v66r twee Eeuwen door den grootften en
besten der Franfche Koningen, ten behoeve van een'
algemeenen, eeuwigen Vrede, gemaakt .
De gelegenheid daartoe gaf de erfopvolging in de Gu,
Iiksch- Kleeffche landen, die aan de Huizen Brandenburg en Paltz - Nieuwburg toekwam, doch welke lan.
den door het Huis van Oostenrijk in beflag genomen
werden . Tegen deze gedurige inkruipingen eener Mo .
gendheid , die in de toen pas verloopene Eeuw blijkbaar naar de algemeene Monarchij geftaan, en telkens
door geweld of list de rust van Europa (althans in zijn
oog) geftoord had, wilde H E N D R I K een' grooten, bellisfenden maatregel nemen ; hij wilde dat Huis niet
verminderen of verzwakken, maar geheel doen vallen.
Lie bier, hoe hij op deszelfs puinhoopen het evenwigt
van ons Werelddeel, en den Vrede, voor vele volgendo
Eeuwen vestigen wilde .
Voor Frankrijk zelve begeerde hij , buiten deszelfs
toenmalige grenzen, niets . Europa moest in vijftien
Staten verdeeld worden, namelijk vijf erfelijke Koningrijken ; Spanje, (met bijvoeging van Portugal, toen met
hetzelve vereenigd) Frankrijk, Groot-Brittanje,Zweden en Lombardije . (Dit laatfte moest Opper-halie, behalve de Venetiaanfche en eenige kleinere Staten ,
omvatten, en zou aan het Huis van Savoije, tegenwoordig Sardine', gegeven zijn ; waardoor dus Oostenrijk het Milanefche verloor.) - Voorts moesten er zes
verkieslijke Heerfchappijen zijn : de Kerkelijke Staat,
(waarbij men het geheele Koningrijk Napels, toen aan
SpanjeQ behoorende, en het oppergezag over Sicilie zou
voegen) het Roomfche of Duitfche Riik , Hongari F, Boheme, Polen en Denemarken . Het Duitfche Keizerrijk
mogt volftrekt door geene twee Vorften uit hetzelfde
Huis achtervolgens beftuurd worden ; iets, blijkbaar
tegen den Duitsch-Oostenrijkfchen ftam gerigt . In de
keus tot de troonen van Hongarije' en Bobeme, zouden
E 5
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de Geestelijken, Edelen en Steden dier landen zelve
flechts tone ftem, de Paus, de Keizer, Frankrijk,
Spanje en Engeland elk gene, en Zweden, Denemarken
en Polen to zamen eene flem gehad hebben .
Behalve deze Monarchale Staten, wilde de Koning
nog vier Gemeenebesten in bet herboren Europa erkennen ; twee met eene Volksregering, de Belgiers,
of Nederlanders, en de Zwitfers, en twee met een
Adelbeftuur, de Venetiaanfche en Italiaanfche Repu .
blieken. Venetie' moest, tegen eene geringe leenhulde
aan den Paus, met Sicilie vergroot worden . De Itali,.eanfche Republiek zou zamengefteld zijn uit de Staten
van Florence, Genua, Lucca, Mantua, Parma, Mo .
dena, Monaco, en eenige andere kleine heerfchappijen,
en moest den Paus ook jaarlijks een klein bewijs van
onderwerping geven. Belgie zou beftaan uit alle de
zeventien Nederlandfche Provincie'n, in eene vrije en
fouvereine Republiek vereenigd, tegen eene zeer geringe leenhulde aan bet Duitfche Keizerrijk, om de
vijf-en-twin ;ig jaren to betoonen . Men zou dit gebied
vergrooten met de Hertogdommen Kleef, Gulik, Bcrg,
Mark, Rave/lein, en andere kleine naburige landen ;
zoo dat de Nederlandfche Staat zich niet alleen tot ,
maar zelfs over den Run moest uitftrekken . Zwitfcrland, of Ilelvetie, moest, tegen een gelijk bewijs van
onderwerping aan bet leengezag des Roomfchen Rijks ,
met Franche Cow,', den Elfas, Tijrol, Trente en de
omliggende landftreken, die meest alien aan bet Huis
Oostenrijk toekwamen, vergroot worden .
Tot inftandhouding dezer fchikkingen, en ter bijlegging van alle gefchillen, zou men een' 1llgemeenen
Raad benoemen, beftaande uit zestig perfonen, vier
van elke Mogendheid, die in eene of andere ftad to
midden vanEuropa, zoo als Metz, Nancy, of Keulen,
zou gevestigd worden . Bovendien zouden er nog drie
andere Raden, elk van twintig perfonen, ingefteldworden , die aan den 41gemeenen Raad verflag to doen haddo, welke laatfte den verheven' titel van Senaat der
Chris-
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Christen - Republiek zou voeren Zijne taak was, hit
daarftellen van een verdrag en orde tusfchen de Vorften en hunne onderdanen, ter wering aan de eene zijde van onderdrukking en dwingelandij, san de andere
van klagten en oproer ; voorts de bljlegging der gefehil .
len, tusfchen de Staten onderling, zonder geweld van
wapenen ; en eindelijk de bepaling der quota van elken
Staat, ten einde niet alleen de meest blootgeffelde ianden tegen de invallen der Mosco'iten, of Rusfen, (toen
nog halve Barbaren) en der Ongeloovigen to befchermen , maar zelfs deze laatften geheel uit Europa ter drijven . Tot dat einde moesten, na de volledige inrigting
der vijftien Staten, 't welk H E N D R I A meende dat
geene drie jaren kon beloopen, drie Beveihebbers,twee
to lande en een ter zee, benoemd worden, die alle to
zamen bet gebied der Ottomannen moesten beftoken.
De geheele krijgsmagt, door bet Christelijh Europa tot
flat einde bijeen to brengen, moest tweemaalhondetd
vijf- en-zestig duizend man voetvolk, vijftigduizend
paarden, en een' trein van tweehonderd zeventien ftukken kanon, met al bet daartoe benoodigde, uitmaken ;
een geweldig heir in die dagen, toen de grootfte belan
gen door legers van 2o of go,ooo man beflist werden.
De zeemagt zou, behalve kleine vaartuigen, transportfchepen en branders , uit honderd zeventien groote fchepen en galeijen beftaan .
Wanneer men dit Plan bedaardelijk inziet, zoo blijkt
zeer duidelijk, dat hetzelve, in plaats van een' eeuwi .
gen Vrede to fcheppen, de Oorlogen waarfchijnlijk nog
zeer vermenigvuldigd zou hebben . Reeds de gedwongene verkiesbaarheid van bet Opperhoofd des Duitfchen
Rijks, en dus bet zaad van tweedragt etc kuiperij, in
bet hart van Europa geftrooid, moest bij elke nieuwe
keuze de hevigfte woelingen doeniontftaan . Wanneer
men hier nog bet aandeei bijvoegt, hetwelk Europa's
Monarchen van regtswege aan de keuze der Koningen
van Hongarije' en Boheme moesten nemen ; de eindelooze kuiperijen en oorlogen, waartoe dit aanleiding moest
ge-
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geven ; den invloed, then zij minder regtftreeks,

erg

toch wezenlijk, op de verkiezing van den Paus moesten
uitoefenen, wiens zetel thans ook voor bet tijdelijke
van veel meer belang was ; zoo is het moeijelijk to be .
grijpen, hoe een Vorst, zoo fchrander als H E N D R I K
IV, zulk een Plan kon goedkeuren ; en nog moeijelijker
valt het, 's mans onwrikbare regtvaardigheid to her-

kennen in het befluit, om Oostenrijks aloud geflacht in

Duitschland to onttroonen ; terwijl men den Spaanfchen
tak van dat Huis, die zich even zeer door heersch- en
vervolgzucht, als de Duitfche door gematigdheid en
vredelievendheid , onderfcheiden had, ten minfte bet
vaderlgk erfgoed wilde laten behouden . H E N D R I K

vleide zich, door verftandhoudingen in Italie en
Duitschland, zijn doel to bereiken ; Keur - Paltz , Bran
denburg, Keulen en Mentz moesten hetzelve begunfligen, en de Hertog van Beijeren had 's Konings woord,
dat men hem tot den Keizeitroon zou verheffen . De

Koning wilde voorts zijne groote oogmerken bereiken, door de Yolken tot vrijheid, en affchudding van het

Oostenrijkfche juk, to bewegen ; waafbij dan natuurlijk
de bevoordeelde Mogendheden van hunne zijde niet

zouden

hebben ftilgezeten .

ftond juist gereed, om met 40,000 man
den togt to aanvaarden, toen bet moordmes van RAHE N D R I K

V A ILL A c hem griefde, en eene Omwenteling voorkwam, die welligt de grootfte der nieuwere Gefchiedenis zou geweest zljn . Thans zijn Polen en Sakfen de

twistappels ; toen was bet de geheele Oostenrijkfche
Monarchij in Duitschland en halie'.
HIS?ORIE VAN JEAN MARIE HERVAGAULT, DEN VERMEENDEN
DAUPHIN VAN FRANKRIJK .

Door

A. 0 0 N K 0 T Z E B U E .

Het volgende verhaal betreft het dadelijk bellaan van den
„ Dauphin, den Zoon van L O D E W IJ K XVI . Wij houden
„ ons verzekerd, dat geen onzer Lezeren hetzelve zonder onvy ge „

HISTORIE VAN DEN VERMEE1tEN DAUPHIN .
,~ gemeene belangftelling sal doorlezen ; iu2oud#rhWd 1YWpi(el1
,~ hij weet, dat er duizenden menfchen in Pr gk nUn,,dfe
„ nog blindelings gelooven in de waarheid deter gef hie le .
„ nisfe, welke in de gedenkfcbriten des vorigen Bowie&
„ that aangeteekend ."
r
*
e
JEAN MARIE HERVACAULT is de zoon Van teneo
kleermaker to St . Lo, van eene innemende gefalte, gelaatstrekken, groote overeenkomst hebbende met die vain L o n gwijx XVI, fchoon, tenger, levendig, gefprsakzaam, vest
trouwelijk, fpoedig bevattende, en onfchuld voordoende op
eene meesterliJke wiJze ; in bet kort, een perfoon van groo .
to given, maar zonder opvoeding . HUJ wordt gehouden vobt
eenen natuurlijken zoon van wijlen den Hertog VAN VA LENT I N o 1 s, die landgoederen in Norn:andije bezat . De vreemde gebeurtenisfen der Revolutie bragten z1jne zinnen op ho1 ;
hij sag, dat velen tichzelven uit de dtiisternis verlteven had .
den, en wenschte hetzelfde to daen. In September 1796 ver
liet hi) zijns vaders huis, en zwierf als eon landlooper rond,
gevende zich uit voor den zoon van eene familie van rang,
door de Revolutie in bet ongeluk geraakt . Zijne jeugd, zijn
onfchuldig voorkomen, en de aannemelijkheidvanzijne gefchiedenis, verfchafcen hem overal eene gunfige ontvangst en onthaal. Hg had Been paspoort, maar werd er nooit naar gevraagd . Hij word flouter, en beproefde bet insgelijks, zijnen handel in de ileden to drijven . Hij kwain to Cherbourg,
doch ward welhaast gepakt als een landlooper . Zijn vader,
de kleermaker, hiervan onderrigt, haastte zich hem of to halen, en fond niet wei4iig verfeld, hem rijkelijk voorzien to
vinden van geld en juweelen . Hij bragt hem terug naar St .
Lo, waar de vurige jonge borst nogtans niet lang bleef, maar
fpoedig andermaal wegliep, door bet departement Calvados
zwierf, en, naar Iigchaam en geest toegenomen zijnde, tevens zoo veel to fchranderder werd in de uitvinding %ijner
histonen. Hij ging foms door voor zoon eons Prinfen van
Monaco, en foms voor den erfgenaam des Hertogs VAN U R3 E L, in de Nederlanden . Aldus verhief hij zich van flap
tot flap, en maakte zichzelven eerlang tot een naastbefaanden van L ODE w Il It XVI, van ICeizer j o z E r lI , en van den
Koning van Pruisf n . Om sijne veiligheid, (want die ward
be .
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bedreigd) reisde hij in vrouwekleederetl, voorgevende dab
hij zoo even terngkeerde uitEngeland, werwaarts hij eenig geld
voor zijnen geemigreerden vader had gebragt . Vele, zeer
vele lieden van rang en opvoeding werden bedrogen ; want
hij vleide hunne oude vooroordeelen . De dames, in bet bijzonder, toonden eene befliste partijdigheid voor hem, om .
dat hij zich tot hear hart keerde. Zijn avontuur begon eenig
opzien to maken, en hij werd andermaal, in vrouwelijken op .
fchik, gevat, en naar de gevangenis to Bayeux, op een af.
fiend van itechts tien uren vats St. Lo, gebragt. Zijn vader
kwam wederom, om zijn ontflag to bewerken, hetwelk, nit
aanmerking van zijne jongheid, goedgunftiglijk werd toegeflaan, en de knaap onder bet vaderlijk gezag teruggebragr .
Nn zou hij bet ambacht van kleermaker leeren ; eene duldelooze gedachte voor zijfien geest! Hij brak ten derdenmale op .
In 1797 zat hij in de diligence, of postwagen, tusfchen
Laval en Alenfon, zeer eenvoudig en behoorlijk gekleed,
overeenkomftig zijne kunne. Met ver van de laatfle plaats
fteeg hij af, en begaf zich naar een dorp ter zijde van den
weg, les ,Toncherets genaamd . Door den nacht overvallen zijnde, verzocht hij kwartier bij een boer, die hem, tot meet
der gemak, verwees naar bet huis van Mejufvrouw TALON
L A C om r E .
Aan doze dame v erklaarde hij , een van bet geflacht van 1Mlontmorency to zijn, die een kasteel en landgoederen bezat bij Dreux, maar genoodzaakt was voor zijne
vervolgers to vlugten . Zij nam grootelijks deel in zijne omflandigheden, en voorzag hem van geld en kleederen, welke
hij beloofde bij zijne terugkomst to Dreux to voldoen . Hier
leefde hij eene poos zeer op zijn gemak, fpeelde de rol van
een man van aanzien, en feltonk, b . v ., den flalknecht, die
zijn riipaard zadelde, een Louis d'or .
Ten laatfle vond hij bet geraden been to gaan, en Mejufvrouw L A C 0 Nt B E vergezelde hem tot Dreux, om de waarde terug to nemen van hetgeen zij hem had voorgefchoten .
Zij kwamen behouden op de plaats aan ; loch beide kasteel
en landgoederen waren verdwenen! Kan iets natuurlijker zijn?
De Revolutie geeft van alles reden . Vijftig louis d'or armer, en aan ervaring rijker, keerde de dame naar huis terug .
De jonge held nam gedurig in ftoutheid toe. In de maand
MMei 1798 reed bij met den postwagen naar Meaux, flechts
ache
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arht uren van Parijs, en ftapte of in de herberg, waar hij
dadelijk eenige ververfching genoot ; maar, geen paspoort
hebbende, werd hem nachtverblijf ontzegd. De vrouw van
eenen Parijfchen koopman, L A R A V I N E, welke toevallig to
Meaux was, kreeg medelijden met hem, en veroorloofde
hem in haar pakhuis to flapen . Dit bemoedigde hem otn
meerdere gunflen to vragen, en hij flaagde. Hij gaf zich nit
voor een' rijken pachterszoon to Domery, die gevlugt was
om de opfchrijving als recruut to ontwijken ; en Mevrouw
deed hem een gefchenk van vier louis d'or, waarop hij eene
plaats in de diligence naar Straatshurg befprak .
Ruim een our van Chalons verdween hij , en de postiljon
wachtte vergeefs op zijne wederkomst . Hij kwam in bet
dorp Mery, en poogde zijne gefchiedenis to doen gelooven
op bet kasteel van Cuignancourt ; dock, verdacht gehouden,
werd hij in bewaring genomen, en voor het Vredegeregt to
Cernon gebragt . Gevraagd zijnde, wie hij was, gaf hij bet
geheimzinnig befcheid : „ Hij had op zoodanige vraag niets
to antwoorden ." Hij werd naar Chalons gezonden, alwaar,
andermaal gedrongen wordende zijnen naam to noemen, hij
trotfchelijk zeide : „ Gij zult dit maar al to vroeg vernemen !" Ten laatfle zeide hij, hij beette LOUIS ANTOINE
JEAN FRANCOIS DE LANGUEVILLE ; dat zijnvaderdood
was ; en dat zijne moeder, MevrouwSAINTE EMILE, WOOnde to Beuzeville, bij Pont 4udemar, in bet departement Eure,
Men moet bekennen, dat bet onmogelijk is, eene leugen omflandiger to vertellen! In de gevangenis van Chalons opgefloten, nam H E R V A G A U L T een air van grootheid en eene
geheimzinnige hooding nan ; hij maakte den nienwsgierigen
gaande, gaf beduidende wenken, en, in bet kort, eerlang
fluisterde men elkander in bet oor : „ Bet is de Dauphin! de
Zoon van L O D E W IJ K XVI ! " De cipier zelf geloofde bet
fprookje , en fchoot hem geld . Twee koopmansvrouwen uit
tie fteden Saignes en Felize werden in bet geheim ingewijd,
hetgeen zich fpoedig verfpreidde, en niemand twijfelde meer .
Zijn gelaat, zijne manieren - „ Gij hebt hem maar to zien,"
riepen de ligtgeloovige zielen uit, „ om hem op bet eerfle
gezigt to kennen ." Al de inwoners van Chalons, van de bevoorregte flanden, werden van tijd tot tijd vertrouwden en
aanhangers gemaakt, en zij alien wedijverden met elkander in
de onderfteuning van deze ongelukkige Telg huns Konings .
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Zijne tafel werd dagelijks bediend met lekkernijen van allerlet
foort ; zijne vcrtrekken werden met finaak gemeubeld ; meesters werden hem gegeven ; de cipier behandelde hem met ontzag en cerbied ; de gevangen kreeg de vrijheid rond to wandelen zoo dikwijls bet hem behaagde, maar altijd verkleed
als eene vrouw ; in bet kort, zijne gevangenis was, als bet
ware, herfchapen in een lusthuis.
Intusfchen waren de perfonen, die in bet geheim waren genomen, niet befcheiden genoeg . Een woord, bier en daar
in de vreugde hunner harten uitgelekt, wekte de waakzaamheid der overheden ; en, nadat deze maskerade twee maanden gefpeeld was, had Ii E R V A G A U L T geflrengcr onderzoek
door to flaan . Met flimheid en gebaren, die zijne woorden
fchenen tegen to fpreken, verklaarde hij nu de zoon to zijn
van een kleermaker cc St. Lo . De vader werd bij gefchrifte
gekend ; hij flaafde de waarheid der verklaring, en de fchuldige werd veroordeeld tot eene rnaand gevangenis . Deze
zachte firaf werd als eene zegepraal befchouwd door hen,
die meenden regt achter bet geheim to zijn : gedurende zijne teregtflelling beefden zij, dat de ware afkomst des gevangen de ontdekking niet zou ontgaan . Met oogmerk om
hem to behoeden tegen de na'orfchende waahzaamheid der
politic, voorzagen zij hem in overvloed van geld en juweelen, en bevorderden this zijacn aftogc . L-I:ij was over den
uitflag zeer wel to vreden, en begon nu zijne rol to fpelen
to ire, in bet departement Calvados . Hier maakte hij flechts
weinige profelieten, werd fpoedig weer gevat, en, met grootere geftrengheid, tot twee jaren gevangenis veroordeeld . Daar
de inwoners van Vire hem flechts As een' jongen landlooper
befchouwden, zou hij deze twee jaren zeer treurig hebben
doorgebragt, hadden niet zijne getrouwe aanhangers tc Chalons aangehouden hem to onderfeunen ; bij welke gelegenheid
de troostrijke Mevrouw S A I G N E S den briefwisfel beuiuurde .
Deze vrouw was hem waarachtig geuegen, en raadde hem,
den tijd zijner gevangenisfe to bcfteden aan de vohnaking zijtier opvoedinge ; maar hij gaf zich toe in den drank, en verliet, ten einde der twee jaren, de gevangeuis erger, dan hij
haar was Ingegaan, Mevrouw S A IGNES kwam zelve hem
van Vire naar Chalons, in den boezem zijner getrouwe en
ijverjge vrienden, afhalen . De luistcrrijkfle tocrustingen waten voor zijne ontvangst in hec werk gefteld . Ifij kwam,
ont-
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Qntving gelukwenfchen, zag bloemen voor zijnen vet ge .
I rooid, en werd met den onderfcheidend(ten eerbied bebandeid . In bet kort, de hoorn des ovorvloeds was wederom ten rokelijkfte uitgeflort over den kleermakers zoon van
St. Lo . Toen de politie deze bedrijven ontdekte, vonden
zone medeftanders, na beraad, goed, den Dauphin to doen
reizen. Zijn weg wend zoo bepaald, dat hij overal vertrouwde vrienden vond, die, vooraf van zijne vooronderftelde hooge geboorte onderrigt, hens al den eerbied betoon .
den, aan dien verheven ftand verfchuldigd . Hij was eenmaal

to Rheims, tweemaal to Vitro le Franpais, en dikwijls op
verfchillende buitenverblijven, waar bals, concerten en feesten van allerlei foor' ce zijner eere, gegeven werden .
To Fitry was hij prachtig en gemakkelijk gelogeerd ten
huize van Mevrouw D E R A M B E C O V R, wier echtgenoot alle zone voetftappen naauwkeurig volgde, hem met den oplettendften over opwachtce, en hem diende als een knecht.

Op St . Lodewijksdag word hem eon keurig feest bereid ;
zijnde dit bet feest Van den Heilig, wiens naam hij droeg .
De dames zongen liederen, to zijner eere vervaardigd . In
de vertrouwde gezelfchappen, welke hij bezocht, noemden
zij hem Reeds : mon Prince! Zijn portret werd verfpreid als

dat van den Dauphin ; en men vertelde, dat de Paus zelf een
teeken op zijne doe gedrukt had, om hem to herkennen .
Ten laatfte ging een brief rord van een' Bisfchop, waaria
deze bedrogen Prelaat in uitdrukkingen van den diepften
eerbied voor dezen jongen zwerver fchrijfc, en door zijn
voorbeeld menigeen overtuigt, die nog in bun geloof wankelende waren .
Reeds was een hof rondom L O D E W IJ z
XVII gevtirmd ; hij had dadelijk zijne gunflelingen, en zou
overgaan om degenen to benoemen, welke de groote ambten
van tone hofhouding zouden bekleeden. Vele namen van
gewigt waren daaronder to vinden . Allen gloeiden van geestdrift, en bereidden zich om de grootfte opofferingen to doen .
Mannen van geboorte en rang hielden zichzelven gelukkig,

in ftast to zijn bet laagfte work van gemeenen dienst voor
hem to verrigten . Gierigaards werden verkwisters, opdat zij
de ee , mogten hebben om hem to onthalen . Hot was zeer

nacuurlijk, dat zoodanige bedrijven bet oog eener waakzame
politie iiiet ontfnapten. F o v cH f word, to Parijs, onder(dgX
11ENELW . 1815, NO . 2 .
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rigt van al hetgeen to Vitry voorviei ; en een bevelfchrift
rnaakte een einde aan de klucht .
Doch, zelfs gevangen zijnde genomen, gedroeg zich HERV A G A U L T met eene grootschheid en waardigheid, die alien
aanwezigen eene foort van verlegenheid en ontzag inboezemden . Zijne ter veer geflagen vertrouwden omringden hem met
den hartelljkften eerbied ; een van hen, fterk bewogen, verzocht verlof om hem to omhelzen ; de kleermakers zoon flak
hem onachtzamelijk de hand toe am to kusfen . Reeds den
eerflen nacht van zijne opfluiting werd een zeer luisterrijk
feest in zijne gevangenis gegeven . Er werden pogingen ged :tan tot zijn ontflag op borgtogt ; doch vergeefs. Aiwat
verworven kon worden, was, de gefl ngheden der gevangfnfchap zoo veel mogelijk to verzachten . Hij werd bij aanhoudendheid op de kostbaarfle wijze bediend, en aan dezen
hoogen ftijl van leven zoo gewend, dat eenmaal, een kuiken, eene duif, met falade en eene via opgedischt zijnde
tot zijn avondeten, hij goedvond het onthaal gebrekkig to
vinden, en wierp met verontwaardiging het geregt tegen den
g rond . A D NET, de Notaris, noemde hem in zijne gevangenis Monfeigneur, en werd gunfliglijk beloond met de benaming van : man petit page, soon petit valet de chambre d'amitie! Dus fpeelde hij zijne roi, en Heeds met eene houding
van de uiterfle gewigtigheid . Naar de mis gaande, droeg ees
knecht zijn gebedenboek en kusfen . Hij ftelde eenen Secretaris aan, en deed hear in zijnen naam then van L o u I S C H A RL E s teekenen .
,, Wanneer iemand een' grooten naam voert ,"
zeide hij tot de regters, „ is hij zeker van aan vervolging
blootgefteld to zijn ." De Maire van Vitry, uit aanmerking
van den grooten toeloop des yolks, zag zich ten laatle genoodzaakt, hem onder ftrikter bewaring to brengen, en onderfchepte to gelijker tijd den geweldigen voorraad van wijn
en goede fier, to zijnen gebruike gezonden . Geen mensch,
ten zij volftrekt noodzakeliik tot zijne oppasfing, werd toegang vergund zonder een kaartje . Ondertusfchen werd zijn
vergrijp geenszins befchouwd uit een itaatkundig oogpunt„
maar louter als eene zaak, behoorende tot de correctionele~
politie, aan welker onderzoek en beftrafing het derhalve werd
overgelaten . Mevrouw S A I G N E S was insgelijks gevangen genomen, als zijne medeflandfter ; doch, geen bewijs voorhanden zijnde om haar to overtui ;en, werd zij gevol ;;elijk ontfl a.
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flagen. HER V A G A U I, T werd , in den aanvang des jaars
18o2, veroordeeld tot vier jaren gevangenis, als een bedrie ger en micbruiker van de ligtgeloovigheid des yolks, en dien
ten gevolge opgefloten in bet huis van correctie to Ostende .
Beiden, de veroordeelde en de procureur general, fchoon
op verfchillende gronden, appelleerden bij bet Gouvernement
tegen dit vonnis . - De zaak zo .i nu to Rheims behandeld
worden, toen eene nieuwe en zeer geni ;•t ige perfonaadje eensklaps verfcheen op bet tooneel dezer tiagi-comedie.
(Het vervolg en Plot hieraa .)

ROELOF

SCHENKEL,(*)
Romance .

„ Neen! nimmer moet dat Fransch gefpuis,
• Die fnoode tollenaren,
„ Die roovers van ons geld en goed,
,, Gerust naar Holland varen .

• Wie, Mannen! waagt met mij de kans,
• Die bende na to zetten,
• En, door een moedig, flout beflaan,
,, Het vlugten to beletten?
• Men zegt, zij voeren met zich me6
• Wel veertigduizend kroonen
• Wie, Mannen! waagt met mij de kans?
• Wie wil zijn' moed betoonen?
„ Die rijke buit moet hun ontroofd ;
• Men moet dien fchat herwinnen,
• En flepen 't vuige rooversrot
„ Weer Gruno's wallen binnen.
„ Wie, Mannen! waagt met mij de kans?
• Neen, de uitkomst kan niet falen ;
• Het fchip is nog niet verr' van hier,
Wij kunnen 't achterhalen :
„ Volgt
l*~ Zie a, B o s S C n A, Gefrk .'edenis der Nederlandfcke Oniwcrteling,
De 1 1. b! . rc6 tot iol.
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Volgt SCHENKEL flechts ; hij gait u voor ;
» Her feit moet ons gelukken ;
• Ja, voor ftandvastig moedbetoon
„ Zal 't Fransch geboefte bukken ."

,,

Een achttal braven hoort deez' taal ;
Het ftuk kan hun behagen :
• „ Wij, SCHENKEL! -roept m' uit Unenluond-• » Wij willen 't met u wagen .

• » In aantal moog' dat woest gefpuis

„ » Ons vrij to boven itreven ;
„ „ Maar in ons hart herleef; de moed,
• » Nu Franfche Haven beven .

• „
•
„
•

Wij hebben reeds to lang gebukt,

,, En boon en fmaad verdragen :

Maar, dank zij God! bet zalig uur
,, Der vrijheid heeft geflagen .

Ja, S C 11 E N K E L ! ga ons moedig voor ;
~, ,, Wij vreezen roer noch klingen
• „ Wij willen then gevloekten drom,
Op hunne vlugt, befpringen .""

•

Geen woord meer . Elk volbrengt zijn' pligt
En 't woord door hem gegeven,
En troost zich , als de nood gebiedt,
Voor 't ftout beftaan to fneven .
Men pat - en s C H E N K E L treedt vooruit ,
Hij wil bet felt befturen :
$ij elken tred ontvonkt de moed ;
Men gaat een drietal uren .
s Ginds ligt bet fchip, -- roept S C 1I E N
„ Wij zijn ons doe] genaderd :
» Nog eens elkander trouw beloofd,
„ En moed en kracht vergaderd :

KEL

„ Geen vreemde hulp verbeidt ons bier,
,, Noch kan ons pogen fchragen.
„ Hoe wilt ge, Mannen?" . . . . Elk roept uit :
999
• » WO willen 't met u wagen.'

Uit : -

Wel-
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Welaan! "- roept S CH E N K E i., fpringt op't fehip :
Zijn moed blijft onbewogen ;
Een zwaard blinks in zijn forfche vuist,
Een vuurgloed in zijne oogen :
Met kracht rukt hij een fchiplulk op,
En dreigt met norfche blikken,
En blikfemt met ontbloot geweer,
En wekt een bang verfchrikken .

• Geeft op ! geeft op! " - dus bruit hij uit.
(Reeds fiddert elke roover .)
En driewerf bruit nu ieder held :
• ,, Geeft, Franfchen ! geeft u over 1 ""
„ Geeft op! Geeft op, 't geroofde goed,
• Uw zwaarden en musketten !
• Geeft op! of de opgeheven kling
„ Zal u de fchedels pletten ." -

• Ach! laat ons - fmeekt nu elk, bedeesd, • Met vrouw en kinders trekken ;
• En onze fchat zal de uwe zijn,
• En ons tot losprijs firekken ."
Maar S C H E N H E L fpreekt, op vasten toon :
• Geen goud wekt ons begeeren :
„ Geeft u, met vrouw en kinders, op!
• Gij moogt en zult niet keeren ."
Elks bloed verftijft : de kleur des doods
Vervangt het rood der wangen ;
Elk Franschman geeft de wapens op,
En 't veege lijf gevangen .

• Voort ! voort ! - roept

S C H E N K E L, -

• Wilt, helden! niet vertragen :
„ De vijand zwicht en geeft zich op ;
• De zege is weggedragen ."

Mannen,
voort 1

Zoo bukt een driemaal fterker magi,
Maar door den fchrik verwonnen :
Zoo words het hagchlijkst feit bekroond,
Met fieren mood begonnen .
F 3
,, Voort i
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Voort ! voort ! -- roept s c H

E N It E L,

~, Wij mogten 't al herwinnen ."
En voert den grootsch verkregen buit
Weer Gruno's wallen binnen .
januarij , MS,

Mannen,
voort

W . H . WARNSINCK, BERNSZ.

DE PLAGEN VAN ECYPTE .

Door

E, D. C L A R K E,

LL. D.

. . . De kwik in Fahrenheit's thermometer fcheen thans onbewegelijk . Zij bleef verfcheidene dagen op goo, zonder de
minfte merkbare verandering. Bijna ieder Europeaan leed aan
ontfteking der oogen . Velen werden gekweld door huidziekten . Vurig uitflag was zeer algemeen . Dit werd toegefchreven nan bet drinken van mcdderig water nit den N~l, de inwoners geen ander hebbende . Hunne wijze, om bet, tot
eene zekere mate, to zuiveren, beftaat in bet wrijven der
binnenzijde van de vaten met gekneusde amandelen : dit doet
een deel des modders nederploffen ; maar bet words nooit geheel kla ;r. Vele menfchen waren bezocht met huidzweren ,
Nijipuisten genaafnd ; en klagten over buik- ja bloedloop waren
ilgemeen. Eene bijzondere foort van hagedis maakte zijne
opwachting in ieder vertrek ; hebbende ronde vliezen aan bet
einde van zijn' voet, welke daaraan zulk eene vasthoudendheid geven, dat bet bij glasruiten of hangende fpiegels opklautert . Dit walgelijk gezigt was ieder vertrek gemeen, bet
zij in de huizen van rijk of arm . Ter zelfder tijd dekte
zulk eene plaag van vliegen alles met hare zwermen, dat
bet onmogelijk was to eten, zonder lieden to huren, om bij
elke tafel met veren of kleppen to flaan, om ze weg to
drijven . Geen drank kon in een glas gefchonken worden : de
wijze van drinken beftond in de opening van elke flesch digs
to bouden, tot op bet oogenblik dat zij aan de lippen gezet werd, en haar terftond met de vlakke hand weer toe to
dekken, wanneer men haar wegnam, om ze een' ander' aan
to bieden . De grootstmogelijke zorg voor reinheid, door
eene herhaalde verwisfeling van ieder kleedingftuk, kon de
aan-
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snnvallen niet afweren der zwermen van ongedierte, die tot
de lucht der plaatfe toe fchenen to befmetten. Een beer
verfcheen voor een gezelfchap, dat hij op bee middagmaal
gevraagd had, geheel bedekt met luizen . De Unige verklaring, welke hij geven kon, was, dat hij een oogenblik tijds
in eene det booten op bet kanaal had gezeten .
EENVOUDIG SCHRIJVEN EENER SCHOTSCHE VROUWE AAN
HEIZER ALEXANDER.

Keizer ALEXANDER, bij zijne komst tot den troon, eerr
aantal Engelfc1ten, door de grilligheid zijns voorgangers in gevangenisfen opgefloten, hebbende ontflagen, onder welken de
zoon eener geringe vrouwe in Schotland, ontving van haar
den volgenden brief ; then wij echter, zonder verlies van
veel naffs en piquants, in de gebrekkigheid en eigenaardigheid
der tale gelegen, niet kunnen overzetten .
„ Aan den zeer voortreffelijken Alexander, Keizer van dat
groot gebied van Rusland en de landilreken daartoe behoorende, enz . enz . enz.
„ Uw zeer nederige dienares bidt zeer nederig om uwe genadige vergiffenis voor mijne floutheid van uw zeer geduchten Soeverein to naderen nit hoofde uwer goedertierenheid in
dezen tijd .
,, Mijn Soeverein,, de openhartigheid dezer vrijpostigheid
is ten gevolge van uw Soevereins goedheid in bet dienen en
begunfligen van mijn zoon, wiens naam is john Duncan, and
zes-en-twintig jaren, die in de leer was, die gevangen was
met Robert Spittle, zijn beer kaptein van de Han, Spittle
van Alloa ten tijde van bet Britsch embargo in uw Soevereins landen in Rusland, welke de eenige Iteun van mij zijn
moeder is, en buitendien heb ik geen anderen vriend tot mijn
fieun, en op grond van uwe genadige goedwilligheid believe
bet u dit gering prefent aan to nemen, dat ik zelf gebrijd
heb, van uw altijd goedgunnende vriendin zoo Lang ik nog
adem heb .
a Het gering prefent is drie paar koufen, om to dragen als
uw Soeverein op de jagt gaat . IkzouwSevrinzj
den koufen gezonden hebben, zoo en wanneer mijn zoom
gaan kon ow die to hales, maar de presfing in dezen tijd zoo
heel
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beet ilijnde tklt hij niet gain kin Sit wets van geptect td
Worden.
,, Zoo uw Soeverein gelleven wil dit aan to nemen, en
begunftigen mij met een antwoord bierop met brenger en la .
ten mij weten vat famielje van kinderen nw Soeverein heeft f
wil ik koufen . voor den winter voor bea zenden vbor de
winter aankomt, en desgelilks war zoone en war docbters
moogt hebbeno
,, Seer geduchfe Soeverein, ik bed uw zeer gehooriame
en nederige dienares tot den dood .
Elizeabeth Wilcox .
,, St . Neimfons bij Sterling April 2d 1804 .
„ Gelief aan niij to fehrijven aan bet adres van Robert
Raunee in St. Neunfons bij Sterling ."

Zoo verre was zijne k . M. van dit nederig blijk der dank
baarheid van de fchrijffier to verachten, darthij eene order
to haren behoeve kfgaftvan co-O Ioo, welke hair door den Rusfifchen Minister to Londen betaald werd . Ongelukkig natn een
dienstvaardig geletterde op zich, haren tweeden brief aan den
Keizer na to Zion, en beroofde lien alzoo van die oorfpronkelgkheid, welke bet vorenflaande fink zoo regt piquant maakt.
ANECDOTE VAN PRINS SCHWARTZENBERG .

De weduwe van den beroemden a u

F F 0 N, thins hair ver-

blijf houdende to 111oatbard, ontving onlangs eenen brief van
den Prins VAN SCHWARTZENBERG, inhoudende, dat,
zijn Souverein hem bevolen hebbende to zorgen voor de veiligheid van alle plaatfen, aan de wetenfchappen gewijd, of
dezulke, die herinneren aan mannen, welke hunnen leeftijd
tot eere hebben verftrekt, hij hair eene Sauvegarde voor hair
Plot zond ; er bijvoegende, dat ,, bet verblijf van den Ge.
fchiedfchrijver der Natuur heilig zijn moest in de oogen der
vrienden van wetenfchap : bet is een domein, dat alien men.
fchen toebehoort ."

In de Schets van Lady Joanna Grey (Meng . 1814. No . 0)
meet de zinfnede op bl . 768, rcg- 28-3s, aldus gelezen
worden
„ Floud op!" riep ik, „ ik weet bet, - doch hetgeen gij
vreest, kin diet gebeuren ."
• En wit geeft u dit vertrouwen?"
• Mijne eigen zwakheid . Ik heb altijd ligchamelijk lijden
gevreesd, - enz,

MENGELWERK .
REDEVOERING, TEN BEWIJZE, DAT DE MENSCH
ZICH OVER DE ZEKERHEID ZIJNES DOODS MET
GEEN REGT TE BEKLAGEN HEEFT .
„

M

Aan den Redacteur van de haderlandfche
Letterodfeningen .

Mijn Heer!

et de bier nevensgaande Redevoering heb ik onlangs mijnen Predikdienst hervat, na mijne herftelling
van eene zeer gevaarlijke ziekte, en dus bij ecne gelegenheid, die wel voor mij en mijne vrienden, maar
voor bet Publiek geenszins, belangrijk is . Daar zij,
evenwel, den dood, zoo ik meen, uit een, indien al
niet nieuw, dan toch min algemeen bekend oogpunt
leert befchouwen, heb ik haar ter drukperfe beftemd,
doch ontbloot van al datgene, wat tot de bovengemelde bijzondere gelegenheid betrekkeliik was . Mogt daardoor mijn hoofddoel, verftandsverlichting omtrent een
der allergewigtigfte menfcbeliike belangen, en bevordering van dankbare berusting in eene Goddeliike fchikking, over wclke de min doorzigtige en zwakke flerveling zich zoo jammerlijk pleegt to beklagen, eenigzins
bereikt, en dit ftukje, to then einde, in uw geacht
Maandwerk kunnen geplaatst worden !
In deze hoop, heb ik de eer, mij to onderfchrijven,
met bijzondere hoogachting
,fmferdam, den 24ften
Mijn Heer!
van Louwmaand, 1815 . Uwen dienstwilligen Dienaar,
C . W. WESTERBAEN ." (*)
(") De Redacteur bedankt den geeerden Zender voor de
mededeeling van dit belangrijk Stuk ; vertrouwende, dat betzelve het Algenieen niet min , dan hemzelven, welkom .zal ziju,

1aENGEE',V . 1815. NO . 3 .
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Het ie den mensch genet , eenmaal to J1ervem .
Hebr . IX : 2 7,

Waar wij onze oogen hetnwenden, overal doet ons

de aarde beelden van verderf en vergankelijltheid zien .
Nu zijn bet de gele en dorre herfstbladeren van boo .
men, wier lentebloefem en zomervruchten ons nog
onlangs toelachten ; dan is bet de verttijvende winterkoude, welke fchier al, wat ons omringt, in bet fneeuwivitte doodsgewaad kleedt, en ook den mensch zijne
fterfelijkheid herinnert . Na is bet een finartelijk gevoel van afnemende vermogens ; dan zijn bet krankheden, welke ons aan den rand des grafs voerden ; en
dan weder de fprekende voorbeelden van alien, die v66r
ons geleefd hebben, van een groot aantal cnzer bekenden, en, helaas ! ook van velen ouzer bloedverwanten
en vrienden, welke ons toeroepen : Jlof zijt gij , en tot
flof zult gij wederkeeren . Van alle levensbefchrijvingen
is daarom bet einde : hij ontJliep met zijn vaderen.
\Vat bast ons dus rang of (chat tegen den geweldigen,
die even gevoelloos aan do paleizen der vorften, als
aan de hutten der armen, klopt, - then geene fchoonheid, hoe aantrekkelijk ook, betoovert ; geen verftand,
hoe kloek, verwint ; geen vernuft, hoe vindingrijk,
verfchalkt, en geene magt, dan de Almagt alleen,
wet-rhoudt . Geen wonder dan, dat de Ouden wel voor
de koorts, den fchrik en andere menfchelijke zwakheden, maar voor den dood geen altaar hadden, omdat htj
onverbiddelijk is . Ja ! alles , alles op aarde is eindig,
eu bepaald is ook de maat onzer ligchaamskrachten,
welke vaak onbeftand zijn tegen den geringften nadeeliben invioed der ons omringende Natuur . Hare minfte
onevenredigheid met ons teeder iveeffcl en broos geftel
words ons niet zelden , ook bij de volkomenfte levenskrachten, doodelijk . Behalve duizenderlei toevallen,
iioch to voorzien , noch of to weren, wordt zelfs datge-
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gene, wat eerst ons ligchaam kracht en duurziamheid
fchonk, vervolgens al meer en meer voor hetzelve doodelijk. Onze vaste deelen, namelijk, verkrijgen, met
onze toenemende jaren, Reeds meer digtheid en hardheid, welker hoogfte graad, door den meer en meer
belemmerden omloop des bloeds , en dus door de verdikking en bet bederf onzer vochten , eindelijk den
dood btart . Onfeilbaar is dus bet woord : Geen man

teeft er, die ,, ijn ligchaam behoeden zal yoor het geweld
des graft ; want het is den mensch gezet, eenmaal td
flerven .

Ziet dilar dan de onveranderlijke Natuurwet, welke
al, wat leeft, moet gehoorzamen, omdat zij den wil
bevat van Hem, die ons bet leven gaf. Hoezeer wij
nu, 8n in onze Christelijke Godskennis, en in onze
endervinding zelve, den otiwankelbaarften grond hebben voor ons zalig vertrouwen, dat die wil wijs en
weldadig is, dok daar, waar wij deszelfs bedoeling niet
kennen, is bet, echter, niet to Verwonderen, dat de
falen wet der fterfelijkheid ons niet zelden verontrust
en bedroeft . 1let is de liefde voor het leven, welke
God zelf ons Wijsfelijk inboezemde, om ons aan de aarde verbdnden to houden, zoo lang Hij ons haar ter
woonplaatfe geeft, - bet is onze gehecbtheid aan huis+
genooten, bloedverwanten en vrienden, die ons des le •
vens lasten verligten en deszelfs geneugten meer dan
verdubbelen, --het is onze zinnelijke vooringenomettheid
met bet tegenwoordige mindere boven bet toekomende
meerdere, -- bet is de duisternis der toekomst zelve,
maar vooral de vrees van bet fchuldige hart voor cene
vergeldende eeuwigheid, welke aan die onrust en droefheid een fchadelijk voedfel geeft . Wat wonder dan, dat
wij zoo vaak verleid worden, om to morren tegen de
Voorzienigheid, welke ons van hare ondermaanfche zegeningen geen duurzaam genot verleent, en ons niet
zelden, met de lievelingen van ons hart, de vreugde
otzes levens, ja fchier al deszelfs waardij, ontriikt .
Het is ons. wel eens gelukt, dat morren niet flechtd
tot
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tot zw~gen t2 brengcn, maar zelfs in dankbare blljmoedigheid to verkeercn, door mijne lotgenooten naar

den Heniel tc wijzen, welke, gewis, nag oneindig
meer, dan de aarde, vol is van den rijkdom der GodThans kan onze rede wel
delijke goedertierenhe .ien .
zoo hoog niet rijzen met gedachten van Hemelzalighe-

den . Zij zal zich tot de aarde moeten bepalen, en,
echter, vertrouwen wij, voor verftand en hart niet
min vruchtbaar zijn . Haar doel is, ten minfte, even

belangrijk . Het is niet minder, dan de overtuiging,
dat de mensch, zelfs ten aanzien van DEZE wereld,
rich over de zekerheid zijnes doods niet hebbe to beklagen . God blijft liefde, hoezeer Hij het ook den mensch
genet hebbe, eewnaal to flerven .

Gelijk, in het algemeen, weldaden, welke wij lang.

en onafgebroken mogten genieten, door de gewoonte
des genots, niet flechts den levendigen indruk onzet
dankbaarheid doen verloren gaan, maar ons ook, maar

al te'dikwijls, vervoeren, om haar, ten laatfte,% als
onvervreemdbare eigendommen to befehouwen, wa'3rop
wij cen onbetwistbaar regt hebben verkregen ; zoo let-

ren wij ook ons aardfche leven, met den tijd, voor
eene bezitting houden, welke ons niet zonder onregt
en geweld kan ontnomen worden . Hoezeer nu iedere
aanval op ons leven door elken menfchclijken arm, die
nict met het zwaard der Geregtigheid gewapend werd,
cene geweldige aanranding van ons dierbaarst eigendom zij ; ten aanzien van God is dit eene volftrekte on-

waarhcid . Gelijk alle onze geneugten, zoo is ook ons
leven een geheel onverpligt gefchenk zijner goedheid ;

ecn gefchenk , dat zijn onvervreemdbaar eigendont
blijft ; of liever, een leengoed, hetwelk wij moeten
afraan, zoodra de Voorzienigheid ons daartoe den
wenk geeft, en waarop wij to minder cenige fchaduw
zelfs van regt hebben, daar wij her duizende malen

misbruikten, en even zoo dikwijls verbeurden, als wij
onze teden bezigden tot wapenen der ongeregtigheut,
Zonder eenigen fchijn, dus, van . onregt of wreedheid,
neemt
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seemt de Algoede het zijne terug, wanneer Hlj den
mensch, wiens naam is /lerveling, een leven beneemt,
welks kortftondigst genot nog loutere goedheid is , goedheid niet alleen voor den jongeling of man, die
haar flechts twintig of dertig jaren op aarde genieten
mogt ; maar goedheid ook jegens het kind, dat maar
weinige maanden of weken het levenslicht zag,
goedheid ook jegens die millioenen diertjes, wier geheele beftaan tat flechts weinige uren levens en dartelens bepaald is .
Maar zou een goede Cod den dood gewapend hebben met zoo vele verfchrikkelijkheden ? -- Ook in
deze zien wij eenen Vader, die zijne kinderen zoo wijs
als liefderijk behoedt . Want, behalve dat de verfchrikkingen des doods oorfpronkelijk en onaffcheidbaar zijn
van die fijne bewerktuigin g en dat teeder gevoel, dat
bns, gedurende het gani'che leven, eene bron is van
duizendvoudige, en wel van onze flreelendfte genietingen ; zoo zijn zij ook de lijfwachten des levens, of liever de diepe grachten , tusfchen de grenspalen van het
leven en den dood gedolven, om ons het overloopen to
beletten . Zij toch verwekken of verfterken althans bij
ieder mensch die zucht tot zelfbehoudenis, welke onze eerfle Natuurwet is ; zij doen ons de moeijelijkheden
en rampen des tijds lijdzamer verduren, welke men
weldra, met geweld, en, des noods, met opoffering
van het leven, van zich zou affchudden, zoo de overgang tot den dood minder geducht ware ; en zij weErhouden ons geflacht van eene menigte wanbedrljven,
welke ons leven aan nog veel geduchter gevaren zouden blootftellen , dan onze onbedachtzaamheid, in wearwil van den dood en zijne verfchrikkingen, maar al to
dikwijls durft tarten . Neen, angften des doods ! voor
ons zijt gij min verfchrikkelijk, dan weldadig . Gij toch
zijt de waarborgen onzer maatfchappelijke veiligheid ;
en zonder u zou het zivaard des regterliiken gezags
vergeefs worden opgeheven, en de booswichteu zouden de regten der fchuldeloozen, onbeteugeld, met
G 3
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voeten treden . Neen ! Behalve dat Me velbee1ci
u, dikwerf, ontzettend vergroot , en uwe gedaanzn
veel geduchter is, dan uwe natuur ; met de wapenen,
die God ons tegen u gaf, zijt gij niet onwederftaan ..
baar . Neen ! Onze liefde voor bet leven is zoo groot
niet, of fchier iedere menfchelijke hartstogt kan de
vreeze des doods overwinnen . Eerzucht tart hem uit ;
liefde veracht hem ; vrees voor fchande zoekt hem ;
droefheid vlugt tot hem (*) . Is dit bet vermogen der
hartstogten, wat vermag dan de menfcheliike rede niet
tegen den fchrik des doods ;: Of is zij bet niet, die ons
dankbaar doet opmerken, dat alles, wat ons op deze
wisfelvallige aarde omringt, maar vooral, bij toeneming van jaren , bet eigen gevoel van afnemende vermogens, ons langzaam en voorzigtig tot bet fterven
voorbereidt, en dat iedere, zelfs geringe, ongefteldheid
ons met den dood allengskens gemeenzaam maakt ?
Leert zij ons niet, dat de Algoede, zoo wijs als liefde ;
rijk, bet eigerilijk doodsuur voor ons verborgen houdt,
om ons niet duizend dooden deer1iik re doen fterven, en
den lust tot nuttige werkzaamheden niet jammerlijk in
ons to doen wegzinken $ Zijt gij bet niet inzonderheid,
Goddelijke Openbaring ! welke ons ook onzen laatften
polsflag onder de weldaden des Alzegenaars tellers doet'1
en houdt gij niet onzen onfterfelijken geest, met een
onwankelbaar geloof en zaligende verwachting , op
Hem, ons hoogite goed, gevestigd'1 ja! is bet niet
door u vooral, dat Gods liefde den flerveling eene
onaffcheidbare vriendin gaf, welke ona ook in den
laatflen flrljd getrouw blijft, de Hoop namelijk, door
welke bet onmogelijk is, dat zij ons immer zou willen bedriegen ? Die liefde heeft niets gefpaard, ont
de fmarten des doods zoo veel voor ons to veraachten , als de volmaaktfte wijsheid flechts eenigzlns
gedoogde. Die liefde zendt ons Karen meest Geliefa
(') Vid,

N. P A

a A D ij s

Orat . de Estthaza&a Naturvli pasfim)
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lisfden tat eenen trooster op vnze fterfbedden, en
fchenkt ons ook daar, in artfenhulp, in vriendenbij .
(land en deelnemend medelijden, verademing, verzachting, genoegen en zalige verteedering des harte . Zoo
immer, in bet bange doodsuur vooral, daalt die Vaderliefde zelve tot onze bed(ponde re .ler ; daar belooft zij
ions de getrouwfte zorg voor onze dierbaarfte panden ;
daar verzacht zij de grieven des harte, gewond door
de bewustheid van fchulden en misdadeil ; en van daar
voert zij ons , door bet dal der donkey fte fcliaduwen
hetn, derwaarts, waar bet dan ook zijn mag, alwaar
zij, niet min dan op aarde, tegenwoordig is, om hare
kinderen bet Goddelijk doel hunner fchepping onfeilbaar
to doen bereiken . Alzoo gefterkt , molten wij met
A Z A F's heerljke gedachten zalig influimemn : Ik zal
flan gedurighk bif U zijn! Gij hebt mijne regterhand
gevat ! Gij zult mij leiden door uwen raad, en daarna
.zult Gij mij in heerlijkheid opnemen ! Wien heb ik nevens U in den Hemet? Wat zou mij -n evens U op aarde
gelusten P Bezwijken hier mijn vleesch en mijn hart,
Gij, mijn God! zijt de rotsfleen mijnes harte en mijn
duel in eeuwigheid ! Alzoo door j E z u s zelven bemoedigd, mogen wij , bij den rand des grafs , P A U L u s
fchoonen triumfzang aanheffen : Dood ! waar is uw prikkel ? Graft waar uwe overwinning ? Gode zij dank,
die mij de overwinning geeft door zijnen Zoon j a z u s
C H 8I S T u s ! Die met zulke gedachten kan lerven,
heeft die wel reden, om zich over zijne fterfelijkheid
to beklagen ? \'i'ie toch kan dit niet , die niet onchristelijk geleefd heeft? En wie zal zoo vermetel zijn, van
zijnen Schepper aan to klagen over doodsangiten, welken hunnen oorfprong hebben in een eigen zedeloos
gedrag ? Neen ! God blijft liefde, fchoon Hij ook ziin
leengoed terug neme ; want Hij doet dit met nog eit!deloos bcter overleg en teederder zorg, dan de beste
vader op aarde, die zijn kind, hoe bet ook fchreije,
voor een fchadelijk geworden fpeelgoed een veel wezenlijker genoegen fchenkt .
G 4
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Van ten fchadelijk geworden fpeelgoed gewagende,
heb ik een denkbeeld aangeroerd, weiks ontwikkeling
1k beproeven zal, om nog vollediger overtuiging en
dankbaarder gevoel to bewerken, dat wij ons over de
wet der fterfelijkheid, zelfs ten aanzien van ons lot in
deze wereld, niets to beklagen hebben . Indien een altoosdurend leven op aarde voor bet menschdom fchadelyk zou zijn, dan wordt de dood niet min eene Goddelijke weldaad, dan bet leven zelf. Intusfchen is cc
flechts weinig oplettendheid noodig, om bet eerfte met
eigene oogen to zien, en dus bet laatfte gaarne to erkennen . Het is, namelijk, eene fchikking der Hoogfte
Liefde, dat niet een gering, maar een zeer groot aantal menfcben de aardfche tooneelen barer grootheid be .
t barer goeder.
treden , en zich op dezelve in bet
dertierenheden, waarvan zelfs de aarde vol is, zouden
verlustigen. Doch hoe klem zou dit aantal zijn, zoo
bet den mensch niet genet ware, vroeg of last to fler.
-yen? Immers , hoe vruchtbaar ook de bodem , hoe mild
de Natuur zij, welke ons voedt en dekt en verkwikt ;
bewezen (*) is bet, echter, dat, ten hoogfte, flechts
veertien duizend millioenen menfcben gelijktijdig op
de aarde gelukkig zouden kunnen leven . Een grooter
aantal zou bier voedrel noch geneugten vinden . Maar
Wat beteekent nu dit getal bij die honderd duizenden
millioenen menfchen, die bier, korter of langer,bij afwisfeling, een aangenaam verblijf, en tevens eene onmisbare oefenfcbooi gevonden hebben en vinden zullen
voor hunne hoogere heftemming? Neen ! zonder den
dood, zou, eindelijk, de geboorte ganfchelijk moeten
ophouden . Het is onze fterfelijkheid, Medemenfchen l
welke dit verhoedt, daar zij met Gods uitgebreide en
algemeene menfchenlitfde volmaaktelijk ftrookt . Qnze
lterfelijkheid is de bron van bet leven voor ontelbaren,
die,
(') Zie J . P. S V S Z M I L C H, de Goddelijke orde, heerfcheade in de verand. ran bet menfch. geflacbt, Hoofdft . XX.
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die, anders, den Almagtigen Vader Met zouden hebben leeren kennen en beminnen . Zonder haar waren
vi althans niet geboren, zouden wij bier Gods vaderliefde niet roemen, in ons beftaan niet juichen, en
millioenen zaligen in den hemel God niet ;oven, dat
Hij op aarde den dood nevens de geboorte geplaatst
ieeft, juist omdat Hij een God der levenden, en nieA
der dooden is .

Het is ook aan deze zelfde inrigting, dat wij hier
een aantal onzer zoetfte geneugten to danken hebben .
Verbeeldt u toch eens , dat onze wereld volkomen bevolkt ware, en dat de afwezigheid des doods dq ge .
boorte had vernietigd : Weg dan, vaders en moeders,
was de vreugde, de zaligfte vreugde uwes levens, -die vreugde, welke uwe harten vervulde , toen God u,
in een of meer lieve wichtjes , de vrucht uwer reine
buwelijksmin met eene vaderliefde aanbood, welke gg
daarvoor dankend loven zult , zoo lang uwe tong ftamelen, uw hart kloppen, ja uw geest leven zal . Weg
was die vreugde, welke duizende bijzonderheden, uwe
kinderen betreffende, u dagelijks verfchaffen, en u uw
eigen huis boven alle anderen heilig en dierbaar maken,
Dan zou de blijkbaar teedere zorgvuldigheid van den
Almagtigen Vader voor uw kroost , reeds v66r en bij
en na deszelfs geboorte, u niet in aanbidding verrukken, noch uw hart met dankbare wederliefde voor lien
Vader voor altijd vervullen ; dan zouden elke blijk van
de voorfpoedig ontwikkelende ligchaams- en zielsvermogens uwer kleine lievelingen, - hulk eerlte geftatnel, hun onnoozel gevraag, hun zcugeloos gefpeel,
bun onfchuldig vermaak, hun vrolijk gelach, hunne
teedere liefkozingen, hunne dankbare omhelzingen u
niet rijker maken, dan menig een Koning, die zulke
Schatten vergeefs verlangt ; dan zag men op aarde niet
meer dat bekoorlijk mengfel van oud en jong, dat nu
zulk eene bevallige verfcheidenheid van menfchen en
menfchelijke bedrijven oplevert ; dan ontmoette men
enkel hoogbejaarden, wier knorrige luimen geene lieve
G $
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v e jeugd rou weglagchen, crier gezellige banden grog,
tandetls zouden verbroken zljn, en wier eenvormig bellfaan hun dit leven, reeds voorlang, ten ondragelijkent
lust Lou gemaakt hebben . Wat reden zou er dan zijn,
TATatuurgenooten ! am ons een eindeloos of veel duur .
;lamer leven op deze aarde toe re wenfchen ? Hoe
khoon ook, op den duur zou zij voor ons, wien eels
enafgebroken geluk geen geluk kan blijven, niet lange,
fchoon zijn . Haar lief en leed eenmaal hebbende leeren
kennen, zouden ons hare eenzelvige verfchijnfels groo .
telijks mishagen ; hare werkzaamheden, ons als mee .
rendeels nutteloos bekend zijnde geworden, of nagelaten, of tragelljk en met verdriet waargenomen, en hare vermaken, ten laatfte, als ijdel berpot en met veraehtlng worden verworpen, zonder dat wij ons, bij
Bemis van genoegzame aanmoediging, tat edeler werk .
saamheden en wezenlijker geneugten zouden verheffen .
Ongelukkige, rampzalige toef'and voorwaar! Wic, die
gezonde herfenen heeft , zou u kunnen afbidden'1 On .
fterfelijkheid op aarde ! -- - Goede God ! Hoogstwijs
en goedertieren, hebt Glj bet ons geheele geflacht tilt
gewisfen regel beret, eenmaal to lerven . Vergeef, vergeef het onzer zinnelijke zwakheid en vertnetelheid , wanseer wij then regel immer ijlhoofdig bedilden, of ons
bver deze wet ondankbaar en morrend mogten beklagen t
Ja, Medemenfchen ! bet zijn de gevaren van ziekte en dood, welke de fnoeren der maatfthappij ver .
flerken, omdat zij alle de leden van ons menfchelijk gellacbt vast aaneeniluiten door het gevoel van medelij •
den, van eigene hulpbehoeftigheid, van dankbaarheid
en wederliefde. Het zijn de gevaren van ziekte en
dood, welke onze werkzaamheid verhaasten , eer da
nacht karne, waarin nieniand werken kan . Zij leerea
ons zorgen en waken en werken en zwoegen, en ontwikkelen alzoo onze vermogens voor een edeler levee .
Zij verheffen onzen geest tot hoogere kundigheden,
'welke wij, reeds bier -onfterfelijk zijnde, nimmer zouden verkrjjgen . Aan den dood bebben w4 s immers y
de
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de naauwkeuriger kennis re darken van ons inwendig
ligchaamsgeftel, waarin ook bet geringfte werktuig en
elke plaatfing en kracht en evenredigheid der deelen
met het geheele verbazende kunstgewrocht, wondeten
van Wiisheid en Guedheid en Almagt vertoonende, one
in fprakelooze aanbidding tot den Oneindigen opvneren . De dood wees ons den omloop des bloeds, dent
aard en de afzondering onzer onderfchiidene voehte s
aan, en leerde ons de fchoone kunst, om dezelve to
verzachten en to vertragen , of aan to zetten en to vetfncllen . De dood leerde ons de Natuur tot in hare bin4
nenkamercn bcfpieden, der diepfte mijnen hare geneso
middelen tot cigen gebruik ontvoeren, en bet geheelo
planten- en dierenrijk zoo juist kennen, als ons be
.
hendig ten nutte maken . Bemerkende, welk eenen Invloed onze ziel op ons ligchaam heeft, en welk eon
naauw verband er is tusfchen onze hartstogten du nei .
gingen aan den eenen kant, en tusfchen onze ligehamelijke gezondheid aan den anderen, heeft de vrees voos
den dood ons opgewekt, om zelfs de werkingen vast
onzen geest als to ontleden, en hulpmiddelen tegen
deszelfs ongefteldheden to zoeken . Dus heeft de dood
den kring der menfchelijke kundigheden zeer verre uitgebreid, welke anders, misfchien, nimtner boven bet
peil der armzalige Vuurlanders zouden geftegen zijn .
De aanvallen des doods hebben alle onze vermogens te .
gen hem gewapend, en zijn ons dus zoo weldadig geweest, als al het zoogenaamde kwaad in de Natuur ons
eene kracht van God is ter befchaving, oefening, onto
wikkeling en volmaking, en dus ter bereiking van het
groore oogmerk, waarom wij, voor eenen tljd, op aarde moeten leven .
Gelijk dus de dood in bet volmaaktfte verband hat
met het doel van ons tijdelijk aanwezen, zoo is dezelve
ook juist evenredig met onze aardfche einnelijkheid :
Onze zinnelljkheid . . . . 61 Wat zou zij one geflaeht
tot etne ontzettende hoogte van dwaasheden en misdaden voeretts zoo geen dood haar vernederde en bedreigde !

too
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de! In onzen tegenwoordigen zedelijk-zwakken toeftand
kunpen wij, niet zonder bet grootfte gevaar van een
onheritelbaar zedelijk verderf, een geheel veilig en duur;aam levee genieten . Daarin zou bet zedelijk kwaad,
{plmer voortgaande, eindelijk alles verwoesten, zonder
aan de flagtoffers van vreemde boosheid in den dood eene
veligetoevlugt, of eene ontwijfelbare verdelgingvanvijsnden en vervolgers, to beloven. Wanneer wij onze oogen
$echts rondflaan over deze wisfelvaliige wereld, bewoond door ftervelingen, die alien zeker zijn, dat zij,
binnen weinige jaren, alle de vruchten van valschheid
en bedrog, van roof en geweld zullen moeten afltaan
join gretige erfgenamen, om zelve eene proof des grafs
to worden, en van welke de meesten, na bet flerven,
een Oordeel verwachten , -- indien wij , herhaal ik , onze oogen over deze wereld hebnflaan, en de daden dezer menfchen nagaan, dan zullen wij fidderen bij bet
denkbeeld van een leven op aarde zonder dood en Oordeel. Goede God ! Welk een kerker, welk eene bel
zou deze wereld worden, zonder uwen weldadigen dood !
Wit zou de boosheid zich niet verftoutcn, indien zij
onfterfelijk ware ! Hoe breidelloos zou zij in hare blinde
woede voorthollen en alles vertrappeti ! Hoe eindeloos
you de onderdrukking der magtigen, hoe duldeloos bet
feed der zwaklten zijn, zoo niet de eerften, binnen
eenen seer bepaalden tijd, in hunnen verwoestenden
loop geftuit, en de laatften daardoor niet weldra gered
wierdgn uit de bloedige klaauwen van roofzucht en
geweld! Bi) u, 6 dood! bij u houden, gewis, de boozen
op van beroering, en rusten de vermoeiden van kracht
.zij u zijn rte gebondenen to zamen in rust, en hooren de
flem des drijvers niet! Bij u is de kleine en groote, en
de iaaf is er vrij van zijnen heer! Gij geeft den ellendigen het licht, en het leven den bitterlijk bedroefder ;
van gemoede !
Doch wie weet niet, dat bet ook de dood is, welke
ons leers nadenken over de gewigtigfte waarbeden . Hij
maakt ons , allengskens en gemakkelijk, los van deze wisfel
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felvallige wereld, en ontboeit ons van de banden des
ftofs . Hij vestigt onze aandacht, al meer en meer,
op de beflemming van den mensch, de toekomst en de
vergelding on2er daden, op bet verband tusfchtn tijd
en eeuwigheid, op God en zijne Voorzienigheid. Hij
geeft ons, van tijd tot tijd, den noodigen ernst, die
ons als menfehen voegt, eh verheft ons van bet ver .
gankelijke tot bet onvergankelijke, van den tijd tot de
eeuwigheid . Den dwaas, then niets tot nadenken kon
brengen, heeft de dood wijs gemaakt, den Godsdienst
in de armen gevoerd, en voor bet rampzaligst verderf
behoed .
Eindelijk is de dood eene weldaad van den Algoe •
den, omdat hij vaak ons hart verteedert . Hoe dikwijls
verzoent bet doodbed de onverzoenlijkite vijanden!
Hoe krachtig wordt bier niet bet waar menfchelijk gey
voel van deelneming en medelijden opgewekt ! Hoe bereidvaardig maakt de dood ons niet, om onze vrienden
in hunnen jongtien flrijd bij to ftaan, en met en voor
hen to bidden,
om dagen en nachten, fours ten
koste van eigene gezondheid, altijd ten beste van ons
hart, in ziekenkamers to vertoeven, de kracht des
Christelijken geloofs dankbaar to aanfchouwen en to
gcvoelen, onze eigene dagen wijsfelijk to tellen, en zoo
to leeren leven, als wij alien eenmaal wenfchen zullen
geleefd to hebben !
En nu , aan bet einde dezer Redevoering genaderd,
surf ik in alie hare Lezers de overtuiging vooronderftellen, dat bet leven, hoe kort of lang dan ook, een
gcheel onverpligt gefchenk is van Gods gadelooze goedheid, welke den bitteren beker des doods met vele
verzachtende inmengfels veraangenaamt ; - dat ons
vooral op bet flerf bed die Vaderliefde niet verlaat,
welke ons op hetzelve niets bards of fmartelijks doet
g.evoelen, hetwelk voor bet waarachtig welzijn van ons
en bet geheele menfchengeflacht niet noodig is, of niet
rijkeKjk vergoed wordt ; - dat wij aan den dood ons
leven to danken hebben, en deszelfs verfchrikkingen
de
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waarborgen van ons veilig beftaan zijn ; - dat de
dood onze aangenaamite geneugten op aarde deels ondeifteunt, deels zelfs to weeg brengt ; - dat hij bet
Is, die ons duizende belangrijke kundigheden doet vergaderen, - die onze vermogens voor een beter levee
entwikkelt,-die ons wijze bedachtzaamheid envroom.

held

leert, - die ons verftand befchaaft en ons hart
verteedert ; - en dat, om alle die redenen, God liefde blijft, hoezeer H'ij bet ook den mensch gezet heb-

be, eenmaal to /lerverj.

6 ! Mogt deze overtuiging, van welke ik de zaligende kracht heb mogen gevoelen, alle mijne natuur- en
lotgenooten op aarde bezielen ! Mogt zij niemand van
ben immer verlaten, vooral niet waar bet gewonde
hart, bij bet fterfbed of graf van deszelfs lievelingen,

tranen fort ! Mogt zij in vastheid en kracht en levendigheid toenemen, naar mate onze jaren hooger klimmen , en wij de beperking en afneming onzer lig .
ehaamskrachten meer en meer gevoelen ! Mogt zij ons

in feat flellen, om eenmaal, op den wenk des mildfen Gastheers, als verzadigde en dankbare gasten, op
to faan van bet feest der Natuur en Genade , betwelk zijne liefde ons op deze aarde bereid lheeft, en

Hem to verheerlijken, niet alleen omdat wij mogten
leven, maar ook omdat wij mogten fterven !

AANMERKINGEN,BETREFFENDE DE VOORDEELEN DER
METAAL-ETHERS, TOT GENEESKUNDIG GEBRUIK .

D e metaal-ethers

zijn oplosfingen van cen of ander

metaal- zout in een meer of min alcoholifchen ether .

Men heeft, op die wijze, /laal-ether, koper-ether,
sink-ether, kwik-ether. Van deze alien is er, buiten
den /laal - ether, (Tinctura Nervina B E S T U C H E F-

r

iI) bijna geen in gebruik ; hoewel er geen is, wiens
weldidige werkingen men niet door voorbeelden zoude
kun-
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knnnen bewijzen . De ongemeene krachten en u11er •
weldadigfte werking van den flaal- ether, in aflerlel
kwalen, uit eigenlijke zwakte, ui ;putting van het ge.
beele geftel, door verlies van fappen en overmatige inw
fpanning der levenskracht, door verkwisting van bet
leven (om mij zoo eens uit to drukken) ontflaande, is
niij zoo dikwijls gebleken, dat ik 2t et als een der on •
ontbeerlljkfte middelen befchouwe . Maar die groote
werkzaamheid maakt telkens de gedachte bij mij geven .
dig, dat er in de overige metaal - ethers geene mindere
kracbten zullen gelegen zijn ; en bet was dus wet
waardig, deze zaak tens nader to onderzoeken, waartoe U n Geneesheer, vooral wanneer zijn werkkring
niet zeer uitgeftrekt is, zelden gelegenheid heeft . lit
wil dus trachten de aandacht mijner Kunstgenootel;.
bier opmerkzaam op to maken, en daartoe bet volgende
bun ter nadere overweging voordragen .
De metaal-oxyden en metaal-zouten behooren voorzeker onder onze werkzaamfte geneesmiddelen . Drie
rwarigheden ftaan intusfchen hunne werking in den
3veg, en verminderen veelzins hunne heilzaamheid .
Voorcerst, werken zi aj meest alien nadeelig op de eerfte wegen ; ten tweede, belet hunne vaste natuur eene
fpoedige verfpreiding, vooral door bet zenuwgeftel ;
ten derde, kan men vele van dezelve, vooral kwik,
koper en zink, niet goed in genoegzaam kle ne en tevens genoegzaam verdeelde giften geven . Deze drie
zwarigheden vinden wij in de metaal -ethers niet . Het
metaal is in dezelve zoo fijn verdeeid, en tevens zoo
vlugtig, dat bet de maag en ingewanden weinig of flee
aan kan doen, dat bet zich fpoedig moet verfpreiden,
zelfs, zoude ik bijna zeggen, zonder eigenlijke vermen .
ging met de fappen, en dat bet zelfs in de kleinfte en
ntinst verdeelde giften kan gegeven worden . In bet bijzonder moet dit to pas komen, wanneer bet zenuwgeftel en de fijnere vaatjes, vooral ook bet ftelfel der watervaten, werktuigehjk of fcheikundig is aangetast ;
wanneer de vezels verflapt of vcrftijfd zijn ; wo sneer
er
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er eenige verftopping, of ook eenige fcherpte, plaati
heeft . Dergelijke kwalen kunnen door de gewone zenuwmiddelen, die op bet levensbeginfel (bet dynamifche) in de zenuw werken, en meest uit bet plantenrijk
afkomftig zijn, niet geheeld worden . Zoo kan bet venusfmet, in de zenuwen aanwezig, alleen door zijn tegengift, de kwik, verdelgd worden, en de vlugtige
ether zal deszelfs verfpreiding, vooral door bet zenuwgeftel, voorzeker bevorderen . Zoo zal derzelver behoorlijke fpanning (tongs) door den ftaal- ether herfteld-kunnen warden . - En zoude men hier niet ook
op de electrifche of galvanifche betrekking mogen denken, welke de metalen tot de zenuwen hebben?
De mindere vlugtigheid en daardoor moeijelijker verfpreiding der metalen is oorzaak, dat bet geheele ligehaam met dezelve als doordrongen moet zijn , eer zij
op de uiterfte niteinden der verfchillende ftelfels kunflen werken . Daardoor verfchijnen dan de nadeelige
gevolgen, voor dat zij liunne bedoelde werking kuniflen doen ; en, zoo dit de herfteliing al niet onmogelijk maakt, vertraagt bet dezelve althans zeer . Het
langdurig verblijf dezer geneesnmiddelen in de eerfte
wegen, derzelver moeijelijke vermenging met de fappen, doet dit niet minder. Zoo moet men dan vaak
eene genezing opgeven, welke anders wel mcgelijk geweest ware, indien men tlechts bet middel in eene andere form had kunnen toedienen . Deze form vindt men
in de ether- oplosfingen, waarin bet metaal - zout oneindig fijn verdeeld en vlugrig is . Dit befpoedigt de
verfpreiding en werking, en behoedt zoo wel bet geheele ligchaam, als de werktuigen der fpijsvertering,
voor overlading .
Niet minder weldadig zijn de ether-oplosfingen, omdat zij de verdeeling van bet metaal - zout in oneindig
kleine giften bevorderen . Dikwijls is cen grein eene
veel to groote gifte ; dikwijls moet men tot een tiende,
een honderdfte gedeelte afklimmen . Dan is het water
een to vast, to weinig doordringend oplosmiddel, en,
met
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met de masfa der vochten vermengd , wordt deszelfs werking to veel verflapt . Etherachtige oplosfin .
gen, meer doordringend van aard, voeren ook hat metaal-zout mede, al bevatten zij er flechts weinig van,
en al worden zij flechts droppelswijze toegediend . Men
kan dus veel beter van de geringfte giften beginnen,
en meer zonder fprongen, meer trapswijze tot die
hoeveelheid opklimmen, welke tot eene volledige werking noodig is .
J. V .
OVER DE WREEDHEID BIJ DE HINDOUS .

L e Heer H A A F N E R heeft , iii zijne bekende Prijsverhandeling, bl. 132--173, in bet breede zoeken aan
to toonen, dat de Indianen in 't geheel die Afgodendienaars niet zijn, welke de Christen - Zendelingen van
hen zoeken to maken ; dat hun Godsdienst niet anders
dan een zinnebeeldig flelfel is van leeringen, gegrond
op Gods Eenheid ; dat er, buiten den Christelijken,
Been Godsdienst is, die, in zuiverheid van leerftellingen, bij then der Indianen heeft kunnen vergeleken
worden ; ja, dat de bekeering dier menfchen eene dwaze en nuttelooze onderneming is .
De partijdigheid dezer (telling zullen wij hier niet
uitvoerig onderzoeken ; ons oogmerk was flechts, om
uit een werk, waarvan de Schrijvers in geene betrekking hoegenaamd tot de Zendelingen flaan, eenige
daadzaken aan to flippen, die misfchien kunnen bijdragen, om de zoo geroemde zachtheid en deugd der Hindous en de verfoeijelijkheid en affchuvelijkheidderChristenen eenigzins nader in 't licht to ftellen .
De vermaarde Aardrijkskundige DI A L T E - B R U N, to
Parijs, heeft uit de Afiatic Refearches van Calcutta
(ode Deel) in zijne Annales des i/oyages de volgende
bijzonderheden overgenomen .
MENGELW . ISIS. N O . 3.
IL
Do

io6

WREEDIIEID

De Heer W I L F 0 R D , to Benares, meende in een
oud Grieksch Schrijver gelezen to hebben, dat de gewoonte van dochtermoord federt de Eeuw van A I, z x .
A N D E R in de gewesten van Koutch en Guzrsratte bet

fond . Zijn geh ;ugen bedroog hem ; do'eh deze misila ;
werd een zegen voor het menschdom . Op zijne uitnoodiging , verledigde zich de Heer D U N C A N , een Engelseb
ambtenaar, om denMajoor s E T ON, opzettelijk tot het on-

derzoek dier zake , naar de bedoelde landftrel en to zenden .
Deze vond, dat, in geheel Koutch en Guzuratte, alle
regerende, of daarmede verwante, Familii n verpligt

waren, alle kinderen van de vrousvclijke fekfe om het leven to brengen . De reden dier helfche gewoonte ligt

nog in het duister ; echter fchijnt die afgrijfelijke Kas-

ten - trots , welke de vrouw des Brahmins tot den
brandftapel, den armen, onfchuldigen Paria tot onmenfcllelijke verachting doemt (*) , ook oorzaak van dezen
grnwcl ; daar hij geene waardige echtgenooten voor de

dochters der Radschpoeten erkent, die echter, volgens
de wet van s R A M A, nict ongehuwd mogen blijven (-j •) .
Op tivecduizez2d kindermoorden kwam dit gebruik, den
Vorst des Afgronds waardig, der provincie Koutch, en

op vij fduizend die van Guzuratte jaarlijks to ftaan .
Men verzekert, dat een Brahmin eens een' Indifchen
Vorst overhaalde, hem zijne huwbare dochter to leveren, om die in het vuur op to offeren ; hetwelk voor
cene heldhaftige en heilige daad doorging .

De Majoor s E T 0 N verflag van deze treurige waarheid aan zijnen zender gebragt hebbende, werd de Majoor (thans Kolonel) W A L T E R door de Regering van

Bombay (eene dier vergaderingen van monflers, welke
onwet flordig eigenbelang bij,
(k) Misfehien komt bier ook
om van de opvoeding der dochters bevrijd to zijn .
(t) Verachtelijk yolk, noemt de Heer H A A F N E R die ongelukkigen. Waarom? omdat zi) door de bedorvene, hoogmoedige Brahrninen en Radschpoeten veracht warden. Hoe ftrookt
tzulks met de ntenfchenliefde van then Schrijver?
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tinder het Anathema van den Heer H A A P N E It liggen)
alfgezonden, om, zoo mogelijk, de affchaffing van then

kindermoord to bewerken . Hij kon dit niet anders , dan
door de hebzucht der Rajahs , door kleine giften van
grondgebied en andere gunilen, to winnen . Een ander
Opperhoofd werd door een' Brahmin gewonnen, wlen
de Engelfche Regering had overgehaald, zich tegen den
kindermoord to verklaren . Ook de Muzelmannen werkten getrouwelijk mede, om dat verfoeijelijke gebruik,

door 't welk bet Veelgodendom zich in Indie, gelijk in
China, Griekenland en Rome , altijd onderfcheiden
heeft, uit to roeijen . Een Arabisch koopman haalde
een Opperhoofd, door kwijtfchelding eener aanzienlijke

fchuld, over, om zijne eigene dochters in leven to la.
ten . Een Roover van beroep was de eerfte Indifche
Vorst, die gehoor gaf aan de Item der Natuur . Kortom, de pogingen des edelen W A L T E ft s werden met
den volledigften uitflag bekroond ; en in I8o8 waren
er, in geheel Guzuratte, in plaats van fiooo, nog
flechts twee of drie kindermoorden . Het volgende jaar
zag de Christeli?ke held der menschheid, op een' togs
naar Kettiwar, de vrouwen naar hem toeloopen, en

hem, met eene teedere fierheid, hare dochtertjes aanbieden, die zij w A L T E It's kinderen noenlden ! - Hieruit blijkt genoegzaam, dat de inborst der Indianen op
zichzelve goed is ; maar dat de diepe verbastering van
hunnen oorfpronkelijk reinen Godsdienst tot bet af-

grijfelijkfle en moorddadigfte Itelfel van Bijgeloof, tot
eenen waren Mo/ochs-dienst, die jaarlijks onnoemelijke
flagtoffers to jagrenaut onder den bloedigen wagen des

Afgods verplettert, die de zinrijkfte zelfkwellingen
voor de arme bedrogene yoghu'is uitvindt, en die den

Kasten-hoogmoed,

waarvan wij boven de gevolgen zagen, voedfel reikt en heiligt,- dat deze, op eene onverantwoordelPjke wi ; ze, bet leven niet alleen, maar
zelfs bet zedelijk gevoel der Indianen verwoest, tot
de grootfte ongerijmdheden, buitenfporigheden en gruWelen leidt, en dat de vriend der menschheid, al is
H a

liij

log
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hij geen

Christen, van harte de zegepraal van de po .

gingen der Zendelingen over dit veelhoofdig
armig Monfter moet wenfchen .

en veel-

$EI ANGRIJK VERSLAG DER REIZE VAN BVONAPARTE, VAN ZIJt(
VERTREK VAN DOULEVENT, DEN 28 MAART, TOT AAN ZIJN$
INSCHEPING TE FREJUS, DEN 29 APRIL L . L. ; NEVENS RENIGE WETENSWAARDIGE BIJZONDERHEDEN, BETREFFENDE ZIJN LAATSTE OPONTHOUD TE FONTAINEBLEAU, EN
ZIJN TEGENWOORDIG VERBLIJF TE PORTO-FERRAJO .

•
•
•
•
•

D

e Schrijver der Regence A Blois, een flukje, waarvan
thans de vijfde uitgave in het Fransch beflaat, gaf federt
l'Iti, draire de Buonaparte uit . Hij heeft ten opfchrift ge-

kozen de woorden, welke de groote Man, den eerften
Januarij, tot de leden van het Wetgevend Ligchaam rigtte : ,, Binnen drie maanden zullen wij den vrede hebben,
„ of de vijand zal van ons grondgebied verjaagd, of ik zal
„ niet meer zijn ." Om met de keuze tusichen deze drie
onderftellingen niet verlegen to zijn, had men ze gaarne alle

drie aangenomen!
„ Wij zullen onzen Lezers de fchets dezer Itineraire van
Er ligt in de omwentelingen der
Buonaparte voorleggen.
• rijken een veelvermogend belang in het oog der tijdger
• nooten, hetgeen voor de nakomelingfchap geenszins verlozal nog voor de
• ren gaat . De val van B U 0 N A P ART E
toekomfige eeuwen cen onderwerp van gefprek zijn ."
»

De veldtogt van 184, den 27 Januarij to St. Dizier begonnen, werd den 26 Maart ter zelfde plaatfe beflist door
een gevecht, tegen het Obfervatie-korps geleverd, waarover
De oorde Generaal W I N Z I N G E R O D E het bevel voerde .
log was met ongelijken uitflag gevoerd ; maar het leger was
uitgeput door gedurige gevechten, en nog meer door den
Monger, de ellende, de marfchen en contra-marfchen, waartoe een Hoofd het voortfleepte, dat, der fortuin de laatfte
voordeelen ontrukt hebbende, noch van zijae bewegingen,
noch van zichzelven meer ineester fcheen .
Ter-
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Terwijl de Maarfchalk o u D I N o T den Generaal W I N Z I N-

GE R o D E in de rigting van Bar fur Ornain vervolgde, floeg
B U O N 16P A R TE ,

die, federt vier dagen, bet fpoor des le-

gers van den Prins VAN S C H WART Z E N B E R G to vergeefs
z®cht, den weg in naar Doulevent. Ondertusfchen was dat
leger den 23 de Aube overgefoken, en, na zich met dat
van BLUCHER vereenigd to hebben, rukte bet op Parijs
aan, en trok den 28 Meaux binnen. B U O N A P A R T E ontving deze bedroevende tijding to Doulevent ; hij bragt den 29
zijn hoofdkwartier naar Troyes over ; hij vertrok den 30 ten
negen ure des morgens, kwam des avonds to Fontainebleau,

't

en vernam des anderen daags, aan
Cour de France, tusfchen Es/one en Villejuif, de kapitulatie van Parijs . Hij
fond als door den donder getroffen . Tot zichzelven gekomen, zeide hij : „ Ik had liever gewild, dat men mij bet
„ hart met een dolk had doorftoken . 6, Die laaghartigen!"
voegde hij er bij, de Parijzenaars bedoelende ; „ zij zullen
„ bet mij betalen!" En hij verweet zich twee groote misflagen ; de eene, dat hij Berlijn niet had verbrand ; en de andere, dat hij bet Weenen niet had gedaan . Hij begreep zeker, dat de verbranding dezer twee hoofdfleden die van
Parijs zou ten gevolge gehad hebben, en hij befchouwde deze misdaad als zijne eenige en laatfe toevlugt .
Het kruidmagazijn van Grenelle bevatte veertigduizend
ponden los buskruid, vijf millioenen patronen, vijf-en-twintig duizend kardoezen met kogels , drieduizend geladen
bomben, en eene groote menigte vuurwerken . Men herinnert zich de ontzettende uitwerkfelen, welke, in 1794, de
uitbarfing voortbragt van dit magazijn, dat toen flechts achtduizend ponden buskruid bevatte . B U O N A P A R T E gaf bevel
om bet to doen fpringen, nu bet, honderdmaal flerker, Parijs gansch en al zou verwoest hebben . Dit was bet laat-

fe bedrijf, waardoor de Dwingeland de wereld wilde verbazen. De order werd door eenen Kolonel gebragt aan den
Heer D E LE s C O UR T, directeur van bet magazijn . Deze
brave Majoor van de Artillerij verdient lof, niet omdat hij weigerde zoodanig bevel to volvoeren, (de Heer D E L E S C 0 U R T
was mensch!) maar om de koelbloedigheid en wijsheid, die

zijn gedrag befnnrden. Keizer ALEXANDER wilde hem zelf
claarmede gelukwenfchen, en verfierde hem met de Orde van
$t . Andries van de tweede klasfe .
H 3
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$ U O N A P A R T E kwam to FontainelBteau den 3i des morgens . Den i April gaf hij een bulletin in bet llcht,- wean!j
men las : ,, De beZetting der hoofdf td door deft vijand' is
„ een ongeluk, dat bet hart van Z . M . diep bedroeft, mast
„ waarover men zich Wet meet s'erontrrtstex." Het was re .
deft lang een verfpreid gevoeten, dat Parijs moest verwoest

worden, bet zij door? den viand, bet zij door BUoNAPA -RTE zelven . Deze befloot , flag to leveren onder deszelfs mu-

ren . Hij bragt zijn leger to Esfone bfjeen ; hij was bezig
eene aanfpraak to houden man de oude garde, toen hij, den
3 April, de tijding ontving van zijn vervallen-verklaring, des

vorigen daags uitgefproken . Door dezen onverwaeitten flag
getroffen, felde hij zijn vertrcsk uit . Den 4den teekende de
Maarfchalk hi A R nt o N T zijne adhefie (betuiging van verkleefU-

heid) nan de verrigtingen van bet provifioneel bewind, en
Hoot eene kapitulatie met den Prins VAN S C H w A R T z E N•
B ERG . B U O N A P A R T E gaf zijner woede lucht in eene dag
order, tegen den Hertog VAN R A G U Z A en den Senaat gerigt ; maar , wel verre van in deze magtelooze woede to deelen, hoorden de andere Maarfchalken mede naar de item del
vaderlands . Bij eene heerfchouw van den 4 April, fptak de
Maarfchalk N E Y bet waord
and uit ; B U o N A P A R T E veinsde bet niet to hooren. Maar, toen de revue ten erode was,

of

volgde hem dezelfde Maarfchalk in zijn kabinet, en vroeg
hem, of hij onderrigt was van de gebeurtenisfen to Parijs .
B U O N A P ART E veinsde ze niet to weten . „ Sire, gij moet
„ afftand doen ; bet is de wensch van Frankrik ." - „ Is
„ bet bet gevoelen der Generaals?" - ,, Ja, Sire." - ,, Is
„ bet de wensch des legers?" - „ Ja, Sire ." Op dit oogenblik treedt de Maarfchalk L E F E B V R E binnen . „ Gij zijt
„ verloren," zegt hij ; „ gij hebt naar geenen uwcr dienaren
„ willen hooren : de Senant heeft uwe ontzetting uitgefpro• ken ." - „ Sire," zegt de Maarfchalk, Hertog VAN T AR E N T E , „ ik ben u tot bet laatfle oogenblik toe getrouw

• geweest."

B u o N A P ART E fchreide , en teekende de akte
van afftand ten behoeve van zijnen zoon . Hij fchreef aan
Keizer A L E Y AND E R , en herinnerde hens , dat hij zijn vrlend
was geweest .' Maar ALEXANDER had verklaard, dat hij
noch met B U O N A PART E , noch met eenig lid zijncr familie zou handclen, en dat hij den wensch der Franfche natie
Agar de herftelling der BOURBONS v ervullen zou.
Ter-
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Terwijl hij den uitflag der onderhandelinge bij de verbonden Souvereinen verbeidde, vertoonde zich B U O N A P A R T E
op de parade . Zijn gezigt was bleek en geheel ontfteld ;ftuipachtrge trekkingen bewogen zijne lippen . Hij kon nict fpreken . Eenige kreten van :love deKeizer! lieten zich hooren uit de gelederen; maar zij klonken zoo fomber als op een lijkfeest . Na eenige
minuten baastte zich B U O N A P A R T E terug to keeren . Hij ont-

wierp , en deed door den Herrog V A N B A S S A N O contrafigneren, een plan, beflaande om met twintigduizend man to
vertrekken, ten einde zich met Pri Is E U G E N I U S in Italie
to vereenigen . Hij liet vervolgens den Hertog VAN R E G G I o
roepen . „ Zullen de troepen volgen?" - ,, Neen, Sire! gij
,y hebt aflland gedaan ." - „ Maar ik heb afftand gedaan op
,, zekere voorwaarden ." - De foldaten kennen die wijzigin-

„ gen niet ; zij zijn van meening, dat gij hen niet meer kunt
„ bevelen ." - „ Van lien kant is dus ftlles afgedaan ; last
ons tijding van Parijs wachten ."
De onderhandelaafs, welken hij dasrheen gezonden had,

kwamen den 5 April, ten elf ure des avonds, terug. De Maarfchalk N E Y trad eerst binnen . ,, Zijt gij geflaagd?" - „ Ten
„ deele, Sire ; maar niet ten opzigte van bet regentfchap : de
„ omwentelingen gaan nooit achterwaarts ; deze heeft haren
„ loop genomen ; bet is to laat ; morgen zal de Senaat de
„ B o U It n o N s erkennen ." - „ Waar zal ik met mijne fami„ lie kunnen leven? " - „ Waar uwe Majefteit zal willen ; bij
„ voorbeeld op bet eiland Elba, met zes millioenen inko." - ,, Zes millioenen ! bet is veel, daar ik niet meer
„ men
„ ben dan een cenvoudig foldaat . 1k zie wel, dat men moet
„ berusten ;" en hij zweeg . Den avond des zeifden dogs, ten
half twaalf ure, fchreef de Maarfchalk N E Y aan den Pritls
VAN B E N E V E N T, voorzitter van bet provifioneel bewind

,, De Keizer, overtuigd van den hagchelijken toefland, waar„ in hij Frankrijk geplaatst heeft, en van de onmogelljk .
„ heid, waarin hij zich bevindt, om bet zelf to redden, fcheen
„ to berusten, en in den geheelen afftand zonder eenig beding toe to flemmen," enz . Mar, in fpijt zijner fchijnding
bare bernsting, ftelde B U O N A P A R T E bet nit, om de akte

van afftand to teekenen . Den Eden vroeg hij tijd tot den 7den .
Den 7den ontving hij van M A R I A L O U I Z A eenen brief, die
een' ftraal van hoop voor zijne oogen deed fchitteren . Hij

riep den bijiland van den Keizer, zijnen fchoonvader, in, zich
onH 4

onderwerpende aan alwat deze zou willen . Maar de Keizer vae
Oostenrijk antwoordde, dat deze beloften van onderwerping
to last kwamen . Ten laatfle, volftrekt geen voorwendfel meet
bebbende om zij nen afftand uit to ftellen, teekende B u o N AP A R T E de akte daarvan den ii April, en deszelfden daags

werd ook zijn verbond met de geallieerde Mogendheden geiloten .
Gedurende de tien dagen, die zijn vertrek van Fontaine.
bleau nog voorafgingen, deed B U O N A PAR TE onderfcheiden

vorderingen . Het was niet meer de gebiedende eisch van fteden, gewesten, koningrijken : B U O N A P A R T E, ontzet zijn-

de , bepaalde zich tot bet reclameren van meubelen, boeken, en den voorraad van wijn in de kelders van St. Cloud,
Men heeft gemeend, dat deze vragen, iederen dag vernieuwd,
voorwendfels waxen, waarvan hij zich bediende om zijn vertrek to doen uittgllen, hopende fteeds op eenige beweging
to zijnen voordeele .

Ontevreden over zijn lot, over de menfchen en ultkomften,
durfde hij zelfs bet leger befchuldigen, waarvan hij zijne verhe16ng, zijne magt en zijnen roem was verfchuldigd geweest .
„ Het leger," zeide hij , „ heeft zich onteerd ; ik wil bet niet
„ meer ; bet is niet waardig onder mijn bevel to fIaan ." -„ Sire ," antwoordde met eene edele vastheid de Generaal
A U L A U L O Y, „ dat leper heeft voor u tot den laatften fnik
• gevochten, en, zoo bet alles verliest, ach 1 last bet ten
• minfle de eer ." - ,, Ik fpreek niet van de artillerij der gar„ de ," hernam B U O NA P A R T E . - „ Het is niet alleen van
haar," vervolgde de Generaal, ,, bet is zelfs niet alleen van

•

„ de garde, bet is van bet geheele leger en van ieder korps,
• dat ik wil fpreken . Zoo vele Generaals, bier tegenwoor„ dig, vragen bet u met mij : ofciers en foldaten, alien en
• overal, hebben zij niet gewedijverd in opoftering voor u?
„ Zijn niet allen met dezelfde gehoorzaamheid voor uwe zaak
• gevallen?" B U O N A P A R T E antwoordde niets .

Hij wachtte gedurende verfcheiden dagen M A R I A L O U I Z A ;
hij zond haar meermalen to gemoet . In zijne verwachting

bedrogen, ziende alle zijne hoop verijdeld, befloot hij eindelijk bet paleis van Fontainebleau to verlaten, en zich op weg
to begeven naar bet eiland Elba . Mar, alvorens to vertrek-

ken, wilde hij tot de troepen der Dude garde, die bij hem
gebleven waxen, fpreken . „ De verbonden Mogendheden heb„ ben,"
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• hen ," zeide hij, „ geheel Europa tegen mij gewapend ;
• een deel des legers heeft zijne pligten verzaakt, en Frank-

„ rijk is voor bijzondere belangen bezweken . Zijt getrouw
• aan den nieuwen Souverein, dien Frankrijk zich gekozen
• heeft ; verlaat dat Frankrijk niet, to lang reeds ongelukkig."
(En door wien 1 ! !) ,, Ik zou kunnen flerven ; niets ware mij
• gemakkelijker : maar neen ; ik zal altijd den weg der eere
• volgen : ik zal onze verrigtingen befchrijven ." Hij omhelsde den Generaal P E T I T ; hij omheisde eenen adelaar, en
zeide vaarwel aan de dapperen, die hem omringden . Maar
welk belang kon hun inboezemen een man, die, na millioenen
flagtoffers aan zijne wreede eerzucht gebragt to hebben, (volgens de uitdrukking van een' der Maarfchalken) niet als foldaat had weten to fterven : die, in den tijd vantwigj,
ren, twintigmaal die oude garde vernieuwd had, onlangs geheel door hem verlaten in de woestijnen van Rusland, en
tot welke hij zijn vaarwel rigtte, even of er geen enkel man
was verloren geraakt !- B U O N A P A R T E vertrok van Fantainebleau den to April, ten ix ure des morgens, met zestig postpaarden en vijftien rijtuigen ; vier Officieren van zijn
Huis vergezelden hem, benevens vier Kommisfarisfen van de
verbonden Mogendheden : Graaf S C H o U W A L o w voor Rusland ; de Generaal ROLLER voor Oostenrijk ; de Kolonel
CAMPBELL voor Engeland, en de Graaf VAN W A L B U R G
T R U C H S E L S voor Pruisfen . In het rijtuig ftappende, ftorte
to B U O N A P A R T E eenige tranen . Hij had over de ongelukken van Frankrijk, die zijn werk waren, nimmer geweend .
Met de Geallieerden handelende, hield hij zich uitfluitender
wijze met zichzelven alleen en zijne familie bezig, eu had
het leger aan zichzelve overgelaten .
B U O N A P A R T E werd noch door CONSTANT, zijnen
eerilen kamerdienaar, die ziek was , noch door zijnen Mammeluk gevolgd, die, federt zestien jaar, hem nooit verlaten had .
Men verhaalt, dat, op de tijding van de onttrooning, R o u s .
TAN bij zijnen meester binnentrad , gewapend met een'
pook, en tot hem zeide : ,, Sire! bier ben 1k, ter uitvoering .
• van uwe laatflebevelen . Zoo, hetgeen ik hoor, waar is,
„ hebt gij flechts Bane partij to kiezen ." En to gelijker tijd
vertoonde hij hem den pook . B U O N A P ART E dankte hem
yoor zijnen ijver, en vond, dat R 0 U S T A N dien al to ver
dreef. „ Sire!" hernam de Mammeluk, „ de moed ontbreekt
;"
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vrrontwsardigd been, zeggende dat hfj zichzetaen reeds ce log aan een' laaghtrtige gewijd had.
B v o Ia A P ART E kwam ten $ ure des avonds tie Moxtargis .
De garde re veoet, die zich daar gekautonneerd beyond, was
onder de wapenen . Zij eerbiedigde bet ongeluk, zweeg, en
gsf pier bet minfte teeken van goed- of afki'nring . Op bet
flbt van Briare aangekomen, Let B U o NA P A R T E den Maire
roepen, en zeide tot hem : „ Ik ben bedrogen door alien,
„ die mij emringden. Ik had geen dentbeeld van bet hon„ derdik gedeelte der ongelukken van Frankrijk, en, se
• vernemende, verwonder ik mij nice welnig, zoo lang to
„ zijn ftaande gebleven ."
Den stften kwam hij to Nevers ; afdeelingen van de garde
waren hem bier voorult . De flad was vol andere troepen,
en cr waren tvreehenderd ftukken gefchut . $ U O N A P A R T E
vroeg naar den Prefect, den Maire, en bet Hoofd der Gendarmerie. „ De bevolking uwer ftad," zeide hij tegen den
Maine, „ fchijnt mij zeer verminderd ; wat i' daarvan de re
„ den?" De Maire antwoordde : „ De Conferiptie ." Op dit
oogentlifk hoorde men buiten gedruisch, en zelfs eenige kreten van : love de Keizer! B u o N A P A R T E vroeg, wat dat
was . „ flee is nicts," antwoordde de Officier der Gendarmerie ; „ bet is flechts kanaije ." - „ Hoedanig is de geest
• nwer ftad?" vroeg B U O N A P ART E . - „ Men is er vriend
„ der werten," antwoordde de Maire . - „ Gij zijt Sere man• nets," hernam de Exkeizer .
Den na, tegen elf ure des morgens , kwam hij to Maulins .
Ztjn rijtuig was welhaast omringd door lieden uit bet yolk,
i}ie de witte kokarde droegen . „ Groet den Keizer," zeided
verfcheiden kurasfiers van bet escorte ; en eenige kreten lieten zich hooren . „ Kijkt," hernam eene ifem, „ die lieden
• dragen de witte kokarde, en zij roepen : kve de Keizer!" • Zijt gij niet to vreden," was bet antwoord der aanfchou+
wers ; „ wel nu! kve Koning Lodewijk XVIII!"
De Kardinaal F E s c s en Mevrouw L A E T I T I A B U O N AP AR T E, zijne zuster, wie de gebeurtenisfen in bet kloostee
do Pradines hadden bijeengebragt, zonden hunnen aalmoezenier naar Rganne, om er den Exkeizer ce begroeten . Deze
zendeling werd met onverfchilligheid gehoord . „ Ik dacht,
• dat ze reeds voorbij waxen," zeide B U o N A P A R T E ; ,, nemen ze den weg naar Cenua, of naar den berg Cents?"
men
Hij
„ a ;"en hJ grog
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Wij deed den Maine kometl, en wide tegen hem : „ Zoo I'ir
„ flechts veertlen m>tal daags verraden was , ik zon nog op
,, den croon zitten ;" en, rerwijl altes op doze wereld voor
hem vootbij ging, befclrouwde hij de vOorbljgangers op de
ftrit : zijne houding was afgetrokken, en bij nam elk oogen .
Milt fhtiif.
Hij vertrok van Roanne den 23 April, gebrbiittc her avdndeteti alleen in bet pogthuis van Latour, bij Lyon, fpralt op
den knotrigen toon van de vier Kotnnlisfarisfen, die to Iatlg
ann tafel zaten, ging mar buiten, en Vervotgde alleen zijtletr
*eg . Het was negen ure des avotids . De Heer TrLLON,
Pastoor to Dardilly-Latour, was hem gevolgd ; toen'hij heir:
ingehaald • had , zeide D U O N A P A R T E :„ Heeft uwe paro„ chie gc!eden?" - „ Ja, Sire ; zij is verpletterd door requi„ fitien." -- „ Dit zijn de onontwijkbare gevolgen van den
• oorlog . Mijnheer de Pastoor," voegde hij er bij, naar den
hemel ziende, „ voorheen kende ik den naam der fierren ;
• ik heb ze alleh v&rgetetl . Weet gij, welke die is?" • Ik heb bet nooit geweten, Sire!" En hier eindigde bet
gefSrek.
Denzelftlen dag, 23 April, kwam B U O NAP AR T! door
'yon, des avonds ten den ure. De postpaarden wachtten hem
in de voorfiad Cuillotiere . Hij Tier al de brochures koopen,
die federt I April in bet licht gekornen waren ; deze verza .
meling kostte elfhonderd franks, daaronder begrepen de Bijbel van s A C Y in 32 deelen, en eene verhandeling over de
..Botanie. De beoefening van den gddsdienst en die der natuur moesten voor hem bet aantrekkelijke der nieuwheid hebben . D 1 0 C L ET I A A N kweektc ihlade, om bet rijk zuchtende ; B U O N A P Alt T E wilde zich door een herbarium onttrekken aan de pijnlijke gedachte aan zijnen val en aan de
toekomst .
Men wist van zijnen doertogt to Lyon flechts 's anderen
daags. Hij hield am to ohtbijten fill aan bet tolhuls van
Rousfillon, een gehuchtje, gelegen •op de oevers van de Rhone .
flij plaatfie zich aan bet venfier, en fprak tot de menigte,
voor de herberg to zaam gevloeid . - „ ik ftijg," zelde hij,
• zonder fpijt van den troon, omdat ik bet geluk der Fran• fchen fchen Met meer kin uitmaken ." (Hoe had hij bet tot biertoe gedaan!) „ Her geluk mijner volken is altijd bet voor„ werp mijner vtirlgfle wenfclren geweest ." (%Vie zon bet
`e-
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gedacht hebben?) ,, Ik had groote ontwerpen voor bet geluk
„ van Frankrijk gevormd ." (Beftonden ze in de uitputting
zijner bevolking en zijner geldmiddelen, in her vernielen zljns
legers, zijner zeemagt, zijner kolonien, zijnes koophandels,
enz.?) „ Maar her verrand mijner vijanden heeft den uitflag
„ verhinderd ." Eenige kreten van : leve de Keizerl dedea

zich huoren na deze aanfpraak, welker belagchelijkheid hare
onbefchaamdheid doer verge ten . B U O N APART E lies den
Maire komen, en vroeg naar tijdingen van bet leger in bet
Zuiden, onder bevel van den Maarfchalk A U G E R E A U . Hij
was federt den 20 Main zonder gemeenfchap met betzelve
geweest .

Seders acne maand wis de Maarfchalk to Valence, toen hi)
berigt kreeg van den op handen zijnde doortogt van den Ex%teizer.
Den 24 had hij eene zamenkomst met hem . ,, Gij
b hebt mij verraden," zeide B U O N A P ART E, hem naderende ; „ ik heb uwe proclamatie in mijn' zak ." - ,. Sire, gij

„ zijt her, die FrankrUk en her leger verraden hebt, een en
„ ander opofferende aan eene zinnelooze eerzucht ." - B u oN A P A R T E trok Vaknce in her rij twig door, en kwam den
avond des zelfden dags to Montelimar . Hij deed den Onderprefect komen, en vroeg hem, of er vele witce kokarden waren, en was men van hem dacht . Hij vertrok ten negen ure
des avonds . Eenige kreten van : love de Keizer! warden door

die van : kve de Koning! verdoofd.
Hier verandert her tooneel ; B U O N A P A R T E zal niet meer
noodig hebben to vragen, wit men van hem denkt . Den 24iten,
ten elf ure des avonds, komt hij in de kleine flad Donzere .
De ftraten waren verlicht ; de inwoners vierden bet feest der
Herftelling . Zoodra zij her rijtuig van den vlugtenden Dwingeland ontdekken, fchreeuwen ze : kven de Bourbons! leve

.Lodewijk XYIII! weg met den Dwingeland! weg met den flagter onzer kinderen ! B U O N A PART E , bevende, vroeg den
naam dezer gemeente, en deed er aanteekening van houden .

Den 25 April kwam hij, ten zes ure des morgens, voor
aan . Her geweld moest hem befchermen tegen de
menigte, die geneigd fcheen bet tot her uiterfte to drijven .
Reeds floeg een man de band aan den ring van bet portier.

Avignon

Een knecht van NAPOLEON, op den bok zittende, wilde
zijne fabel trekken, om zijpen meester to verdedigen . ,, On .
,t gelukkige!" zeide hem de Offcicr, die de bedekking kommane
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tn*ndeerde, „ verroer u niet ;" en dit zeggende, verwijderde
hij den man, die bet portier vasthield. B U 0 N A P ART E riep
zijnen domestiek drie malen toe, zich flil to houden ; de fol.

daten flaagden in de menigte to verwijderen, bet rijtuig los
to krijgen, en de officier beval den postiljon in vollen ren to
vertrekken . B U o N A P ART E had flecbts den tijd om to roepen : „ Wel verpligt !" Zoo hij des vorigen daags Avignon ware
doorgetrokken, zou bet onmogelijk zijn geweest, hem aaneene
menigte boeren to ontrukken, die, na hem gedurende twee
dagen to vergeefs gewacht to hebben, zich verflrooid hadden .
B U 0 N A P ART E's doortogt to Orgon was nog gevaarlijker.
De inwoners, aan hun hoofd hebbende eenen burger, met
name D U R E L , en met zich flepende een flrooman, verbeeldende den Exkeizer, deden zijn rijtuig flilhouden, bonden
den flrooman aan een' boom, en gaven B U o N A P A R T E bet

vreemde fchouwfpel van zich in beeldcenis to zien ophangen
en doodfchieten.
De Abt FIT RUG G I , Secretaris van den
Kardinaal G A B R I B L L I, getuige van dit tooneel , hetgeen on-

der de venders des Kardinaals plants had, heeft .het in deze
bewoordingen befchreven : „ B U O N A P A k T E moest to Or• gan ontbijten, en kon bet niet : alien fcbreeuwen : de dood
„ aan den Dwingeland! leve de Koning! Men verbrandt in
• zijne tegenwoordigheid zijne beeldtenis . Men vertoont hem
„ anderen, wier boezem door flagen is verfcheurd, en die
„ met bloed bemorst zijn . Eenigen klimmen bij zijn rijtuig
„ op, en houden hem de vuist toe, roepende : flerf, Tiran!
„ Eenige vrouwen, met fleenen gewapend, fchreeuwen : geef
• uzij rnijn' zoon u'eder ! Andere vrouwen zeggen : Tiran!
• roep : leve de Koning! en hij heeft bet geroepen, terwijl
• een van zijn yolk bet geweigerd heeft . Welke tooneelen!
„ welke ijsfelijkheden! welke ftof van nadenken! Dit fchouw;, fpel mishaagde mij ; bet fcheen mij weinig overeenkomdig
„ met de eer, met de menfchelijkheid, met den godsdienst .
• Voor mij, ik zou hem gaarne met mijn ligchaam tot een
„ bolwerk verftrekt hebben. Hij is gevallen ; dit moet genoeg
• zijn. " Met deze edelmoedige gevoelens drukte zich een

flagtoffer der dwingelandije uit, een dienaar van bet Evangelie : maar B U O N A P A R T E moest eindelijk , bij bet verlaten
des verlosten Frankrijks, de gevoelens kennen, welke hij er
in alle harten achterliet .
Door fchrik getroffen, hield hij bet voorzigtig zich to ver-
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irtontmen ; eenige uretr van Orgon :leende hij bet koatuum va*
eon Oostenrijkseh offieier , verliet zijn rijtuig , beteeg een
hit, reed eenige posten met losfen teugel, door een enkeYen bediende gevolgd, en kwam, zonder zich op to houden,
aan de herberg van la Calade, twee uren van Aix . , Ik
• ben," zeide hij, „ een officier van de bedekking. Die men
• bet middagmasl bereide voor Keizer N A P O L E O N en zijn
• gevolg!" - „ Het zou mij wel aan mijn hart gaan," antwoordde de herbergierfter, „ bet middagmaal to bereiden voor
„ zulken monster. Ik wenschte hem levend to lien villen,
• voor al bet bloed, dat hij vergoten heeft . " Ter%vijl B U OSV A P A R T E to post reed, werd een kourier, met name v E R.
NET, die zijne plants in bet rijtuig bekleedde, met vervloekingen overladen. Te Lambesc en St. Cannat werden iteenen
to gelijk met de fcheldwoorden geworpen, en bij de aankomst
to la Calade waren de glazen van bet rijtuig aan ftukken . De
Kommisfarisfen vonden N A P O L E O N hier met bet hoofd op
beide handen leunende, en bet aangezigt met tranen befproeid .
„ Men ftaat bepaaldelijk naar mijn leven," zeide hij . „ De
• meesteres van de herberg, die mij niet kende, heeft mij
„ verklaard, dat de Keizer als een fchelm werd vervloekt,
• en dat men hem alleen zou infchepen om hem to verdrin„ ken ." Hij weigerde zich aan tafel to zetten, wilde niets
drinken noch eten, hoe men hem drong ; maar hij liet brood
en water uit zijii rijtuig halen, dat hij met gretigheid gebruikte .
Men was flechts twee uren van Aix ; men wachtte den
nacht af, om de reis voort to zetten . Op de uitnoodiging
der Kommisfarisfen, ftelden de Onderprefect, de Maire van
Aix en zijne adjuncten zich aan bet hoofd der nationale garde, eenige afdeelingen linietroepen en de gendarmerie . De
nacht was donker, bet weder koud ; de noordwestewind woe!
met geweld . Verfcheiden nieuwsgierigen , van dieven - lantaarns
voorzien, dezelve naar B U O N A P A R T a toedraaij ende op bet
oogenblik dat hij van la Calade vertrok, beyond zich zijn
gezigt van tijd tot tijd verlicht, en, om zoo to fpreken, ontfcheurd aan de duisternis, waarin hij to vergeefs de vrees
zocht to bedekken, die hem vervulde . Het was half een .
De trein kwam ten twee ure des morgens voor de poorten
van Aix . Men wisfelde van paarden, en B U O N A P A R T P
.
trok langs de muren der find onder bet geroep van : level de
Ka-
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Ifouingi Ten vier ure des morgens hield de trein flit op de
grcnaen van bet departement, bij eene herberg, genaamd la
Grande Fougere. B U O N A P A R T E had zijn koatunm van Oostenrijksoh of icier niet afgelegd ; hij had een kasket op het
hoofd . „ Gij zoudt mij onder dit koscuum niet herkend heb„ ben," zeide hij tegen den Onderprefect van Aix : „ De• ze Heeren (wijzende op de Kommisfarisfen) hebben bet
„ mij doen aannemen, bet noodig oordeelende voor mijne
veiligheid . Van Avignon tot hiertoe ben ik befchimpt en
• uitgejouwd, en heb veel gevaar geloopen. Zoo tang ik in
• Frankrijk ben, heb ik geen goed bataljon Provencalen gehad ;
„ Zij deugen tot niets, dan fchreeuwen . De Gasconjers zijn
• fnoevers, maar zij zijn braaf." Hij vroeg vervolgens, of
men de octrooijen en Droits-reunis wdl betaalde ; of er vele Engelfchen to Marfeille waren, enz . Hij voegde er
bij : „ Zeg nan uwe Provencalen, dat de Keizer zeer to on„ vreden over hen is . Gij zult mij uwe gendarmes laten :
„ hunne paarden zullen vermoeid zijn ; maar paarden moeten
„ fours wel achttien of twintig wren gaans op een dag afleg„ gen. St. Maximin (de eerie ftad , waar B U O N A P A R T E
• moest doorkomen) heeft eene bevolking van tweeduizend
„ zielen, en men moot dat gefchreeuw vermijden ."
Tusfchen Tourves en Brignoles deden de verwenfchingen der
boeren , nit de naburige gemeenten toegefclloten, de vernieuwing der tooneelen van Orgon vreezen . De angst van B u oN A P A R T E was niet to verdrijven door do tegenwoordigheid
van een detachment van tweehonderd man, die hem op den
weg vergezelden. Schoon bet middagmaal to Brignoles befleld was, reed men doze find fpoorflags door . Twaalf gendarmes openden den trein in vollen draf ; en kouriers, die
voorafgingen, hadden last bet gerucht to verfpreiden, dat
B U 0 N A P A It T E zijncn weg had genomen over Aups, dat
hij des vorigen daags to Luc was aangekomen, en dat in de
rijtuigen niet anders dan de vreemde Kommisfarisfen zaten .
De Prinfes B 0 R G H E S E wachtte haren broeder of op bet
clot- van Bouillidou, bij Luc ; zij bragt den avond met hem
door. Duizend man voetvolk en vijfhonderd Oostenrijkfche
ruiters rukten nan, our zijne infcheping to Saint-Tropez to
dekken . Maar de flechtheid der wegen bet geleide belettende zich naar die haven to begeven, kregen de troepen en
vaartuigen order zich op Frejus to rigten, waer a u ON A P A RTE
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Par kwam hem
bier opzoeken . „ Is dat," riep de Exkeizer, „ de opiland
• in masfa, then gij mij hadt aangekondigd?" De Maire, die
T E den 27 April aankwam . De Prefect van

er bij was, zeide : „ Uwe grootfe vijanden waren de Con• fcriptie en de Droits - rdunis." B U 0 N A P ART E, weer gerust
gefeld door de filte, die in de fad heerschte, anrwoordde
den Maire : „ Het fpijt mij , dat Frejus in ProvenFe ligt, en
• dat ik nog nets voor u heb kunnen doen ; maar ik hoop,
• dat ik binnen weinige maanden u zal kunnen fchadeloos
• fellen ." Hij wandelde met levendigheid door zijne kamer, en zag van tijd tot tijd aan bet venfler naar bet zeilen
der fregatten, die op de reede aankwamen . Des anderen
morgens, den 28fen, ten negen ure des ochtends, vernam
men, dat B U O N A P A R T E ongefeld was, door bet nuttigen
van zeekreeften . Deze ongefeldhe?d, wezenlijk of voorgewend, vertraagde de infcheping, die geene plaats had voor
elf ure des avonds, op bet Engelfche fregat the Undaunted .
Toen hij onder zeil ging, zeide de Rusfifche Kommisfaris :
• Vaarwel Gefar en zijne fortuin!"
Den 4 Mei, ten drie tire na den middag, ontfcheepte B U oN A P ART E to Porto-Ferrajo, onder bet losfen des gefchuts
van bet fregat en de fortres . Hij was gekleed in een' rok,
met zilver geborduurd, en had een' ronden hoed op, met
Hij ontving de fleutels der fad nit
cene kokarde verfierd.
handen van den Kommandant, de Onderprefect deed hem eene
aanfpraak, en hij trad onder een' draaghemel naar de parochiekerk. Zijn gelaat was fomber ; de vrees en bet mistrouwen
teekenden zich nog in zijne onrustige blikken . Ben Te Deum
werd gezongen over zijne gelukkige komst tot den troon
van bet eiland Elba. Hij had in bet paleis van Fontainebleau
gefchreid, affand doende van bet Keizerrijk ; hij fchreide
desgelijks in de kerk van Porto-Ferrajo, en zag den Hemel
ahn, van waar de blikfem was uitgefchoten, die hem ter neder floeg, misfchien met de woede, welke in de oogen van
U L I A AN den Afvalligen fchitterde, toen hij, fervende,
uitriep : Galilaer! giJ hebt overwonnen .
B U O N A PAR T E was zoo even in beeldtenis verbrand to
Marciana, eene kleine gemeente zijns nieuwen rijks . Hij riep
al de pastoors bijeen, en noodigde ze nit om eendragt to prediken ; hij fleeg vervolgens to paard, in fpijt van wind en
negen, en begaf zich aan het doorloopen zijner oaten . Den-

zelf-
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zelfden dag, 4 Mei, deed de Generaal D R o u o T, tot Gouverneur van bet eiland benoemd, op de forten de witte vlag
planten, fchuins doorfneden van eene roode fireep, bezaaid
met drie bijen op een' gouden grond . Doze viag ward terfiond begroet door de batterijen van de kust, van bet Engelfche fregat, en van de Franfche fchepen, die zich in de
haven bevonden . De bezitneming van bet eiland werd dedzelfden dag door een proces-verbaal bevestigd . Eene proclamatie van den Brigade - Generaal D E L E S M E hield in, dat
de menfchelijke wisfelvalligheden den Keizer N A P O L E O N in
hot midden der bewoners van hot eiland Elba hadden gevoerd, en dat deze dit verblijf gekozen had, uit aanmerking der zacA theid van hunne zeden en hun luchtgeJlel . J oZEF PHILIP ARRIGHT, nabefiaandc van BUONAPARTE,
en Vicaris-generaal van bet eiland Elba, gaf den 6 Mei een
zeldzaam mandement in bet licht, ter eere van NAPOLEON
„ Het eiland Elba," zegt hij daar;n,
DEN GROOTEN .
• reeds beroemd door zijne natuurlijke voortbrengfels, zal
• voortaan doorluchtig worden door de hulde, welke bet
• brengt aan zijnen nieuwen Vorst, wiens roem onfierfelijk
Opgevoerd tot eene zoo hooge eere, ontvangt bet
• is
• den Gezalfden des Heeren . Welke rijkdommen zullen ons
• land overfiroomen ! welke menigten zullen van alle kanten
„ toevloeijen oin eenen Held to befchouwen! Ik zal een goed
• vader zijn, zegt hij tot u : zijt mijne lieve kinderen
Welk cen onderpand van ons toekont/lig geluk 1 "
•
Twee dagen na zij ne ontfcheping, zeide B U O N A P A R T E
tot den Oostenrijkfchen Generaal : „ Zoo ik door die b . . .
• van . . . niet bedrogen was, ik ware twee uren v66r u to
„ Parijs geweest . Ik had de voorfneden in opfiand gebragt,
„ u aangevallen, u verplet, en u aan gene zijde van de
• Weixel geworpen ." -- Hij koos voor zijn paleis een paveljoen (lusthuis) van flechts d6ne verdieping, met zes fchuiframen in den voorgevel , en uitziende op de zee en do fiad.
Hij benoemde tot Staatsraden en Kamerheeren, LAPI, Exmaire van Porto -Ferrajo ; V A N T I N I , Exregter van bet Crimineel Geregtshof ; G U A L A N T r•. , Maire van Rio ; en T R ADITE, werkelijken Maire van Porto-Ferrajo . Het tractemenc
dier twee vereenigde posten word bepaald op 5200 fr. B u oN A P A R T E benoemde ook drie o)]Iciers d'ordonnance en twee
couriers du palais, (de Heeren. D E S C II A M P S en B A I L LO N.)
1
Hif
UENGELW . 1815 . NO . ; .
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Hij kondigde aan, dat hij de t1bafche dames tweemaal's weeks
zou ontvangen : zij volgden deze noodiging. De eene was

de vrouw van een' bakker, de andere die van een' flager,
CU . ; B U O N A P A R T E haastte zich to verdwijnen, de dames

gingen onvergenoegd been, en het hof was fpoedig verl-aten .
Den 25 Mei kwam het Franfehe fregat la Dryade het Franfche garnizoen van bet eiland halen . Vijf Engelfche transportfchepen bragten, in den nacht van den 25 tot den 26,
omtrent Iooo man der Keizerlijke garde, negentien matrozen,
en zes 1VZammelukken . B U o N A P ART E fcheen zeer to vreden
van to gelijker tijd zijne fourgons to ontvangen. Den i ju-

nij ontving hij bet bezoek van Prinfes P A U L I NA, die des
anderen daags weer vertrok . Den 2 Augustus kwam zijne
moder zich bij hem voegen . Den 15 werd er een bal door

de flail gegeven, op uitnoodiging van B U O N A P ART E, die
er niet verfcheen . . . . Hij heeft 300 metfelaars doen komen,
en gewild, dat men nog zijn genie zou erkennen, door een'
fchouwburg to maker van de gasthuiskerk!

Men weet, hoe veel deze buitengewone man met de over
eenkomst van tijdperken ophad, welke hij aan zijne fter wilde doen toekennen, zich den wan van het noodlot noemende . De Voorzienigheid, ten laatfle zijnen trots befchamende, heeft gewild, dat hij zijnen affland teekende op denzelfden dag, dat de doorluchtige broeder van LODE W IJ K XVIII
aan de ponrten van Parsjs kwam, en dat hij Porto-Ferraja
hinnentrad op denzelfden dag, toen L O D E W IJ K zijne intre-

de in de hoofdflad hield .
Verweldiger van den eerflen troon der wereld, en dreigende alle Europefche oaten to verflinden, werd B U OIvA P A RTE'S gezigt verduisterd door zijn geluk en zijne eerzucht .

Sedert zijnen vat ziet hij de toekomst beter in, en hijzelf
oordeelt zich onAerJfelbaar . Een zijner gemeenzamen vleide
hem onlangs met de hoop, dat hij welhaast zegepralende in
Parijs zou terugkeeren : B U O N A PAR T E antwoordde hem
droogweg : „ Gij zijt een f . . . . bete ," en keerde hem den rug
toe .

fats-

HISTORIE VAN DEN VERMEENDEN DAUPHIN .

HISTORIE VAN JEAN MARIE HERVAGAULT ,
DAUPHIN VAN FRANKRIJK .

D

Door

123

DEN VERMEBNDEN

A. V O N K O T 2 E B U E.

(Vervolg en list van bl . 83 .)

e bejaarde Prelaat, L. D E s
Bisfchop van V, een
man, eerbiedwaardig om zijne onbefprokenheid , algemeen gezien om de ftrengheid zijner zeden en zijne diepe geleerdheid,
verklaarde zijne overtuiging, dat H E R V A G A U L T was de wezenhjke en echte Dauphin . Hij had zelfs de Chirtirgijns gefproken, die bet lijk van den gewaanden Dauphin in den Tempel hadden ontleed, welke hem berigt hadden, dat het dat
van den wezenlijken Wet gewegst was. Hij , befloten hebbende
zijnen jongen Monarch van de ketenen der gevangeufchap to
bevrijden, befteedde aanmerkelijke foramen om dit to bewerkftelligen, liet zelfs de pligten van zijn beroep varen, kwaln to
Rheims, hield briefwisfeling met den gevangen door middel
van den cipier, en hield zich verzekerd van de eenzelfdigheid
des perfoons . Des Dauphins dood fcheen hem eene loutere
ftaatkundige logen van de Nationale Conventie . Hij achtte bet
zelfs zijnen pligt, den verwaarloosden Prins eene goede opvoeding to bezorgen, en poogde dit einde, lnct de zuiverfte
en oprogtrte oogmerken, to bereiken. Hij zond hem, onder
andere werken , cens Le Genie du Christianisme van c H ATE A uB R I AND , en bet Treurfpel Athalia ; waarop hij , tot zijne verbazing, dit antwoord ontving : „ Spot gij met mij ? dit
alles ken ik van buiten ." Al de vrees van den Prelaat was,
dat bet dierbaar voorwerp zijner zorge tot transportatie (vervoering) mogt worden veroordeeld . Om dit voor to komen ,
fpande hij alle krachten in, en maakte gebruik van bet gezag
van iederen vriend, over welken hij to Parijs befchikken kon : hij
tnaakte eene lijst van zoodanige mannen, aan welken hij voorhad bet lot van den Dauphin toe to vertrouwen . Daarop werden
gevonden, onder anderen, de namen van B R I S SAC , N E CKER, MCVrOUW VAN STAEL, MONTESSON, ROQUELAIRE, ANGOULEME, TALLEYRAND, PUPS DE SEGUR,

enz . Sommigen geloofden hem,
anderen niet ; eenigen noemden hem een BLOND E L , anderen
een J 0 A B . De briefwisfeling gefchiedde in cijfers ; hot kwam
zells zoo ver, dat bet ontwerp gevormd werd om den Dau12
phin
B O U F F L E R S, L A H A R P E,
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phin nit to huwen ain cene verwijderde aanverwante van ]let
Koninklijk huffs .
H E R V A G A U L T fcheen in bet eerst lien voorfag of to
wijzen ; want hij had (zoo als de Lezer thans behoort to weten) den eed van getrouwheid en genegenheid gezworen aan
de zeer beminnelijke zuster der Koninginne van Portugal ;
doch, om faatkundige beweegredenen, gaf hij toe ; on er word
belloten, yolk voor zijnen dienst to werven . Doch, eer deze onderhandelingen bij mogelijkheid konden tot rijpheid komen, werd bet onderzoek voor de lijffraffelijke regtbank to
Rheims nag eemnaal in bet openbaar herzien , en zulks in tegenwoordigheid van eene tairijke menigte menfchen, welke
alien op de hand van den befchuldigden waren, overlaid morden tegen den vervolgenden Procureur-generaal, en, met
geestdrijvenden ijver, den wettigen verdediger van H E R V AG A U I. T toejuichten . De regters, nogtans, lieten zich niet
misleiden, en bekrachtigden bet vonnis .
Terwijl zij in een ander vertrek over de zaak raadpleegden, fond de pijnlijkfe angst gefchilderd op bet gelaat van
elken toefchouwer in bet geregtshof. H E R V A G A U L T aanhoorde zijn vonnis met bedaardheid, met een' verachtenden
grimlach ; en zijne voorfanders, in plants van vertrouwen op
de regterlijke beflisfing to fellen, bleven hardnekkiglijk bij
hun to voren opgevat gevoelen . Zij hielden aan, hem in zijne gevangenis met Koninklijke bediening op to wachten . Hij
had bij zich, behalve andere fukken, een' zilveren kop, waarop de letters L . C . (LOUIS CHARLES) waren gegraveerd,
en met eene antieke Franfche kroon verfierd . Dit, gaf hij
voor bij den cipier, was zijn cijfer . Geen zijner aanhangers verliet zijne zaak ; in tegendeel verdubbelde bun ijver,
en de eerwaardige Bisfchop van V - was feeds aan hun
hoofd . Ja, de laatfe bepaalde zijnen ijver niet tot gefehenken en goeden raad ; hij befloot, wat meet is, zelf' alle krachten to work to fellen ; en onderrigt zijnde, dat men voornemens was zijnen doorluchtigen wees van Rheims naar Soisfoszs
over to brengen, bepaalde hij , hem op weg aan de handen
zijner vervolgers to ontrukken. Dit jeugdelijk ontwerp van
een ottd hoofd werd verklikt ; de Bisfchop en zijne papieren
werden opgepakt ; en bet bleek, op de proof, duidelijk,, dat
hot zijn voornemen was, den kleermakers zoon van St . Lo
de rol van den Dauphin to doen 0elen . Hot Bewind, nogtans,
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tans, had medelijden met den grijzen fuffer, en fchonk hem
zijne vrijheid . H E R V A GA U L T zelf zou beter gevaren zijn,
indien bet minfle vooruitzigt op verbetering in zijn getirag
ware to vinden geweest ; doch, eenen nieuwen raad van voorflanders to Soisfons vormende, werd goedgevolulen hem te doer verdwijnen.

Ten einde bet begrijpelijk to maken, hoe zoo vele perfonen van rang en wereldkcunis zich door dit nieuwbakken
Koningskind konden laten bij den neus leiden, moest men
zelf hem zijne gefchiedenis hebben hooren vertellen . Met
groote aandoening fcheen hij zich to herinneren, hoe L O D EwIjK XVI, zijn vader, hem plagt in den Tempel les to geven in de gefchiedenis en aardrijkskunde. In den toon der
naiffle eenvoudigheid fprak hij van een klein teefje, Fidel genaamd, waarop At A R I A ANT O I NET T A, zijne moeder, zeer
yerzot was . De geringfle bijzonderheden befchreef hij met
kinderlijke levendigheid, en vergat niet, dat s I as O N, zijn
cipier, gewoon was hem in her holle van den nacht wakker
to maken, om zichzelven to overtuigen, dat hij niet wegge .
yoerd was . „ Ik was verpligt," zeide hij „ de laagfle bezigheden to verrigten, hetwelk mijne gezondheid aantastte ."
„De negerde Thermidor verligtte de ellende van vele flagtoffers der Omwenteling, gelijk ook de mijne} zij gaven mij
beter kleederen, gezonder fpijzen, en flonden mij zelfs de
uitfpanningen toe, voor mijne jaren voegende . Mijne zuster
verkreeg vrijheid om bij mij to komen eten en fpelen . Wells
een oogenblik was bet eerfte van ons wederzien! (Hij fchreide altijd bitterlijk, wanneer hij van deze zamenkornst fprak .)
Ondertusfchen verergerde mijne gezondheid gedurig meer, en
de gevangenislucht zou mij gedood hebben, had de HEER
niet befloten mij verlosfing toe to zenden. Op zekeren dag,
in bet laatst van Mei 1795, terwijl ik juist medicjnen wilde
gebruiken, kwam een mijner bewaarders, lien ik fleeds om
zijne zachtheid z .eer mogt lijden, bij mij, en zeide fluisterende : „ Mijn lieve kind, gij zoudt in deze gevangenis fpoe„ dig fterven ; maar menfchen, die u liefhebben, fchoon ge„ heel vrcemd, laten u weten, dat, zoo gij bet wilt geheim
„ houden, zij u fpocdig naar eene• plaats zullen brengen, waar
„gij
1 3
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„ gij

geheel vrij zult zijn, en met kinderen van uwe jaren
,, fpelen ." Ik verzwolg zijne woorden met gretigheid, beloff,
de niets to ontdekken, en wachtte met angftig ongeduld op
de vervulling zijner belofte .

,, Den volgenden avond, omftreeks denzelfden tijd, kwam
eene kar met fchoon linnen op bet binnenplein, om ontladen
to worden, en eene andere hoeveelheid vuil op to nemen .
Onder dit linnen lag verftopt een zeer ziekelijk uitziend kind
van mijnen ouderdom . Ben fterk man, in matrozen-Weeding,

tam mij in zijne armen, flak mij in een' bundel vuil goed,

zoodat flechts eene kleine opening mij voor ftikken behoedde : bet laatfte, wat ik in mijne gevangenis zag, was bet zieke kind, dat zij in mijn bed leiden .
Ik werd intusfchen ru-

welijk geworpen op den bodem van de kar, en, zonder eenige verdere bedekking, gebragt naar Chaillot . Zoodra wij buiten den Tempel waren, gaf men mij een weinig meer lucht ;
doch, bij bet naderen der barricres, bedekte men mij wederom geheel .

a Te Pasfy werd 1k, nog ingepakt, in een gering vertrek
gebragt, waar ik geheel in vrijheid was . Hier zag ik drie
vreemde mannen, die zich voor mijne voeten nederwierpen,
en geheel buiten zichzelven fchenen to zijn van blijdfchap .
Zij trokken mij fpoedig vrouwelijke kleeding aan, plaatften
mij in eene postchais, en floegen den weg in naar de Vendee,
naar bet leger der Koningsgezinden . Hoe bet bijkwam dat ik
verlost werd, daarvan werd ik eerst lang naderhand onderrigt .
Na R O B E S P I E R R E'S val,
Ilerliug verdeeld, en velen
ftelling van bet Koningfchap
Vendeer Koningsgezinden,

waren de heerfchende partijen onwaren niet ongenegen tot de her; openingen werden gedaan aan de
onderhandelingen met hen aangeknoopt door R 0 U E L L E , een lid van de Nationale Conventie ; en eene der voorwaarden, waarop eerstgenoemden aandrongen, was, dat ik bun zou in handen gefteld worden ;
waaraan echter bet Committd van Algemeen Welzijn de bepaling toevoegde, dat mijne bevrijding vooreerst zou geheim gehouden worden, en een ander kind in mijne plaats
ondergefchoven. Na lange en hevige debatten, ftemden de
loningsgezinden in den maatregel .
De denige zwarigheid

was, een gefchikt voorwerp van een kind to vinden, om
mij to vervangen.
Graaf LOUIS D E T R O T T E nam dit
pp zich, en zond den Abt LAURENT, met dit oogmerk,
naar
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mar Normandije, bij,geflaan door zijnen Adjudant D u n AM E L . -7ij bewogen zekeren H E R V A G A U L T, een' kleermaker
to St. Lo, ow, voor eene belooning van 2oo,ooo francs, zijn'
zoos!, die op mij geleek , aan bet algemeene best op to oferen .
Zij verzekerden bovendien den kleertnaker, dat hij voor bet
leven van zijnen zoon niets to vreezen had, en verzwegen
bet zelfs voor hem, dat de knaap in eenen diepen flaap zou
gebragt worden, door middel eener ilerke gift opium .
n Er waren maar drie perfonen in den Tempel, die bet
geheim wisten ; dozen waren de cipiers vrouw, de bovengenoemde bewaarder, en de fchoonmaker der gevangenis . Het
was de laatffe, die nlij naar buiten bragt, en mij, tePasfy,
aan de Heeren DE TROTTE, DU CIIATELIER en denAbt
L A U R E N T overleverde.
„ Twee uren na mijne bevrijdiug, loam de beroemde n E sS A U L T , aan wiens ¢org ik was toevertpouwd geweest, in
den Tempel, terwijl de to flerke gift opium bet kind, dat
in mijn bed was gelegd, in eene flaapkoorts, den dood gelijkende, had gebragt . DES S A U L T voelde hem den pols,
zonder hem wakker to maken ; loch, zijne hand op deszelfs
ligchaam leggende, gevoelde hij zulk een verfchil tusfchen
dat en bet mijne, dat hem een fehreeuw ontfnapte ; en zijne
verbazing ging in de geweldigile vrees over, toen, bij naauwkeurige bezigtiging, geen twijfel overbleef, dat bet een ander
kind was . Hij bleef bijkans een uur in fprakelooze verwon
dering . Hij overwoog zijne verantwoordelijkheid, bet gevaar,
waarin hij was, en befloot ten laatle, zich to dekken, door
een geheim berigt, geheel overeenkomilig met de waarheid,
in to zenden bij het Committd van A1gelneen Welzijn ; alwaar ROVERE, de tijdelijke voorzitter, die in bet geheim
was, nadat de eerl:Ie aanvallen van razernij bij zijne verbaasde en woedende ambtgenooten bedaard waren, hun beduidde, dat ililzwijgendheid bet beste hulpmiddel was ; inzonderheid daarom, dat er alle waarfchijnlijkheid was, dat
bet vreemde en ziekelijke kind zou flerven, in welk geval
bet zeer gemakkelijk was, geheel Europa to overtuigen, dat
de wezenlijke Dauphin dood was . D E s S A U L T word voor
bet Committd ontboden, en met zoo bittere verwjjten overladen, dat hij, overftelpt door finart en hartzeer, in eene
fukkeling verviel, welke, alle geneeskunst to leur flell .ende,
dooI4
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doodelijk voor hem werd . Mijr, plaatsvervangertje flierf
insgelijks .
„ DES S A U L T'S opvolger bemerkte, bij de ontleding van
het ligchaam, even zeer, dat het bet mijne niet was, en maakge diensvolgens, in zijn proces-verbaal, gebruik van deze dub .
belzinnige bewoording : „ Wij zijn overgegaan tot de ope„ ning van een lijk, hetwelk de Commisfarisfen ons aanbo„ den als dat van den Zoon van L o D E W IJ K C A P E T ." (Nous
fommes procddds d Pouverture dun cadavre, que ks Commisfaires nous prefenterent comme celui du Fils de L 0 U I S C APE T .)
DE VORSTIN IN HET DORP.
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A L I X

HENDRIK .

Kom, Albert, fpan vast aan ; de Vrouw is in de kledren ;
't Wordt tijd .
Wel, Zwaan, wel, Kind! dat hiet den feestdag eeren .
Gij ziet er kostelijk van top tot teenen uit,
En, ongelogen, nog zoo jeugdig als een bruid .
Wanneer de god Vorstin ons dorpjen in komt trekken,
Zal ze onder 1 t yolk de Vrouw van 't Zuidbosch ras ontdekken .
Zij knikt ze mooglijk toe, Inaar droomt er wis niet van,
Dat Zwaan vier fpruiten om haar' disch vertoonen kan ;
Noch, dat ze al twintig jaar met Hein bet juk moest dragen,
Zoo 't onze koster noemde, als hij zijn' nood kwam klagen,
Geftreeld van Jakomijn . Hij oogstte, naar de vrucht
Die hij had uitgezaald! God dank, dat ons geen zucht
LVaar geld en goed den knoop van onze trouw liet fluiten !
De vrede woonde in huis, en de onvred ftond er buiten .
Het reikte krapjes om, dat 's waar! Ben enkel paard Twee koeijen --'t akkertuig geen twintig daalders waard,
En mij door Tijs-oom van zijne armod medgegeven!
('k Iiewaar de brokken nog, nit dank!) Maar, wat wij dreven
Had
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j-Iad eendragt tot begin ; Gods gunst zag op de vlijt ;
En 's Landheers voordeel ging het mijne ftaAg ter zijd' .
ZWAANTJE .

En, Hein! Die zoo veel goeds ons mildlijk zond van boven,
Verfchoonde ook 't zwakke vat, dat wankelde in 't gelooven,
Bij vroeger kommer : toen mijn Eerstling hooploos lag,
in 't fchamel wiegje ; 't zaad, geknikt door hagelflag,
Geen derde gaf ; en ons, als 't jaar ten einde neigde,
De kleine huurfchuld maande, en dan de honger dreigde l
Zoo fond bet toenmaals ! thans ! -- wij overzien het niet !
Heel 't Zuidbosch, met de dreef, die langs depachthoeffchiet,
Zijn 't onze ; en in den flal vijf Vriezen, puik van loopers!
Ons Horenvee -- wat flag ! 'k Heb voor mijn' aanfok koopers,
Te kust en keur ; veeltijds het ronde jaar vooruit .
En denk ons Kindertal, dat, fchoon 't de fom befluit,
Aan inija hart en aan 't uw bet dierst is! Buigzaam, zedig,
Goedhartig, en opregt ; van 't fpelboek of nooit ledig.
De Jongens als een wolk! Ons Stijntje net een coos!
Maar Ida . .! 'k Durf het u bekennen, Hein - ik bloos
Somwijl van ftille vreugd, wanneer mij 't englenwezen
Van 't vleijend Wicht zoo treft .
Doch - hoor! . . ik zou haast vreezen,
Dat Albert . . .
HENDRIIi .

Ja, hij wacht ; en Bles, gelijk gij weet,
Staat niet geduldig iil .
ZWAANTJE .

Welaan ; ik ben gereed .
HENDRIIt .

Nu, Albert, zoo gezeid! Blijf gij het huis bewaren .
Gij hoort, van a tot z, geheel ons wedervaren ;
En als misfchien de Vrouw den Joodfchen kramer fprak Zij kent then halsdoek, die u lest in de oogen flak Wie weet ! . .
Ho, Bruintjemaat! Wij gaan geen houtvracht halen!
De ko, -s leit regts , naar 't Dorp . Daar zal't aan vo& niet falen 1
Tfa, fpoed u wakker!
1 5
ZWAAN-
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ZWAANTJE .

Lieve Hendrik, wat gejoel,
Mar langs den hoogen weg ! Ik weet niet wat ik voel,
Als ik zoo velen zich om eene zie verblijden ,
HENDRIK.

`t Gaat ntij daarmed als u ; maar 'k liet me ook nooit ontftrijden,
Door boeken of door praat, dat hij, die de Eerfte hiet,
Spijt al zijn zorgen, toch een deeglijk lot geniet ;
En, zoo 'k geen Bouwman was, ik wou' wel de Eerfte wezen,
Kreeg 1k verftand meteen I Die zorg? -'k Weet ook van vrerzen!
Deakt hij man oorlog, ik heb angst voor hageliiag .
Maar't ons bereide loon fcheelt meer dan nacht en dag,
Wanneer het goede lukt, waarnaar wij beiden ftreven !
Mij danken, fiaast mijn deur, een brave ziel, zes, zeven ;
hem honderdduizenden, verpligt door done daad!
Hoe draagt hij toch de vreugd? 1k gun hem pronk en ftaat ;
Maar, ja! zijn magt! . . daar valt een hemel med to wittnen+
Dat 's mijn dunk .
Zachter, Bles ! Zoo dol het Dorp niet binnen .
Een weinig flemmigheid voegt mij , als Ouderling.
Wat zegt gij, Zwaan? Die naam klinkt tegen Vorst gering!
't Schoolmeesterlijke bloed, dat mij en u door de aders
Kwam vloeijen, wederzijds, door moeders en door vaders,
Maakt dit alleen wit goed - niet waar?
Nu afgeftagt !
Hier maar, voor d'eerften it al, daar Alberts zwager tapt .
't Loopt ginder voor de ton to druk .
Wel, dat 's een leven !
Daar is geen ploeg to gang, geen fchup aan 't werk gebleven .
En Meisjes ! . . groot en klein ! - Maar'k zoek naar onze twee 2
ZWAANTJE .

Die vond ik al : zij ftaan voor 't raam bij Domenee ;
En daar de Jongens - met hunn' fnaphaan zou' ik meenen 1
HENDRIK .

Manhafte Schutters, Kind!

Gaan wij nu deez' zi}j' henen,
Door
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Door 't achterwegje naar 't Kasteel . (De Landvrouw beeft
Ons gistren nog op nieuw doen nooden, zoo beleefd
Of ze ons gelijke was .) Dan kunnen we, aan de trappen,
Haar Hoogheid van digtbij den wagen uit zien fcappen .
Hoort gij de klokken! welk gejuich! zij nadert vast!
Gelukkig zijn we aan honk ; - het had ons haast verrast .
ZWAANTjE .
Vu, dat is kostljjk! Dat ftaat heerlijk, moet ik zeggeu ;
Die eerboog ginder aan de ftraat ; en aan de heggen,
Den huisweg langs, die bloemenflingers, links en regts , f
En dat portaal hier voor de ftoep is mee wat echts !
Als harditeen gansch en al . En daar omhoog - hoe zwaaijeD
De vendels, die den top en elken hoek verfraaijen!
DE LANDHEER .
Weest welkom, Vrienden! Reeds verloren wij den moed ;
Zoo laat kwaamt ge opgedaagd . Maar ,'t is van pas gefpoed ; Daar zijn ze !
DE LANDVROUW .
Welkom, Zwaan! Nu, gij volgt med Aaar binnen,
I-iaar Hoogheid na. Zij weet eens ieders hart to winnen,
Zoo vriendlijk is ze, en gul ; - dat ziet eens van nabij .
Tot ftraks !
BENDRIIt .
Hm ! Zwaantje - regts ! Die met heur liar is MI.
Al minzaamheid ! - 'k erken 't ! Hoezee! Hoezee! Gods zegen
Op onze Landvorstin!
ZW AANTJE,
'k Heb bier een plaats gekregen ;
Ga maar niet verder, Hein ; het bragt mij van mijn ftuk,
Als zij ons aankeek .
Wel, wat heeft ze 't danig druk
Met onze Landvrouw ! Doch zij fchijnt daar lets to ontdekken,
Nabij het venfter, dat hare aandacht of komt trekken Och, onzen Invalied ! - Zij merkt, hoe de oude bloed
Bet bevend ligchaam met zijn krukje fchragen moet,

En
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En wijst hem, uit de vert', den leunitoel aan zijn zijde!
HENDRIK .

Gelukkig Volk, dat God met een Vorstin verblijdde,
Die op her grijze haar een' blik van eerbied flaar!
ZWAANTJE .

En ftemmig is zij ook ! - Dar Mensch , zoo krom van praat,
Hier v6dr ons, welk een zwier, bij Haar! Hoe weinig kwikken
Heeft zij op 't hoofd ; en aan haar kleed geen bonte ftrikken .
Maar net en kostbaar is ze, en dat 's de regte trant .
Met ligte vodden fluipt her geld maar uit her Land .
't Wordt in dit huis ook voor de Kindren dus begrepen ;
Dar lieve drietal, nu, zoo 'k gis, van angst benepen,
Om 't hierverfchijnen! Ameli' wordt vijftien jaar ;
Die zal zich redden ; kan de zoete Stans her maar Zij is eerst zes! Alix behoeft niet veel to wijken
Voor de oudite, doch heur aard laat meerderfchroomte blijken .
Zijn zij dat daar?
HENDRIK .

Zij zijn 't! En . . . bond uw hart maar vast !
Zij brengen makkers mee ; waarbij een kleine gast,
Die ans raakt . . .
ZWAANTJE .

Ida? - Ja, onze Ida, al haar leven!
Maar zulk een pronk? Dien heeft de Landvrouw haar gegeven
Wie anders toch! En wij zijn daarom bier genood!
't Is of een dauw van fchoon rondom den Engel vloot!
Ook Stansje tuurt op haar, met innig welbehagen ;
Terwijl zij, 'k weet niet war, dat blinkt, to zamen dragen .
HENDRIK.

`t Scheen haast een zilvren mand, waarin een ruiker lei, .
ZWAANTJE.

Alix en Ameli', die voorgaan , allebei
Ben fpeeltuig in den arm! En zoo veel blonde kopjes,
Die volgen! - welgefchaard, en in haar beste nopjes ;
Met maagdepalm bekranst!

ztI
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Zij naadren' de Vorstin . -Hoe flonkert haar gelaat! - Men leest er fpoedig in,
Dat zij ook Moeder is .
't Hangt rondom aan hare oogen Die onfchuld! - Ida ftaat, in 't klelne hart bewogen,
Niet anders of ze bidt . Zij knielde uic ootmoed near,
Indien zij dorst.
Zie gij - ik kan 't flechts duister meer ;
Zoo roert bet mij de ziel .
HE ND RI R .

En met een kus betaald .

De bloemen zijn ontvangen,

2wAANTJE .

Dat kiappen Ida's wangen
Nu tinkr een fpeeltuig . Arme Alixje, hood nu moed!
Zij glimlacht -- 'k ben gerust - zij maakt her zeker goed .
A RI E L I A

en

A L I X

zingend.

Ontvang uit kinderlijke hand,
Vorstin, dit needrig liefdepand!
Neem aller heilgroet aan !
En juicht, na 't fchaatrend volkshoezee,
De weerklank onzer citers mee,
Ach, wil ze niet verfinailn!
Uw naam, op moeders fchoot geleerd,
Wordt hier van 't ftaamlend wicht vereerd _Klinkt in zijns vaders lied ;
Als 't vrolijk veld de halmen gaart,
Weldadig door den flaf bewaard,
Die ons in rust gebiedt .
Ceen bloed bevlekt then herdersflafl
Gij dwongt geen kroost den oudren af,
En dreeft bet naar den ftrijd .
Geen gaa , die aan uwe eerzuil treurt .
De weezen hebt Gij opgebeurd ;
De droeve weAuw verblijd .
Ei.

134

DE VORSTIN IN I1ET DORP .

Eilaas, als eens die Sterke naakt,
Die 't fnoer van liefde en leven flaakt! Wij zwichten,, - oogst uw loon! _
Maar zie op ons, bij 't affcheid, neer,
En geef uw Volk Uzelve webr,
Verjongd in uwen Zoon!
ZWAANTJE.

Is,

lieve Zangfters, ja! Wie zou then wensch niet deelen,
En kan zijn tranen bij uw' zoeten galm verhelen!
Zij glippen der Vorstin als ons ten oogen uit,
Terwijl zij beuttelings u in hare armen fluit !
Doch, Hendrik, volgen wij de Kleinen nu . 't Verlangen
Om Ida even zoo aan 't moederhart to prangen,
Weerfta ik langer niet 1 ook las ik 't zoete Wicht
Begeert' naar mij en u , in 't heengaan, op 't gezigt .
A . C . W . STARING,

BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN DEN OORSPRONG DER
AMSTERDAIIISCIIE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN
DRENKELINGEN .

lk meen, dat de Heer

(*)

TAROS DE CLERCQ,

to Am-

fierdam, bet geluk heeft gehad van bet middel- in Gods hand

to zijn, out deze groote zaak daar to Qellen . Deze, wandelende in de Plantaadje, begeeft zich naar een' hoop menfchen, en, vragende wat er to doen was, antwoordt men
hem : „ Daar ligt een verdronken man : war zal men nu daar
niede doen?" - „ Wel," hernam de menigte, ,, men mag
geen lijk roeren ; aan een touw vastleggen ." - Neen, zoo
niet, zeide de Heer D F, C LE R C Q ; ik neem cues voor mijne
tekening ; breng het lijk in eene he ;-berg, en wij zullen zien,
of er fours nog Ieven in is . -- Ben eerbiedwaardig man zijnde, volgde men zijne bevelen, en, na eenigen ti id wrijverts
en verwarming , had men bet geluk , bet levensvermogen
we(*) Het overige van den ons toegezonden Brief, waaruit wij deze
bijzonderheid hebben ontleend, achten wij ten voile beantwvoord door
; zie No . I . Meng. bl . I5.
den reeds geplaatflen Brief
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weder opgewekt, en daarna den Drenkeling geheel herfteld
to zien.
De Heer D E C L E R C Q verhaalde dit geval In eenen vriendenkring ; toonde aan, hoe zeer her volksvooroordeel, om
geen' gehangenen of to fnijden, geen' fL-hijnbaar dooden uit
bet water to halen, fchadelijk ware, en hoe dikwerf aangewende pogingen, even als bier, gelukkige uitwerking konden
hebben ; en dit gaf nanleiding tot bet oprigten der Maatfchappij, welke federt zoo veel nuts heeft geflicht, en bereids
meer dan I4o0 Premii n heeft , afgegeven .
HOLLANDSCHE OPENBARE SOBERHEID .

De zwarigheden, door den Hertog VAN A L V A gemaakt,
om Holland to overwinnen, toen men hem van fommigen
hunner Heeren (Staten) vertelde, die hun middagmaal met
zich voerden, en hetzelve, in her gras zittende, nuttigden,
is welbekend ; dock een ander blijk dier foberheid onder gene vroege Hollanders, die in menig geval de oppasfing van
bcdienden gaarne ontbeerden, wordt dus verhaald : In 5653
werden twee Hollandfche Afgevaardigden naar Lubeck gezonden, om op her Congres, daar destijds gehouden, tegenwoordig tc zijn. Bij derzelver aankomst, word bet arrivement dezer Ministers van hunne Hoogmogenden den overigen Afgevaardigden op de gewone wijze aangekondigd ; docJS
die to gelijker tijd onderrigr werden, dat doze doortuchtige
Heeren voor her oogenblik nog geene bijzondere bezoeken
konden afwaichten, daar zij eenigen tijd noodig hadden,
am hunne vertrekken to irjfen en in orde to brengen!
GEVAARLIJK

PARIJ$CH SUIKERWERK.

Sedert eenigen tijd is eene zeldzame foort van Suikerwerk
to Parijs mode geworden, welke men Diablotins d la Cofaque
noemt . Hetzelve befaat in de bekende knappende glaasjes,
die, wanneer men derzelver punt afbreekt, met eenen flag in
duizend kleine flukjes verbrijzeld worden . Zulke knappende
glaasjes omgeven de Suiker- of Banketbakkers met een' omflag van fuiker, even als men om de gefuikerde Amandelen
en
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en andere fnoeperij doet . Wil men nu het fnoepwerk verbrekett
of doorbijten, dan fpringt her onder eenen flag aan flukken .
Men kan naauwelijks gelooven, dat de Franfche Policie zulk
een gevaarlijk fpeeltuig dulden zoude ; en echter leest men
deze opgave in het Diclionnaire des [ciences medicates, Tom .
IX . pag. ISS . Het moet inderdaad de gebaarde Mannen van
den Don niet weinig verheugen, wanneer zij vernemen, dat
zij, na hurlnen aftogt ttit de Hoofdflad van Frankrijk, zoo
al niet in de harten, dan toeh in de breizakjes en bonbondoosjes der Parijfche Dames een plaatsje hebben behottden! - Wenfchelijk is het intusfchen, dat dergelijke Franfc1 a ongerijmdheden (`), die reeds alhier zijn nagevolgd, fpoedig, ter voorkoming van wezenlijke ongelukken, mogen tegea.
gegaan worden .
(a) Zoo venue onlengs, heel defog, le Sieur uua0 NE, Diftllla.
terr rue aubry-le-Boucher, No . 34, een nieuw uitgevonden Lignettr
nit, door hem gedoopt : Lc petit- laic d'Henri IV. (Hui van Headrik den IV!)
GEEN

WATER

IN

DEN WIJN .

De Graaf VAN it . was de zoon van een' Kroegllouder in
Languedoc. Dikwijls werd hij zijdelings befchimpt over zijne
lage geboorte ; en gemeenlijk hoof hij alsdan geweldig op .
Let toch Mijnheer den Graaf ter neder," zeide eens iemand
M
bij zoodanige gelegenheid, „ en vermaan hem, het voorbeeld
„ to volgen van zijn' vader, die gewoon was water in zijn'
„ wijn to doen!"
SORT
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E HOUDEN DEN 3 OCT . 1814Do OIL
I. MOLENAAIt,
Leeraar der Doopsgezifden to Leiden„

Gelljk wij gehoord
P S A L M XLVIII : 9, Io .
hadden, alzoo hebben wij geyien in de Stad des Heeren der Heirfcharen, in de Stad ones Gods : God
zal haar be' estigen tot in eeuwigheid . Sela !
?f God ! wij gedenken rawer weldadigheden in heb
rnidden uwes Tempels.

!akst .

omst ttls .
E
r is eene hoogst merkwaardige overe
fchen den levensloop van den enkelen ft€rv°eling en

de lotgevallen van geheele volken en nlaatfchappljen .
In beldn, namelijk, ziet het bloot einnelijk oog, 'f
wtlk alleen de opparvlakte der dingen waarneemt, eend
leuter toevallige aaneenfchelc Zing , fonitijd§ oak een'
gonderlingen zamenloop van gebeurterlisfen- ; maar voor
den dkper indrhrgenden ontdekt 2ieh in beiden eerie
wijsheid, en in die wijsheid wederom eene Weldadigo
bold, die hem eerst in eerbiedige verwondefing houdt
epgetogaen, dan in dankbare aanbidding doer nederzin .,
lien . Doch het 11 niet altijd in een zacht en liefelijk
lieht, dat zii verfchijnt ; bare openbaringeil zftn dikes
wljls vreesfelljlt ; als in eenen geweldigen ftormtvind
bruist ztj daarhenen over ons hoofd : maar dat ontzeti
lende is flechts het Weed, dat haar verbergt : ales dle
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ftormen zijn voorbijgegaan, verlchijnt zij :'n hare eigene
gedaante, in bet fuizen eener zachte ftilte, en alles
aanbidt haar als zegenende, reddende liefde . Nu is de
flapende ontwaakt ; nu ziet hij alles in een nieuw licht ;
hij heeft God en zichzelven wedergevonden, en in
zichzelven eene kracht ontdekt, die hem to vQren even
vcrborgen was, als de onzigtbare magt, die hem overal
omgeeft : maar ook in die eigene kracht erkent hij nu
eene hoogere, die in hem werkt bet willen en werken
naar haar welbehagen . Al bet toevallige, al bet noodzakelijke, al bet eindige verdwijnt ; hij wandelt in bet
licht, en dit licht is zijn leven, bet leven des geloo :'s,
der hope en der liefde. - Dit is de zegen, dit zijn de
weldadigheden Gods. In dit licht zou hij blijven, en hij
ware zalig ; maar achl de geopende oogen fluiten zich,
de kracht verflapt, en hij valt terug onder de magt van
bet uitwendige . Dit is bet vergeten der weldadighedLn
des IlLeren, even fchandelijk, als fchadelijk, niet minder dwaas, dan zondig . Daarom is het nuttig, ja nocdig, zulke groote gebeurtenisfen, zulke wonderbare
v,:rlosfingen plegtig to herdenken, en zichzelven, als't
ware, in dat verledene to verplaatfen ; opdat de Vader
der L iefde niet genoodzaakt worde , zijne vreesfelijke lesfen to herhalen, of ons over to geven in eenen verkeerden
zin . Daarom was bet vrorne wijsheid van onze Voorvaderen, dezen dag to heiligen, ter duurzamer gedachtenisfe
van hetgeen zij ondervonden hadden ; nuttig voor hen,
die bet hadden gezien, nuttig voor hunne kinderen,
die bet zouden hooren, nuttig bovenal en hoogst belangrijk voor ons , die met den Pfalmist kunnen zeggen : Gelijk wij gehoord hadden, alzoo hebben wij kur,nen zien . Of is bet zoo niet, Aand . ? Kan en moethet
benaauwde en ontzette Leiden ons niet ten fpiegel verflrekken van- hetgeen wij hebben beleefd ? En zouden
wij dan, wij, die ook uit eenen grooten nood verlost zijn, dier weldadigheden niet dubbel gaarne gedenken, of den man gelijk willen worden, die, zijn aangcooren aangezigt bemerkt hebbende in eenen fpiegel,,
web
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weggaat, en terftond vergeet, hoedanig hij was? En,
opdat er een nieuwe aandrang bijkome, roept de ftmme Gods, in zijn heilig Woord, er ons toe . Ja! in den
Bijbel is bet, waar dat Goddelijke I hetwelk in de wereld en in onszelven werkt, zich aan ons openbaart .
Heilige Mannen, wier oogen geopend waren, die alles
in dat licht aanfchouwden, fpreken hier tot hen, die
wren hebben om to hooren . Vandaar die hoogere geest
in hunne woorden ; vandaar, dat die heilige Gefchiedenis zelve zulk een wonderbare fpiegel is onzer eigene
bevinding, zoodat wij uit den Bijbel alleen ons leven,
en uit ons leven den Bijbel leeren verftaan .
In onzen Tekst-Pfalm bezingt een onbekend Dichter
Jehova's trouwe vaderzorg voor zijne heilige Stad . Zij
wordt befchreven, ja voor onze oogen gefchilderd, in
al hare pracht, als eene vreugde der ganfehe aarde,
als de waardige zetel van den grooten Koning ; hoe zij
met al hare paleizen daar ligt, en rust aan den voet
van den berg zijner heiligheid, op welken de Koning
zelf woont, en als van uit eenen hoogen burg haar gedurig bewaakt en befchermt . In vs . 5-9 wordt een
uitdrukkelijk bewijs dier befcherming aangevoerd ; to
weten, naar bet algemeen gevoelen der Uitleggers, hare wonderbare verlosfing , onder Koning J o S A P H A T,
uit de handen der Moabieten en Ammonieten, die wij
II Chr . XX vinden opgeteekend .
In vreesfelijken getale waren zij tegen haar opgekomen ; - maar de geest des Heeren kwam in bet midden der Gemeente over j A H A Z I e r. , den Leviet uit
de zonen A S A P H s , en hij fprak : Ziet , de frijd is vies

uw, maar Godes . - Staat, en ziet het heil des Heeren met
u ! - De Heer zelf f elde den vii anden achterlagen ;
dat is , Hij liet andere vi ianden hun in den rug val-

len, die ze voor de oogen van ziin yolk verdelgden .
Zij kwamen in bet leger, en ziet : het waren dooda
ligchamen ; hun was niet overgelaten, dan den buit
to bemagtigen . Daarom zingt de heilige Dichter :
K %
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Ziet, Konin en verg .^.arden,
En vielen op haar aan ;
Zij zagen, fchriktcn, vlugtten ;
Daar greep lien fiddring aan,
Gelijk cen barensnood ;
G.elijk wen de Oostewind
De vloot van Tharfis breekt .
Zij komen ; zij zien de heilige Stad, en beven en viug,
ten, met angst als eener barende, - gelijk fchepen,
door con' plotfelingen ftormwind uit hunnen koers verflagen . En daar werd eene veffchrikkinge Gods over atle h'onin; rijken Bier landen, als zij hoorden, dat de
llcere tegen de vijanden Israels geflreden hadde . Daarotn kouden zij zeggen, gelijk in onz n tekst
Nu zien wij, 't geen wij eertijds hoordeni
De Stad van God, des werelds God,
De Stad van onzen God
Words eeuwig door Hemzelf bewaard .
Nu keerden alle mannen van gad, en Jeruzalcm weder, en J o S A P II A T aan hun hoofd ; en zij kwamen
tc Ycrr:zalem met luiten en met harpen en met trompetten tot bet huis des Heeren ; - zij gedenken zijner
weldadigheden in bet midden zijnes Tempels ; zij wijzen elk, als 't ware, op de heilige Stad, als een !oonbecld der Goddelijkc zorg, en befluiten met dit gevoln : pct, deze God, die dit gedaan heeft, is once
God ; - zoo zal Hij bet Reeds met ons maken : Hij
Zal ons geleiden tot den dood toe .
Geliefden! zoo gedachten ook onze Voorvaderen de
weldadigheden des Heeren in bet midden zijnes Tempels ; zoo konden ook zij elk toeroepen : ziet, onze
fiad getuigt van Gods wonderen ! ook zij was in zulk
cen' zwaren, in veel grooter nood ; ook haar heeff de
hlecre befcherind en uitgered ; ook wij mogen befluiten, Ilij z.a1L haar redden, Ilij zal ons geleiden tot
den duod toe!
Zoo
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Zoo zongen, zoo juicI ten onze Vaderen . En zofrden dere dankbare toonen niet wederklinken in de hsrten en uit deft mond hunner kinderen? Zouden zij dicr
weldadigheden vergeten, of barer niet gedenken in bet
midden z1jnes Tempels? Neen, Geliefdcn ! wij willen
heden en altoos barer gedenken ; en dat gedenken zal
fins , met Gods hulp , ten zegen verflrekken .
Der weldadigheden des Heeren zullen wij gedenken .
En wat i& bet, dat bier in de eerfle plaatfe zich aait
bibdt? Een tooneel van jammer, van nood en ellcnde,
waarop zich al, wat bet leven ijsfelijks heeft , van lieverlede vereenigt , en met vreesfelijk langzamen trcd
aaftgroeit , tot dat bet eene hoogte heeft berelkt , waarOp mett zeggen zou, dat geene menfthen bet konden
nithouden, geene Godheid bet langcr kon aanzicn .
Ook wij, M . V., hebben vbel gezien, veel onder'
vonden en geleden in onze perfonen, onze goederen , ach ! fommigen in hunne dierbaarfte betrekkin .
gen, aan de teederfte zijde van bun hart, - maar
toch meest in vrees en vooruitzigt . En, wat bet ook
moge zijn, b ! vergelijkt bet met dit tooneel ; en
wat, wat zult gij zeggen? I-let is u immers niet onbekend ; ik behoef bet u immers niet als let nicuws
to fchilderen? en ook, hoe zon ik bet vermogen ? maar
-- verbeeldt u, er zelve bij tegenwoordig to zijn geweest, er zelve in to deelen ; verplaatst u eens in dat
tijdftip , in die ure der benaauwing ; bet waren immers
uwe Voorvaderen, ach ! bet was immers dit zelfde Leiden - dit nu zoo fchoone, zoo gezegende Leiden was
bet, reeds toen aanzienlijk onder de fteden des lands,
't welk, nu biikans derdehalve eeuw geleden , dat ijsfelijk lot onderging -- onderging, omdat bet, in dat
groot maar hagchelijk tijdftip , toen van bet kiezeft en
vasthouden der regte zijde de zege der waarheid, bet
hell der tockomst afhing, met velen de goede zijde gekozen had, en, alien ten voorbeeld en ten zegen,
vasthield .
De vijand, die bet, pas twee maanden geleden, had
moeK 3
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aweten verlaten, om den Held, die ter hulpe was
toegefchoten, to keer to gain, komt, na deszelfs nederlaag, zegevierend en met verdubbelde woede terug .
Nog eer er tijd en middelen zijn, om zich van toereikenden leeftogt to voorzien, omzet en benaauwt hg
bet van alle zijden . Alle pogingen, om nu nog then
voortaad to vermeerderen, zijn vergeefs - vergeefs de
woed, waarmede men zich van bet prangende der benaauwing wit ontdoen ; to klein, helaas ! is de magt,
-- vergeefs de heldhaftige uitvallen der burgeren ;
hun dappere aanvoerder wordt bet eerfte flagtoffer ;
en de uitvallen zelve, die den vijand flechts verbitte .
ren, moet men ftaken . De trouwe moed, die niet bezwijkt, die alle regtftreekfche opeifching met edele
verontwaardiging, alle zijdelingfche inkruipingen met
verdiende verachting beantwoordt , ziet den nood al
hooger en hooger klimmen . Reeds zijn er twee maanden verloopen ; reeds begint de geringe voorraad, hoe
angstvallig befpaard, hoe zeer door wijze verdeeling
gcrekt, to ontbreken, en .- geen uitzigt op verlosfing! De vijand, die zelf begint to wankelen, en bet
wit opgeven, wordt teruggehouden, en verdubbelt de
flrengheid van bet beleg . Met verwondering, maar
met magteloos medelijden, aanrchouwt men van buiten
hunne gadeloo7,e volharding ; flechts woorden kan men
hun geven tot vertroosting . Eindelijk zal bet e6nige,
bet laatfte middel ter redding worden beproeid . Op
andr gvanbetdorluchtigIlofd,'twelka betzije
ne en zichzelven der heilige zaak, waarvoor zij lijden,
beeft toegewijd, worden de dijken doorftoken, de fluizen geopend, opdat de hulp over den vloed zou kunnen naderen . Maar ach 1 ook dit wit niet gelukken ; de
Natuur fchijnt zich als tegen hen to verzetten ; de wind
houdt de wateren tegen, Nog meer : eene gevaarlijke
ziekte werpt den Held, op wien al hunne hoop gevestigd is, ter neder ; reeds is biij den vijand bet befluit
tot eenen ftorm genomen, maar words als door een
,wonder afgewend ; -- nog langer zal bet lijden duren,
nog
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nog hooger de jammer rijzen . De vierde maand loopt
ten einde ; de voorraad raakt uitgeput ; nu klitnt de
nood ten top ; met elken dag groeit de ellende ; de wal
gelijkfte
e fpijzen worden als lekkernijen opgezocht, vcrf onden, maar weldra ook niet meer gevonden ; honger
woedt alom, en met den honger de pest ; duizenden
raapt zij weg ; geheele huis :ezinnen fterven uit ; de
t'huiskomende vindt zijne woning ledig, en moet den
hlemel wanhopend darken, die zijne geliefden voor
zulk een' jammer bevrijd heefc ; maar, den levenden
ontbreekt de kracht, om hunne doo len to begraven !
Bij al dit ijsfelijke voegt zich nu no- het [chrikkelijk[le
van alien ; - bet yolk, ja de Raad begint zichzelven
to ontvallcn . filet ecnige, wat hen, to midden dier
klimmende ellende, moest ophouden, de heilige zaak,
waarvoor zij leden en ftierven, van fommigen hunner
eigene medeburgers to zien verlaten - dit, ja dit was
bet toppunt !
Staat hier een oQgenbJik {lil, M. V . ; overzlot, zoo
gii kunt, dit geheele toonecl van cllende ; -- neen,
verplaatst u, gelijk gezegd, in deszelfs midden, enerkent daarin de weldadighcden ties Ileeren . Gij kunt
het niet ? W'el in de nitredding ; wel in de wonderbare
verlosfng, die er op volgde ; wel in de zegenrijke uitwerkfelen en gevolgen ; maar in dien nood, in dicn
jammer zelven niet . Maar, is dan bet cen van bet ander to fcheidcn - was bet cen zonder bet ander mogegelijk? was bet God wel, die lien redde, maar nict
God , die lien in dien nood bragt ? was bet toeval ,
noodlot, was bet de . zamenloop der omftandigheden,
waren bet menfchen ? Maar zijn die alle niet ijdele klanken, of enkel mWdelen en werktuigen in de almagtigc
hand, die a1les be[luurt ? Trekt zich die hand eon
oogenblik of van hare fcliepping, en verlaat de eeuwige Liefde ooit of immer hare kinderen? Nog eenmaal :
verplaatst uzelven in bet midden van dien jammer, en
vraagt u in ftillen ernst of : hoe zoude ik tocn gedacht
en gehandeld hebben ; well cenen indruk zoude hot op
K 4
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mij hebben gehad? Zou ik mij aan ongeloof, aan washoop, aan murmurering hebben overgegeven ? Zou ik
ook zlin afgevallen, en de zaak van Gods kinderen --de zaak , die mij eerst heilig was, waarvoor ik a11eg

wilde op offeren, hebben verlaten ? Zou ik tot mijne ziele
gezegd hebben : zigen God, en flerf! (zeg Hem vaarwel !)
Of zou ik mij tot God gewend, aan Hem gehouden, aan
Hem mij vastgeklemd hebben ? Had ik in die ure des lijden
met J o B gedacht ; zou ik het goede van God onivangen,

en hel kwade Diet ontvangen p .-- met D A v t D ; Heere,
$eproef mij , en zie, of er een fchadelijke weg bij mij

is ; of uwe liefde, uwe eer mij boven alles gaat?

met eenen P R T R U S en J O A N N R S, mij verblljd hek-

ten, dat ik waardig was geacht, om zijsrs naams witJe, fmaadheid to lijden? --- met P A U L U s gejuicht
hebben in de vcrdrukking, en verzekerd zijn geweest,
dat noch dood, noch leven, noch Engel, noch Overhe.
den, noch Magten, noch tegenwoordige, noch toekomen .
de inge,noch ogte,nochdieptc,nochenigfchepI
fel mij zou kunncn fcheidcn van de liefde Gods, welke
is in Christus Yezus, onzen IIeere? Met Ben woord :
zou ik , in die tire der beproeving, gebeden .-- zou ik
op God, op mijnen Heiland gezien hebben, op zijn

•o nfchuldig lijden, op zijne liefde tot in den
dood, en met Hem van harte gezegd : Vader ! laat dezen drinkbeker van mid voorbijgaan! maar ook met Hem
er bijgevoegd : Diet mijn wil, maar de tiwe grfchiede I
Inateloos,

6, M . V . , zoo gij uzelven dit getuigenis geven
kunt, dan behoef ik a Diet meer to vrahen, of gij

ook in dat lijden de zegeningcn, de weldadigheden des
Heeren hadt erkend . Neen , gij gcvoelt het , dan ware,
to midden van al then jammer, de vrede Gods in uwe

zielen gedaald, en zou uwe harten cn zinnen hebben
bewaard in Christus Jezus . En, wat dunkt u? zou

cut zegenrijke, dit weldadige zich ook toen Diet bij velen geopenbaard hebben ? Geliefden ! er werd toen alle
weken een bededag gehouden ; wat dunkt u ? zul-

kn die menfcheu lamer to voren zoo gebeden, zoo
bun
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tun,' eigen' toeftand gevoeld, zoo vu rig en algeheel sick •
irelven en al bet hunne , en al wat hun dierbaar of heilig
was, aan Gods genade hebben opgedragen ; zoo hues
hart voor God gezuiverd, voor zichzelven geopend en
beproefd ; zoo hunne vorige verkeerdheid, hunne gee
hechtheid aan de wereld, hunne weelde, hunne overdaad, hunne verkwisting en onbarmhartigheid erkend ;
too grondig de wereld en alle hare begeerlijkheden verzaakt, en zulke heilige voornemens hebben opgevat?
Geliefden ! hebben ook wij niet in de dagen onzet
verdrukking dien zegen des lijdens, de weldadigheden
des Heeren ondervonden, altoos kunnen en moeten
ondervinden 7 en moeten wij nu niet met n A V I n zegg
gen : Bet is mij goed, dat ik ben -terdrukt geweest ;
want, eer ik verdrukt werd, dwaalde ik ; maar nu on
.derhoude ik uxe wet. Zegt niet, M. V . , dit zijn dt
vruchten en uitwerkfelen van dat lijden ; de gevolgen,
die zich eerst naderhand openbaarden- eerst van achtere kon er dit nit geboren worden . Maar, kan er dan
eene vrucht voortkomen, waar geen zaad is? en is de
hand, die dat zaad ftrooit en kweekt, bet verborgene
under de aarde zegen en wasdom geeft , al is dit dan
ook in ftormen en onweders, is zij niet de elgenlijk
zegenende, weldadige hand? Gewis, waar dat zaad
niet is, daar kan .ook geene vrucht voortkomen . Wet
niet op alien zal bet dien invloed hebben gehad, maar
toch op velen . Immers bet lijden ontwikkclt in den
mensch bet goede, en brengt bet tot wasdom ; bet
openbaart hem aan zichzclven en anderen ; bet bevordert krachtiglijk zljne vorming ; bet wekt de zedelilke
kracht op , en doet hem befluiten opvatten en daden
tiitvoeren, welke anders boven bet menfchelijk bereik
souden fchijnen . Ziet daar een tweede oogpunt, waarnit wij bet wefadige van dit jammertooneel kunnen
opmerken . En bier zal ik weinig woorden behoeven ;
bier loopt zeker een ieder uwer mii reeds met zijne
gedachten vooruit, en rust, met edele lierheid, met
innige kooge vreugee, op die uitilekendt mannen, die
K 5
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dezer flad, die bet vaderland, die der geheele menschheid tot eeuwige eer en fieraad verftrekken . Of kent
gij, wie gij zijn moogt , heerlijker voorbeelden van
menfchelijke, ja ik mag zeggen van Christelijke heldengrootheid, dan deze? Maar, was bet niet juist ook op
dit tooneel, en op dit alleen, dat zulk eene grootheid
zich vertoonen, ja gevormd worden kon ?
Groot was een V A N D E R DOES , als Geleerde, als
Staatsman, welligt ook als Held, nog eer hij op dit
tooneel verfchjjnt ; maar, zou hij in dat heerlijk liclit
verfchenen zijn, waarin hij nit voor ons ftaat, zoo hij
niet bier gelegenheid had gevonden, om alle die edele
krachten, die zeldzame deugden en gaven ten toon to
fpreiden? ja, wat zeg ik ! zou liij immer dien trap
van grootheid bereikt hebben ? moest hij niet juist in
deze leerfchool worden , wat hij geworden is , en doen ,
wat hij gedaan heeft ? En hij , aan wien wij niet zonder blozing gedenl :en, wiens naam wij niet dan met
diepen eerbied uitfpreken kunnen , - hij , de vader ,
de beftuurder , de behouder , neen , bet hart en de ziel
der lad, die alien fteunde, alien verfterkte, allen verb ief ; die voor alles zorgde en waakte, alles droeg en
niet bezweek, en wist van wankelen noch wijken ; die in waarheid zijn leven geven wilde voor de
broederen,-de groote , de thnige v A N D E R W E R F F ;
zou hij ook op eenen anderen tijd dat geweest zijn ?
Kunnen wij hem ook in onze gedachten afzonderen
tan Leiden, en wel van het belegerde, bet benaauwde, bet zoo benaauwde Leiden? Daar zien wij hem
ftaan in bet midden der uitgehongerde fchare, die fpijze of uitkomst van hem eischt , en klinkt ons zijne taal
frog als in bet harte : Ik heb eenen eed gedaan den vaderlande en dezer flad ; dien vermeen ik door Gods hulp
to hotaden . Spijze heb ik niet . Zoo a mijn ligchaana
baten kan, deelt het rend, zoo ver hot flrekken mag ;
ik offer het u ten beste .
Hij , en met hem zoo vele edelen, ja de ganfche
burgerij, (want weinigc ontaarden kunnen haar de cer
niet
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niet rooven) zijn en blijven zij niet eeuwige Zobn- en
voorbeelden van ftandvasten moed en heilige trouw aan
de heilige zaakvan vaderland, van waarheid, en Gods.
dienst? Maar, konden zulke vruchten anders rijpen
dan op zulken bodem , in zulke hitte der verdrukking I
Moest niet juist die kracht der verdrukking alle de
fpringveren der gemoederen opwinden tot eene anderl
6nbereikbare fpanning ; en moeten wij dus in die verdrukking zelve geene weldadigheid des Heeien erkennen?
Ja, nog meer ; was bet niet die uiterfte nood van
eene lad, die ioo voor de gemeene zaak zich offer.
de, welke ook in anderew dezelfde geestdrift onti ak ;
die hen middelen deed beramen, befluiten opvatten en
uitvoeren, en offers brengen, die hun anders onmoge .
lijk waren geweest ? Ja, in zulk eenen nood alleen is
de mensch voor zulke infpanning vatbaar ; dan zet hij
alles op voor bet behoud van bet hoogfte ; dan rust h"q
boven bet gemeene peil, verheft zich boven zichzelven, en - doet wonderen. Of hebben ook wij bet
niet gezien, M . V., waartoe de mensch in zulke tijden
in flaat is ; wat hij to doen , wat hij to lijden, wit hij
to geven en to offeren•vermag ; hoe hij alfes, zijne have, zijne woning, zijn goed, zijn bloedten bestegeeft,
en met eigene hand de vlam ontfteekt, die dat offer
verteert? Hebben wij bet niet gezien, welke geest dan
Van hem uitgaat, zich naar alle zijden verfpreidt, en
welke wonderen hij dan verrigt? - Ja, gelijk wij bet
gehoord hebben, zoo hebben tivij het zelve gezien ; maar
ook hebben wij gezien, dat zulk een offer van den
Heere wordt aangenomen ; dat Hij redt en veflost, en
uitkomst geest, wanneer bet tijd is ; dat Hij den mensch
niet verlaat, wanneer deze zichzelven niet ontvalt ; dat
Hij met hem werkt, wanneer hij werkt naar Zljnen
wil ; en dat Hij wonderen doet, wanneer wij ze behoeven en kunnen gelooven .
Keeren wij terug tot bet bezette, bet benaauwde
Leiden . Wjj hebben bet verlaten op bet toppunt van
lien nood, maar nog onbezweken . De vierde maand is
ten

'148

ZERxELIJU AANSPRAAIG

ten einde ; van alle kahten dringt en perst de noed ;
van alle zijden pakken de wolken zamen . Geen midd 1
seer van binnen, geene hulp van buiten, geene ukkomst, geen .nitzigt, - condom nacht en dood ! Op
Edns breekt bet zwerk ; God fpreekt : Er zij light ! en
er is light ; de winden keeren ; de wateren ftroomen ;
de reddende vloot nadert ; de vljand vliedt ; nog welnige magtelooze pogingen -- de Heer zelf ftr~dt ttgen
hem ; hij hoort de muren inforten - daar grijpt here
ftddering aan, als eene barende ; ijdele fehaduwen verfchrikken hem ; geruchten jagen hem vrees in 't harte ;
hlj vlugt, als wen de oostewind de vloot van Tharfs
breekt . Verlosfing, verlosfing is daar ! Hoe openen
rich nu de geflotenc poorten en harten ! hoe warden
alien vervuld met fpijs en drank ! hoe zinken zij in aanbidding neder 1 Nu zien ook zij , hetgeen zij eertijds
hoorden : de /lad van God, des werelds God, wordt teuwig door Hemzelf bewaard . Ja, dit is van den Heere
gefchied, en ten wander in hunne oogen .

En zouden zij dan den 1=leere niet danken'1 Ja , ge}ijk weleer alle de mannen van ?uda en ,7eruzalem,
en j o S A P H A T aan hun hoofd, zoo volgen ook zij
de edele Hoofden en achtbare Vaderen naar bet Huis
des Heeren, en gedenken, -- gedenken zijner weldadigheden in bet midden aijnes Tempels, maar kunnen
ze niet vermelden, niet zingen, niet danken . Daarom
wilden zij, dat hunne kinderen, dat de volgende geflachten met en voor hen danken zouden ;daromn
ken ook wij, en gedenken heden der weldadigheden des
Heeren in bet midden zijnes Tempels . Ja, ook ons
heeft Hij in hen w6l gedaan - ook ons heeft Hij met
hen verlost, en zal ons verlosfen . Ziet , zoo zegent
de Alzegenaar op zijnen tijd ; zoo doet Hij zegeni,tot
zegen! Hoe heeft Hij ook daarna dtze (tad verheven ;
h-e heeft zij zich uitgebreid en gebloeid ! Nog getuigt
zij van 's Heeren zegen . Zij werd een zetel, eene bron
van kunst, van wijsheid, .van menfchelijke en Godde •
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lijke wijsheid, voor bet ganfche Vaderland, voor vele
andere volken, ter belooning barer trouwe .
6, Mogt zij bet blijven ! Mogt zulk eene ftad, zoo
wonderbaar behoed en gered, zoo zigtbaar gezegend
en als van den Heere geeerd, mogt zij ons alien dierbaar zijn, en Reeds dierbaarder worden! Mogten wi}
alien, uit dankbaarheid , haar pogen to verheerlijken en
to verfieren door deugden, to verheffen tot eene Stad
Gods, tot een' zegen, een voorbeeld en eene kroon
des Vaderlands en van bet Christendom! Een ieder onzer werke daartoe mede naar zijne mate en in zijnen
kring, ter volmaking van bet geheel, tot opbouw van
bet ganfche ligchaam, en God zeif werke in en met
ons alien! Amen .
OVER VERKOUDHEID EN LONCTERING .
L"ts voor hen, die geene Geneesku,ndigen zi`n .
Door j . W . KIRCHNER,
Ned. Doctor, to fhn/ierdanl .
Onder de menigte van ziekten, waarmede de menfchen worden overvallen, en die gemeenlijk, vroeg of
laat, eenen gewisfen dood ten gevoige hebben, behooren vooral die , werke in de borst ontftaan ; -- en ,
hetgeen men, hehalve dat, in zoodanige ongefteldheden bet allermeest moet beklagen, is , dat dergelijke lijders met borstziekten , helaas ! gewoonlijk voor de
hunnen verloren zijn , voordat zij ~zelven weten, in
welken ellendigen toeftand zich hun to voren mogelijk
reeds gevorderd ongemak bevindt .
In den bloci des levens , van den tiid der huwbaarheid, tot den ouderdom van 36-4o jaren, wordt men
meermalen, bij bet naderen van een ongeftadig faizoen, door verkoudheid aangetast ; men hoest ; Out
ech.
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echter hierop zelden veel acht ; fomtijds geeft men ook
wel eenige met bloed gemengde fluimen op ; dan, dit
fchijnt wederom voorbij to gaan ; op een' anderen tljd
komt het ook wel eens, door het herhaalde hoes ten,
gepaard met de overige levenswijze enz . , tot het openfptingen van een bloedvaatje in de longen, en men
geeft , in plaatfe van het gewone flijm, nu wezenlijk
bloed op ; men noemt dit bloedfpuwing, (Heemoptifis .)
In dit geval aarzelt men mogelijk niet, om zich de
noodige voorfchriften door den Arts to laten geven ;
dan, hoezeer dit verfchijnfel in de meeste gevallen voor
het volgend leven eene behoedzame levensregeling gebiedt, daar inmiddels dit toeval, hoe fchrikverwekkend
ook in het eerfte oogenblik, nog al fpoedig door gepaste middelen overwonnen wordt, vergeet men weldra
den rand des afgronds, waarop men itil bleef ftaan ;
en men getroost zich, de verkoudheid, veelal eene der
eerfte oorzaken van de zoo even gemelde gevolgen, aan
de natuur over to laten, die dezelve ook bij velen inderdaad geneest , indien anders geene aanmerkelijke hinderpalen (en dez lve heb en menigvuldig in onze ge
wone leefwijze plaats) zulks beletten . Geheel anders,
evenwel, is het gelegen, wanneer de oplosfing of genezing der verkoudheid op deze wijze niet gefchiedt,
maar ongunitige omitandigheden, eigenaardige gefteldheid, enz . zamenloopen, en de verkoudheid meer dan
gewoonlijk langdurig doen worden ; alsdan wordt dt
Ilelregel van den beroemden T 1 s S o T bewaarheid t
dan de Verkoudheid /krven dagelijks meer menfchen,

l;n met regt voegt een ander beroemd
Geneesheer hierbij : Die langer dan veertien dagen achdan aan de Pest .

sereen hoest, heeft de Longtering, of zal dezelve beko-

men . Dit is althans zeker, dat de eerfte graad of het

begin dezer deerniswaardige ziekte zich door weinig
meet in het oogloopende toevallen kenanerkt, dan door
de gewone teekenen der verkoudheid, en dat de meeste
Candidaten der wezenlijke Longtering, in dezeneerften
graad, weken, maanden en jaren heenloopen, zondet
RICO
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meer van zichzelven, of van her vonkje des reeds aan
vankelijken vuurs, hetwelk hen zal verteren, to vermoeden, dan dat zij flechts als naar gewoonte meenen verkouden to zijn . Men kan er maar zelden to
leomen, eenen Geneesheer deswege to raadplegen ; ell
wanneer zulks ook tens mogt gefchieden, en deze ook
welligt met genoegzamen ernst, en volgens de regelei[
zijner knnst, den ongelukkigen van zijne dwaling en
onwetendheid omtrent zijnen waren toeftand nog tijdtg
tracht to overtuigen, en hem inzonderheid in zijnen
leefregel (die althans hier meestal zeer van den gewonen moet afwijken) bepaalt , - dan nog is dit , helaas !
bij de meesten ilechts voor eenige dagen, op zijn hoot
weken : men kan zich niet verbeelden, dat verkoudheid en een weinig hoesten zulke erge gevolgen zouden kunnen hebben, als ons de Dokter, misfchien wel
merle om zijne geleerdheid eens uit to ftallen , voorpreekt ; en, daar ons toch her even goed fmaakt, en,
zoo wij ons verbeelden, wonder wel bekomt, kan er
immers geene zwarigheid zijn! Mijn vriend N . N. (gaat
men voort) was in hetzelfde geval ; die gebruikte jcnever met Droop , heetgemaakten wijn met kaneel of
war conferf, en dat hielp hem ; een ander heeft den raad
gekregen, om , tot verfterking van de borst, 's morgens een paar lepels gort to eten, of wel een boterhaln
met raauw rookvleesch ; een derde heeft volftrekt niet
anders gedaan, dan IJslandfche mos, zoethout en klaprozen, gekookt, een paar glazen vol daags, met bet
beste gevolg, gedronken ; derhalve zal ik mij ook maar
van een deter middelen bedienen, enz . enz .
Wij zijn niet voornemens, om ons in alle gevallen,
vooral tegen her laatfte dezer middelen, volftrekt to
verklaren ; hoezeer zij echter alien her onbepaald vertrouwen, hetgeen fommigen daaraan fchenken, niet
verdienen ; maar bet eerfte is in allen opzigte nadeelig :
nets kan fchadelijker en verderfelijker zijn, ook in iedere verkoudheid, om bet even of zij een beginlel der
Longtering zij, of niet, dan bet gebruik van geestrijke
dran-

M
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dranken, of wijn. Men geloofc algemeen, onder gegevette koude of verkoudheid, letterlijk to moeten be .
grijpen iet floffelijks, dat zich in een bepaald volumen
tvsfchen de deelen van ons ligchaam heeft ingedron .
yen .
De eerfle gewaarwording nu, welke Wij bij bet
gebruik van fpecerljen, geestrijke dranken enz . ontwa.
Yen,, warmte zijnde, onderflelt men, hoe oppervlakkig
den ook, hierdoor de gevatte koude of verkoudheid uit
bet ligchaam to verdrijven . Wat is nogtans meestal pet
onvermijdelljk gevolg ? (zoo anders de krachten der na .
tour in eeu flerk ligchaam zulks niet voorkomen .) Dat
gewolonlijk de verflopping in pet hoofd of den neus er •
ggr, de aanwezige hoest heviger, en bet opgeven van
flaimen moeijelijker wordt . Wel is waar, dit gefchiedt
niet dadelljk op pet gebruik van zulke geestrijke toebereidfels ;in tegendeel wordt pet voor eenige uren fchijnbaar
peter met de ongefleldheid ; en dit mag ook wel de re.
den zijn , waarom deze handelwijze zoo algemeen
wordt opgevolgd : echter, eenigen tijd daarna, wan.
ncer de verhittende werking geeindigd is, verfchijnen
eerst de zoo even gemelde moeijelijke, lastige en voor
het vervolg nadeelige toevallen ; want bij iedere verkoudheid heeft er altijd eene meer- of mindere ontfleking plaats, pet zij van bet flijmvlies van den neus, of
van die deelen, welke, als vervolg van pet gemelde
vies, de binnenfle oppervlakte der luchtpijptn in de
longer ultmaken ; als zijnde dit meestal pet eerfie uit .
werkfel of gevolg eener gevatte koude of verkoudheid .
War nu eeder, die flechts voor overtuiging vatbaar is , zich
kan overtuigen, dat iedere ontftekingachtige toefl'and t,
in welk deel van ons ligchaam ook plaits grijpende,,
(in een' betrekkelijken zin) eenigzins bij eene gedeeltehjke
branding kan en moex vergeleken worden,_ die flechte
in den graad rain of trreer hevig treft , naannate van
bet oorzakelijke, (de aandoening der koude in ons ge .
vat) 't welk daartoe aataleidiug gaf, of dezelve onderhoudt, (even ale eene kool vuurs, van buiten met otter
ligchaam in sanraking gehragt , eene gelijke ontftekin

of
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of branding zoude moeten veroorzaken) ; -- zoo zal
het wel niemand in de gedachten komen, zulk eene
door vuur van buiten veroorzaakte branding, of ontiteking, met brandewijn,wijn, of dergelijke verhittende
middelen, tebehandelen ; in tegendeel, men, grijpt wel .
dra naar alle mogelijke verkoelende en verzachtende
middelen, gelijk azljn, water, olie, enz . Dan, al ware het ook, dat men dit verzuimde, zoude zulks ten
minf'e niet altijd zulke bedenkelijke gevolgen hebben,
als in de bovengemelde inwendige ontftekingen moet
plaats grijpen . Hieruit zal men kunnen opmaken, welk
grout nadeel daaruit voor onzen toekomitigen welftand
moet voortvloeijen, indien wij ons zoo onbehoeftaain
en zorgeloos bij elke verkoudheid aan het gebruik van
geestrijke dranken en fpecerijen overgeven, altemaal gefchikt om meergemelde ontflekingen eenen hoogeren
graad to doen erlangen, derzelver behoorlijke oplosfing
to verhinderen, en tot het overgaan in inwendige veretteringen, onder den naam van longontfteking, longtering, etterzak enz . bekend, aanleiding to geven.
Het kon ons plan niet zijn, oak zoude zulks dit bef'ek niet gedoogen, eene meer volledige befchrijving en
behandeling van de Verkoudheid, alsmede van de daarop niet zelden volgende Longtering enz ., to leveren ;
alleen wilden wij, die meermalen zeer gevoelig getroffen werden door zoodanige ongelukkige voorwerpen,
aan laatstgemelde ziekte nederliggende, en voor welke
alle hoop op heriel verloren was, de Lezers opmerk .
zaam maken, op welke wijze men zich ten minfte aanvankelijk reeds , bij een der meest voorafgaande beginfelen det Longtering, de Verkoudheid namelijk, to ge ,•
dragen hebbe, om zich voor eene opvolgende, zoo
moorddadige ziekte to behoeden .
Zoodra men derhalve op eene ongewone wiize door
verkoudheid wordt aangetast, hetwelk zich over hot
algemeen door niezen, hoesten, vergezeld met afwisfelende huiverigheid en dorst, to kennen geeft, onthoude men zich van alle fterk gekruide fpiizen, en
biENGELW . I$IS. Nq . 4,
voorL
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vooral van geestrijke dranken , op welke wijze ook toebereid, alsmede, van fterke ligchaamsbewegingen . flet gewone voedfel behoort to beftaan uit ligte groenten, dune
foepen met eenig plantzunr, gelijk citroenfap enz . ,
melk- en meelfpijzen en gefoofde fruit ,weinigenversch

rzrnd-

en kalfs- of adder wit vleesch . Voor den dorst
drinke men een' warmers drank, bet zij uit vlierbloemen en zoethout, of, zoo ooit bet drinken van gewone thee nog tot cenig nut voot den mensch kan ver-

ltrekken , alsdan is bet hier , waar dezelve op hare
rlaats is ; men kan haar vooral dan 'veilig en met bet
beste gevolg, met fuiker, beftendig als gewonen drank
drinken .
\Vannecr de hoest lastig en droog is, zal
men bijzonder veel nut ondervinden van de zoogenaamde dampbaden, eenige . malen daags gebruikt,
hetweik men , best 's morgens vroeg en 's avonds v66r
bet naar bed gaan, op volgcnde wijze bewerlrfteiligt

men laat zich, namelijk, een' grooten bak of fpoelkom
met Gene genoegzame hoeveeiheid kokend water, waarin cen weinig vlierbloemen of aziin gctnengd is , of ook
wel zonder bijyoeging dezer middelen , -even , pat
met het aangezigt hicrover zitten , en bedekt bet hoofd
met een fervet of laken, zoodanig dat de wafem gedurende een vierde of half ultr beftendig wordt inge-

ademd ; in bet eerst zal dit wet eenige vermeerdering
van hoest veroorzaken, dock hetwelk langzaam vermindert, en ook minder plaats zal hebben, wanneer
men zorg draagt, otn in bet eerst nict al to digt over
bet water -te komen .
Op deze wijze, en onder eene dusdanige behande-

lint,

zal de verkoudheid zich wcldra oplosfen, en melt

zal-zich tevens aan alle onaangename gevalgen onttrekken . Bijaldien nogtans , tegen alle verwachting, de

beterfchap niet volkomen mogt worden en de hoest bleef
voortduren, dan is bet zaak, fpoedig zijnen Arts to
raadl5legen, oln van hem verdere help to erlangen,
?'lent vrage 'dozen opzetteliik, of ons ligchaamsgeltel

ee; nLn aanlcg tot longtering teekent, hetwelk ieder ge'oe-
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oefend Geneesheer uit bet voorkomen van den mensch
Nina dadelijk behoort to kunnen ontdekken ; en, ware
zulks bet gevgl, dan late men zich door hem de noodige voorfchriften tot once volgende leefwijze geven ;
want de ondervinding heeft bij herheling geleerd, dat
ook zoodanige perfonen, die eenen bijzondeFen aanleg
(dispofitio phthifica) tot longtering hadden, onder ecue
regelmatige en daarmede overeenkomfiige leefwijze s
eenen hoogen ouderdom hebben bereikt .
LETS, OVER DEN PERSOON EN DE SCGI*RIFTEAI VAN
DEN HEERE DE CHATEAUB$ .IAND .

(Uit .het Fransch .)

Zoo de Godsdienst onder ons een deel zijner heerfchapp'e hernomen hebbe ; zoo bet niet meer tot den
ggeden toon behoore, met de priestess, de hriligen,
de verborgenbeden en plegtige gebruiken van den eerdienst to fpotten, bet is zeker, dat men deze verbeteringen to danken heeft aan bet Genie du Cbristianisme $ (Geest van bet Christendom .) Dit work heeft
eerie ware omwenteling daargefteld . Wanneer men bedenkt, dat de Schrijver, zonder naam in bet gebied der
letteren verfchijnende, bet gewigt van zestig jaren goddeloosheden op to ligten, eene halve eeuw van grofheden en fpatterniien , met den naam van V 0 L T A I R E
geftempeld, had uit to wisfchen ; dat hij in min dan
eenige jar-en galaagd is om zoo vele zwarigheden to
boven to komen, zal men toeftemmen, dat eene dergelijke poging met zoodanige uitkomst niet heeft kunnen
bekroond worden, dan door eene kracht van geest en
bekwaamheden , die alien menfcheu niet gegeven zijn.
Van dat oogenblik of aan werd de Heer D E c H AT E A U B R I A N D in Frankrijk de hoop aller brave lie .,
den, welken hij de mogelijkheid deed zien der wederkeering van de oude orde van taken : want, door aan
den
L a
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dcn geest van Let Christendom to herinneren, lierftelde hij noolwendig bet beginfel eener M'onarchij , op
den Chpistel-tjken Godsdienst gebouwd . Het was on1110 SAM, zoo vele ridderlijke herinneringen op to wek-

k$n ; zoo vele tranen op de godsdienftige inrigtingen
to ftorten, door de omwenteling vernietigd ; ons met
zoo veel verrukkelijks de zeden onzer vaderen, de ge-

woonten onzer kindschheid to herinneren ; ons al de
grootheid onzer Koningen bij de verwoesting der grafiteden van St . Denis to fchetfen : in 't kort, eene zoo
treffende gefchiedenis van bet verledene to ontwerpen,-zonder ons to doen betreuren wat niet meer be-

ftaat, en ons bet verlangen in to boezemen om bet wederom to zien geboren worden .
B U 0 N A P A R T E befefte bet gevaar , en wilde den
Schrijver van bet Genie du Christianisme aan zich verbinden : hij zond hem naar Rome, met zij,nen Oom,
B U O N A P A R T E was nog
den Kardinaal F E S C H .

flechts Conful, en de Koningsgezinden dienden hem, in
de hoop van hem de rol van M O N C K to zien fpelen ,
tot welke hij door zijn belang en zijnen roem geroepen
fcheen . Maar wij bekwamen welhaast van onze dcvaling : de Hertog V A N E N G 1-1 1 E N werd vermoord ! Deze misdaad gaf den Heere D E C H ATE A U B R I A N D
gf;legenheid tot bet ve`rrigten van eene dier dagen, welke cen geheel leven vereeren en vertroosten .
Des

daags na dezen gruwelijken moord, nam hij zijn af-

fchcid als Ministre dans le Paleis, tot welken post hij
juist benoemd was .
Het buitengewone, en waarop men misfchien geen
achts genoeg heeft geflagen, was dit, dat de worfteling
tusfchen B U O N A P A R T E en den Heer D E CHAT E A U B R I AND toen eene openlijke worfteling werd,

en dat de laatfte , honderd malen op bet punt van doodgefehoten to worden, alle dagen bij de Policie ontboden,
gedurig bedreigd met gevangenis en ballingfchap,blootgcfi:eld aan eene andere foort van vervolging, bet aanb'ol van posten en de vleijerijen, ondertusfchen alien
door
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uoar eene bijzondere voorzienigheid ontfnapte . Men
moet bekennen, dat, zoo niets edelmoediger kon zijn
dan bet gedrag van den Schrijver van bet Genie, niets
ook in den eerften opflag onvoorzigtiger fcheen : de uitkomst heeft bewezen, dat matiging hem niet vreemd
was ; maar hij begreep ongetwi feld, dat men met B U 01V A P A R T E Wets vorderde door zwijgea en toegevendheid, en dat men zulken man float moest in de oogen
zien ..
Bij de lectuur van een artikel in de Mercure, (die
toen den Heere D E C H A T E A U B R I A N D toebehoorde, maar die hij to dezer gelegenhei .l verloor) zwoer
R U O N A P A R T E, den Authe}ir op de trapper van zijnen troon to zullen doen no erfabelen ; gelukkig volbragt hij zulks niet . Het is zeker, dat deze man, die
alles tartte, eene foort van eerbiel, en zelfs eene zekere neiging, voor uitftekenden letterkundigen roem had .
pen Schrijver van het Genie den natuurlijken dood niet
willende aandoen, belloot hij hem zedelijk to doen
fterven, pogende zijn vermogen to verwoesten .
ARMAND DE CHATEAUBRIAND werd to dezen tijde gevat op de kusten van Normandije, belast
met orders van den Koning . De Autheur van hot Gevie deed to vergeefs wat hij kon, om zijnen Neef to
redden. B u o N A P A R T E boette op den ongelukkigen
A R M A N D den haat, diet hij zijnen naam toedroeg .
De Heer D E C H A T E A U B R I A N D, die niet had kunnen verkrijgen zijnen Neef in de gevangenis to zien,
volgdc hem naar de vlakte van Grenelle, op den dab
der volvoering van zijn vonnis ; doch , een oogenblik
to laat komende, vond hij hem doorfchoten, en-een'
ilagershond bezig met zijne herfenen to verflinden! De
~enige Broeder van den Heer D E C H ATE A U B R I A N D
was reeds voor dezelfde zaak op het fchavot geftorven .
De Voorzienigheid ten laatfte den Dwingeland vernederende, en alles zijnen naderendenval aankondigende, maakte zich C H A T E A U B R I A N D daarvoor gereed . \Vij kunnen verzekeren, twee maanden v6br den
L 3
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intogt der Geallieerden to Parijs bet handfchrift van
bet ftukje, getiteld : De Buonaparte et des Bourbons,
(met eenige weinige verandering) gelezen to hebben . Men

weet, welk eene uitwerking op Frankrijk en Europa
deze verwonderlijke Philippica heeft gehad . De Heer
D E C H ATE A U B R I AND deed de onmiddellijke terug .
komst der B o u R B 0 N s voorafgaan door dit nadrukke.
lijk gefchrift, op een oogenblik, toen er nog kracht

noodig was om mede to flepen, en geweld om to over-

winnen ; even als hij thans, door een werk vol gema .
tigdheid, rede en zachtheid, aan den voet des troons
de nieuwe gevoelens met de oude herinneringen tracht

to vereenigen . Aldus heeft de ftrijd tusfchen de zede.
lijke en de natuurlijke magt , tusfchen B U O N A P A R T E
en den Schrijver van bet Genie du Christianisme, niet
minder dan twaalf jaren gedaurd .
Men heeft , volgens bet getal der uitgaven van even .
genoemde werk, berekrend, dat er een exemplaar van
hetzelve bij iedere twee burgerlijke gemeenten in Frank,
rijk moot beflaan . Dat men dan oordeele, welke do

invloed van zoodanig gefchrift moot zijn geweest ! De,
zelfde algemeenheid is ten deele gevallen aan bet flukje

over B U 0 N A P A R T E, en de Reflexions politiques . Het
gedrag van den Heer D E C H A T E A U B R I A N D vertoont eene foort van regelmatig plan, waarvan men
zeggen kan, dat het begin het Genie du Christianisme,
bet midden de artikels in de Mercure en bet ftukje over
de B o u R B o N s, bet einde de Reflexions politiques

Hij heeft ons zelf to kennen gegeven in zijne laatfte werken, dat hij zich bezig houdt met eene gefchiedenis van ons vaderland : de roem van Frankrijk kan
aan geene betere harden worden toevertrouwd .

BE-
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BERIGT NOPENS EENEN BRIEF, BIJZONDERHEDEN,
BETREKKELIJK DEN DOOD VAN DEN HERTOG VAN
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nder bet vernietigd Fransch bewind ziin vele gruwelen gepleegd, van welke bet maeijelijk is de ware
omftandigheden uit to vorfchen . Tot deze foort behoort ook de heimelijke teTegt(tehing van den ongelukkigen Hertog V A N E N G H I E N . Elk, die in fast is,
om aangaande dit en dergelijk voorval eenig narigt to
geven , haude ik voor verpligt , om milks, ten dienfle
der gefcbiedenis, to doers, met aanwijzing van zijne
bron, Dpdat de beoefenaar der gefchiedenis in flat zij,
om to beoordeelen, of, in hoe verre, en op welke ironden, de verhaalde daadzaken geloof verdienen . Zoodanige opgave miste ik, onder andere, ongaarne bb bet
berigt nopens de gevangenneming en dood van den
Hertog van £nghien, geplaatst in bet Mengelwerk
der Vaderlandfche Letteroefeningen voor 1814, No .
XIII, bl. 646--553 . Ik miste deze opgave met to meer
leedwezen, uit hoofde van de overeenkomst van dit berigt, wat de hoofdbijzonderheden betreft, met een ander, mij reeds voor vier jaren bekend ; eu welke overeenkomst de geloofwaardigheid van beide berigten,dear
zij toch ook weder genoegzaam bliiken niet uit dezelfde bron gevloeid to zijn, niet weinig flaaft ; maar
to gelijk de begeerte, om to weten, hoe men aan bet
eerfte verhaal gekomen is , grootelijks opwekt . Ziet
hier bet verhaal, hetwelk mij bekend was , getrokken
uit eenen particulieren brief, waaromtrent ik itraks nader berigt zal geven .
„ Ik heb bij mime dochter ( NB . to Parijs, zoo als uit
den ganfchen zamenhang blijkt) een' Officier ontmoet,
die bij dit afgrijfelijk treurfpel (den dood van den Hertog) tegenwoordig is geweest . 1k verhaal u hetzelve in
alle deszelfs omftandigheden . De ongelukkige Hertog
is
L 4
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is des nachts ten 12 ure to Vincennes aangekomen .
Men p.laatfte hem in den toren, zonaer vuur . Het
was koud en vochtig. Hij vroeg om vuur, en kreeg
tot antwoord, dat hij zulks niet noodig had . „ 1k zal
„ iets dienen to eten, want federt heden ochtend 5
• ure heb ik niets gebruikt ." Daarop heeft men hem een
weinig koud rundvleesch gebragt en eene flesch wijn,
waarvan hij een enkel glas heeft gedronken , etende ook
cen klein ftukje van bet vleesch . De rest gaf hij aan
zijne wacht, zeggende : ,, Gijl. moet ook wel honger
„ hebben ." Kort daarop traden twee Gensd'armes de
kamer in, die, beiden den Hertog bij den kraag aanvattende, zeiden : holg mij! In deze houding moest hlj
een' hoogen en ffeilen trap afklimmen . Hij zeide : „Al.
• zoo brengt gijl . mij naar mijn gevangenhok ? " Gij
zult het zien! Gekomen zijnde in de fortificatien, deed
then hem in dezelven eenige pasfen voorwaarts gaan,
war}neer hij voor zijne voeten een geopend graf zag,
hetwelk hij met aandacht bezag . Een der Gensd'aI*2es
zeide tot hem : Dit is voor u ! f ierop myn zijne regters
verfchenen . De Generaal M U R A T, Schoonbroeder van
B U 0 N A P A R T E, fprak hem aldus toe : Gij zij t ter
Food veroordeeld, en zult, op Jlaanden voet, uw vonnis
ondergaan! „ Ik hope toch dat men mij eenen biecht-

„ wader zal vergunncn, en mij den tijd geven, om mij
„ ter dood to bereiden ? " Neen 1 een booswicht, als gij ,

heeft geen' biechtvader noodig . Ga awe zonden verzoenen in Gene andere wereld, zoo er eene is! ,, Men zal

„ mij toch ten minf}e de vrijheid vergunnen, om een
„ enkel woord aan mijne vrouw to fchrijven ? " Neen !
„ Men geve mij eene fcbaar : ik wenschte haar eene lok
„ van mijne haren to zenden ." Neen! gij zoudt er
een ander gebruik van kunnen maken . „ Rampzalige
• waar hebt gij ooit gezien , dat een B o u R B 0 N lafh artig genoeg was , om zichzelven om bet leven to
• hartig
• brengen?" Hierop verzocht hij aan ten' Of>icier, die
ter zijde van hem itond, om eene lok van zijn haar to
willen affnijaen, en dezelve aan zijne vrouw to zenden,
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den. (Hij had een geheim huwelijk aangegaan .) „ Meld
„ haar, dat ik, tot mijn jongfte oogenblik, aan haar
„ gedacht heb ." Hierop wide men hem een' doelt
voor de oogen binden ; waarop de Hertog zeide : „ Ga
„ terug ! Ik weet to fterven ! Gave God, dat dit het
„ laatfte bloed van mijn Geflacht zij, hetwelk vergoten
„ wordt ! Leert van een' B 0 U R B o N to fterven ! Sol„ daten, let op bet bevel ! " Hierop deed hij een kort
gebed, en riep : „ Vuur ! " Van tien Gensd'armes hebben acht bet geweer nedergeworpen . Daarop deed men
oogenblikkelijk vier Mammelukken avanceren, die vuur
gegeven hebben, Zij troffen hem niet goed, en men
wierp hem, nog blijken van leven gevende, in bet
graf, zonder hem to ontkleeden . -. De Gensd'armes,
die geweigerd hebben om vuur to geven, zijn, un
uur daarna, gefufilleerd ."
Dit verhaal ftaat in eenen brief, gefchreven aan wijlen den vermaarden Utrechtfchen Hooglecraar R . M .
V A N G O E N S, en berust onder deszelfs Neef, den
Deere D . F . V A N A L P U E N, to Leiden, die, in den
jare i8io in de nabijheid dezer ftad wonende, mij dezen
brief toen reeds, als een diep geheim , liet lezen . De
brief zelf is met eene vrouwenhand gefchreven, en zonder naam ; doch onder aan denzelven ftaat : „ Gij kent
„ mijnen naam . De voorzigtigheid gebiedt, om, in de
„ nabijheid van den Rijn, de brieven niet to ondertee„ kenen : getuige de Hertag V A N E N G H I E N en an„ deren!" Hij is gedateerd uit Lllilhelnasbad bij Hanacc, en gefchreven op bet oogenblik, dat de Schrijffter uit Parijs terugkwam . Zij fchijnt eene vrouw van
rang to zijn . Althans zij verhaalt in bet begin van den
brief, dat zij toegang had gehad bij de Gravin D E
B E A U H A R N A I S, bij welke zij , onder andere , had ontmoet de M O N T M O R E N C I'S , en zelfs de Kei erin :
ook had zij dagelijks ontmoet Mevrouw D E L A V A3, E T T E , Hofdame van de KeizeKin , en zijne Excel .
lentie, haren Gemaal, „dien -- voegt zij er bij -- gij
,7 to Dresden gekend heht, toen hij daar Envoyd van
L $
„ Frank-
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Frankrijk was ." Oak blokt, dat zij gedurende het.
proces van den Generaal M o .P E A U veel omgang had
met deszelfs Echtgenoote .
Hoe zeer bet nu to bejammeren is , dat men harett
foam niet weet, noch ook diem van den Officier, uit
wiens mood zij dit verhaal had gehoord, komt bet mi
voor, dat het verhaal zelve geloof verdient, zoo wel
bm bet crediet, hetwelk wijlen Prof. VAN G of N S
man hetzelve gegeven heeft, en kenbaar words uit de
torg, met welke hij dezen brief onder eene menigte
van allerbelaiigrijktte geheime brieven, over ftaatkun .
dige onderwerpen met perfonen van den eerften rang
flan verfchillende Hoven van Europa gewisfeld, heeft
bewaard, als om deszelfs overeenftemming in vele
bijzonderheden met bet berigt, in de Letteroefeningen
geplaatst , welks inzender ik bij dezen uitnoodige ,
mede uit naam van den tegenwoordigen bezitter des
briefs, om publiek to willeu maken, hoe blj aan zijf
berigt gekomen is (*) .
„

Zrnhem,

11 . II . DONKER CURTIUS .

i6 Dec . 1814(*) De Redacrie voegt hare flem bij die des geachten Sehrij .
vets, en biedt haar werk gereedelijk ter mededeeling aan .
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E enige uren pans van bet gehucht

Jan. 1814 .)

Suc, ann den voet van
den berg Calm, die eene hoogte heeft van meer dan 3000
roeden, en op zijne fpits eeuwig ijs en fneeuw draagt, ver
toont eene duistere en flille vallei een dier tooneelen, welke
de ziel van den befchouwer in den ontzaggelijken kring der
Talrijkc watervallen, geloosd
Pyreneen boeijen en treffen .
nit een meer op de hoogten, florten ter zijde des bergs af,
en werpen zich, met ruifchende flroomen, in bet midden van
dezen ontzettenden chaos . Een fchrale groel, die de fporen van
derzelver onzekeren loop aanduidt, is bet eenig blljk van
groeijcnd leven, dat de nattiur geduld beeft to beflaan binlien
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tsen dezen omtrek, welken zij tot eeuwige onvrtrekebearheid
fchijnt beftemd to hebben .
Eenige onverfthrokken jagers, hunne nafporingen tot deze
ontzetrende afzondering tritgeftrekt hebbeit&e, werden door
verbaasdheid getrolfen, ziende, op eene tegenoverftaande kelp,
eene vrouwelijke gedaante, geheet naakt . Deze vromv fchtett
tenger ; bare kleur was donker ; een fang hoofdhaar, hips eeni+
ge dekfel, was langs here fbhouders verfpreid ; z}j fond 1rgtop
op eene vooruitftekende rots, welke boven afgtoitden fcheen
to hangen, wier ontzettende diepte deze rots overkluisde
.
De jagers liepen naar haar toe ; doch, hen ziende, nam de
vrouw de vlugt, heffende to gelijker tijd bet ijsfeiijkst ge •
fchreeuw aan . Voottgezweept door haren angst, ftortte zij
de fchuinte van den berg af, en ontfnapte fpoedtg aan de
vervolging der jagers, die de gevaren niet wilden tarren,
welken die onvaste en bijna regtitandige weg voor hnn gezigt
vertoonde . Het gerucht van deze wonderbare ontdekking
werd near her dorp S1rc gevoerd .
Des volgenden daags, in den morgen, begaf zich een groot
aantal herders near den berg, en, zich achter de rotfhn verftekende, wachtten zij op de vrouw, en, haar bi verrasfing
overvallende, maakten zich meester van haren perfoarn . Ter.
ftond werden hair kleederen aangeboden, welke zij ver4vierp,
en zelfs met de grootfte hevigheid verfcheurde ; bet was
piet voor men gefleagd was om hare hander to binden, dat
zij hare Weeding konden volvoeren . Zij wend naar bet dorp
gebragt . De vrouw, zich gekleed Nende met gewaden, hair
hatelijk, en gefleept uit den donkeren fchuilhoek, wier zwarre droefgeestigheid hear fcheen to behagen, wend aangegre,
pen door de ijsfelijkfte dolheid ; hare oogcn, fchirterende
van vuur, fehenen uit bet hOofd to zullen fpringen ; hare
bewegingen werden geweldig en ftuiptrekkende : eindelijk brak
zij bet ftilzwijger., om tegen de gehen, die hair omringden,
bedreigingen to uiren, voortgebragt mot eene heftige ftem,
en, als 't ware, in den bovendatuurlijken coon van aanblazing en geestdrift .
Toen zij aan de pastorij van Sac kwam, duurde hare woede nag . De pastoor, een bemind, zacbt en overredend geestelijke, vertoonde zich aan liar, bledende woorden van vrc .
de en vertroosting. In eens, door een' dier fpoedige overgangen, zoo gewoon in moordea van den geest, volgde de
neer-
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neerflagtigheid der melancholie op de uitbarfting der zinne
loosheid.
Haar gelaat werd droevig en ftil ; zij fprak niet meer, noch
fcheen iets to hooren of to zien : eene enkele gedachtei
welke alle hare aandacht verflond, maakte haar bnverfchillig
voor ieder omringend voorcverp . Die gedachte moest, bij
gevoig, van den treurigllen acrd zijn ; onwillekeurige tranen
en zuchten, haar bedrukte hart ontfnappende, verrieden hare
fmart. Ten laatfte ftaat zij ftil, en vestigt hare blikken, die
eenigen tijd rondgewaard hadden, onbewegelijk op hare kleederen ; hare leden beven ; zij valt op hare knien, en roept
met eene ftem, door zuchten afgebroken : ,, Goede God!
wat zou mijn ongelukkige echtgenoot zeggen?"
Deze woorden werden gevolgd door flille gebeden en eene
lange mijmering. De tranen, welke zij in menigte ftortte,
gaven haar eenige verligting ; zij werd bedaarder, maar bleef
onverfchillig voor alles . Spijzen werden haar to vergeefs geboden ; vragen herhaald, zonder eenig antwoord to ontvangen ; men mogt zeggen, dat zij door eene volflagene ongevoeligheid was getroffen .
Zij fprak alleen in bet Fransc1 : hare uitfpraak was zuiver ;
de wijze, waarop zij zich uitdrukte gedurende de aanvallen
barer dolheid, duidden aan, dat haar geest was befchaafd geweest . Haar gelaat , fchoon fchraal en loodverwig, fcheen
eenmaal bevallig to zijn geweest, en droeg nog den indruk
van eenen voornamen rang en waardigheid .
Het viel den goeden pastoor in geenen deele moeijelijk, to
befpeuren, dat deze vrouw cene vreemde was, dat zij niet
tot de gemeene volksklasfe behoorde, en dat de droefgeestigheid, waarin zij verzonken was, uit geenen anderen oorfprong
ontftond dan bet gewigt der rampen . Hij vatte voor de ongelukkige vrouw de levendigfle belangftelling op, en befteedde nan haar de teederfle zorge, welke hlj bet ongeluk had
door haar verworpen to zien . Haar in de kamer gebragt heb,
bende, waar zij den nacht zou rusten, gebruikte hij de noodige voorzorgen om hare ontfnapping to beletten . Die voorzorgen waren, echter, ontoereikende ; des morgens was zij
verdwenen : de kleederen, welke zij droeg, werden niet verre van de plants gevonden , aan flarden gefcheurd .
Zij vertoonde zich, eenige dagen daarna, wederom op den
tnp eener rots, tot hiertoe ongenaakbaar gehouden, behalve
voor
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voor arenden en klipgeiten . Pogingen, om haar nogmaals to
vermeesteren, werden vermenigvuldigd, doch bleven op deli
duur zonder gevolg ; bet was insgelijks vruchteloos pogen
om haren naam en vaderland to ontdekken.
Men geloofde intusfchen algemeen, en fommige uitdrukkit
gen, welke de ongelukkige vrouw ontfnapt waren, fchenen
dit gevoelen to bevestigen, dat zij eenen Franschman had getrouwd, wien revolutionaire gebeurtenisfen naarSpanje hadden
gedreven, en zij hem in zijne ballingfchap was gevolgd ; --dat bet paar, befloten hebbende naar hun geboorteland terug
to keeren, aan den voet der Pyreneen kwam, alwaar zij dib
gevaren ontmoetten, welke zij gepoogd hadden to vermijden .
Roovers vielen hen aan -- plunderden hen geheel nit, tot op
hunne kleederen toe, en verhieven zelfs hunne moorddadige
handen tegen bet leven des mans . Hij kwam om : de ongelukkige vrouw, getuige der ijsfelijkheid van dat bloedtooneel, Verloor haar verfland, hetwelk onder her gewigt barer
fmarte bezweek ; zij drong door tot voorbij Port Burat,
zwierf langs den woesten top der Pyreneen, en kwam, met
een gebroken hart en een ontfleld brein, in den ontzettenden
omtrek, wiens bedwelmend aanzien des reizigers loop fluit .
In deze flreken gevoed met de treurigfle beelden, werd zij
daar opgehouden door de overeenkomst, weike zij ontdekte
tusfchen de wanurde der natuur op die plek, en die van har :n eigen geest ; daar befloot zij, zich zonder bepaling to witden aan ontroostbare fmart, to lijden, en eenzaam, onbekend
to flerven in den boezem der natuur, in bet midden dier
naargeestigheid, welker ontzettingwekkend voedfel natwtr in
deze plaatfen ten toon fpreidt.
Men befpeurde fomtijds, dat zij wilde planten uitrukte,
zich in bet meer dompelde, of in de rivier afdaalde, om visfchen to vangen ; doch meestentijds zag men haar in de houding van nadenken en treurigheid, en gelijkende een flandbeeld, zoo onbewegelijk als de rots zelve, waarop zij flond .
De winter naderde intusfchen ; de fneeuw, welke de toppen der bergen bedekt, natn gedurig toe, en dreef vee en
herders huiswaarts : de hoogten werden vertaten . De inwo.
ners en de geestelijke betreurden bet lot der ongelukkige onbekende. ,, Ach 1 ongetwijfeld," zeiden zij , ,, zal zij verfcheurd en verflonden worden door de roofdieren ; of, zoo
zij derzelver moorddadige tanden konde ontfnappen, zal haar
be-
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hevrozen Ugchaam, na bezweken to zijn under de ijsfelijkheden van den hunger, of de fchcrpe prikkels der fnijdende
koude, oader hoopen fneeuw begraven worden ."
Hoedanig was hunne verbazing, toen zij haar, bfj het teiatgkeeren van bet fchoone j rgetijde, wederzagen, frog naakt
omzwprvende longs de bekende hoogten I Zij befchouwden
deze foort van opftaanding *Is een wonder, welks verborgenheid zij aiet konden verkiaren, en dat zij zich haastten in de
nabucige diflrikten bekend to maken .
De Heer V O R G .N i E a, Vrederegter to V edesfos s werd et
van onderrigt! deze tnagiflrnatsperfoon begaf zich near de
pleats. Door zijne zorg word de ongelukk.l;e vrouw wederoar gevat . Hij deed hear kleeden ; hij zocht hear vertrouwen ae winaen, deed haor eenige raauwe, outoebereidg fgijzen
icemen, en poogde hanr bet geheim harer ongelukken se ontrukken . Langen tijd ftelde zij bet hardnekltigst zwijgen tegen deze vragen, welke hij op de zacbtlke, maar ernfligfle
wijze deed ; ten Iaatfte, toen hij vroeg, hoe het kwam, dat
de beeren hear niet verlcheurd hadden ; „ De beeren?" antwoordde zjj ; „ zij zJn mijne bests vrienden ; zij hielden
mij warm ."
De beer der Pyreneen is van eenen edelmoedigen nerd
,hij o=iet den zwakken, en is alleen vesfchrikkelljk voor
die genera, welke beflaan heni to tergen . Hij begeeft zich,
inet de nadering van den winter, in een bol, en brengt eenige maanden door, begraven in eene foort van doodfluimering,
Zou bet niet mogclijk kunnen z}jn, dat deze vrgrtw, door
koude gedreaeu om die verfchrikkelijke woning binnen to
gaan, zich, gedurende de gettrengbeid des winters, warm
Meld, door is de fegers der beeren to deelen, welke zij ,
near alien fchijn, niet verUet , den met oagmerk om Misfchten
in don ftroom to vangen, of de vrucbt van den pinboom in
bet nalaupge bosch to verzamelen?
Nggtans wamen nog isfeljjker folteringen, den zij tot hiertoe Qudergaaa had, voor deze ongelukkige vrouw bewaard .
Zlj werd near Foix gebragt, opdat zij, to Bier plaatfg , zoodanige help mogt genieten, als bet openbare medelijden kon
vorfchaffen . H.et is eger mogelijk, dat, zoo zU in eene wedgekoaen omftandigbeid was geplats,noveruwdga
wordea sin een' perfoon van verftand en gewoel, de duistere

GEVONDEN IN DE PYRENEEN .

41fr

re dampen der droefgeestigheid, welke hare rede verdonker-

den, zouden zijn verdreveu geworden.
Doch dit ongelukkig fchepfel werd nogmaajs vervalgd door
haar ellendig noodlot . In bet eerst plaatfie men haar in een
hospitaal, waaruit zij, na weinige dagen, getrokken werd,
voorgeven dat zij de orde van de plaits hid geft=d,
en gebragt naar een oud flerk kasteel, hetwelk thins tot eene
gevangenis dient . Deze wooing, gebouwd op eene ontzaggelijke rots, van de andere bergen afgezonderd, en welke, fnel
oprijzende van den bodem eener vallei, drie breede Gottifche
torens tot eene verbazende hoogte verheft, is zeer gefchikt

,9,p

om denkbeelden van vrees en fchrik to verwekl ;en . Zoodm
bet ellendig fchepfel zich in deze plaats zag opgefloten, nant
akelige wanhoop haren geest in ; de toevallen van bare dol .
held kwamen weder ; en zij hield niet op, de muren barer
gevangenisfe to doen weergalmen van bare jammerklagten .

Een hardvochtig cipier, by wien de ongelukkige geene
mcerdere aanfpraak op regt had dan de wisdadige, ten einde
van bet ongemak ontilagen tc worden, dat haar gefchreeuw
veroorzaakte, vormde en volvoerde het plan om haar to doeu
nFdalen in cene andere gevangenis, vochtig en duister, gevorind door eene uitholing in de rots, vlak ogder een' der
torens, boven gemeld . I-lij plaatile eenig water en flecht
vocdfel voor haar, en bemoeide er zicb niet mede om haar
nog eenige oplettendheid to wijden.
Na eenige dagen terugkomende in hare gevangenis, of (om

juister to rpreken) in die groeve, waarin hij de wreedheid
had haar levend to begraven, - haar, wier ongelukken de
beeren, inedeWdender misfchien dan hij, hadden geerbiedigd!
- vond luij hair levenloos .
Zoodanig was bet treurig einde dezes ongelukkigen vrouwelijken wezens . Wij kennen flechts ten deele de langdurige
fmart, welke zij onderging ; doch bet graf verzegelt nog bet
geheim van haren naam en geboorte, en welligt ook de treurige oorzaak diens diepen en onverzetteljjken hartzeers, welks
geweldige fcbokken hare rede vermeesterden.
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ESCHIEDKUNDIG OVERZIGT, RAKENDE NAPOLEON BUONAPARTE ;
DOOR IEMAND, DIE HEM SEDERT VIJFTIEN JAREN VAN ZEER
NABIJ CEKEND HEEFT .

(Prdcis historique fur NAPOLEON B U O N A P A R T E ; jugewent porte fur ce fameux Per fonnage, d'apres ce qu'ii a
dit, ce qu'il a fait ; le tout extrait des Memoires dun
Homme qui ne l'a point quitte depuis quinze ans.
Paris, 1814. 7e . Edition .)
l:en man van veel geest, federt vijftien jaren getroffen door
talr.ijke tegenitrijdigheden, welke hij opmerkte, niet alleen in
her ftaatkundig karakter van B U O N A P A R T E, maar bovendien ook in zijn afzonderlijk leven, zeide : ,, Deze man is
een verbazend raadfel, waarvan Gode alleen de oplosfing
„ toekomt." Men kon geene fchoonere uitdrukking gebruiken, en to gelijker tijd eene grovere dwaling begaan.
B U O N A P A R T E is, in alle opzigten, her wezen, dat men
beter dan eenig ander bepalen en omfchrijven kan . Wilt gij de
maat van den Kolosfus, zoo eenig in de jaarboeken, befehouw hem niet in de onmetelijkheid van den kring, dien
hij heeft doorloop2n ; befpied hem verre van den ftroom,
die niet alleen de menigte, maar ook den wijsflen uit zijn
flandpunt rukt ; verfcheur de dagbladen, betaald om de gebeurtenisfen to verwringen, en eenen man tot dp wolken to
verheffen, dien bet heelal honderd voet onder de aarde wenschte ; verbrand die bedwelmende boekwerken, welker laagheid
bet bedrog evenaarde, en waarover hij zelf bloosde ; bereken de tijden, de plaatfen, de uitgebreidheid der hulpmiddelen en de dapperheid des yolks, waarover hij to bevelen had,
-- zoo zult gij welhaast den maatftaf in handen hebben van
dezen, tot op de jongfte tijden inderdaad onverklaarbaren,
flan . Dergelijk een arbeid is voor iedereen geenszins gemakkelijk ; men kan zelfs falen in de onderneming, wier bijzonderheden wcl behooren gekozen to zijn .
Wat moet men dan doen, om bet ware wezen van den
man to treffen? Allen gevoel van haat ter zijde flellen, den
mensch ontdoen van alle misleidende vertooning, en wat hij
was, wat hij is, afleiden uit hetgeen hij, niet in her openbaar, maar in bet bijzonder, fprak en deed .
lk.
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Ik ga dan daadzaken aan de fcherpzinnigheid des lezers onderwerpen ; bet zal kem vrljflaan, daaruit de gevolgen of to
leiden, welke hem voegzalmst zullen fchijnen . Mtjn gevoelen moet geenszins ter wet vefftrekken : men kan zieh be .
driegen bIJ bet opnemeh van een' Kolosfus . Dat men nier
verwachte, in dit overzige een bepaald plan, eene kunstmatige orde aan to trelfen ; bet zijn fleenen, welke ik aanbreng,
om door eenen bekwamen bouwmeester to eeniger cijd tot
een beter ingerigt gebouw to warden gebezigd .
Seder viJftien jaren ben ik door mijn' post aan den perfbon van B U O N A P A it'r E verknocht. Sedert vijftien jaren
opmerkzaam navorfcher zijner geringfte bedrijven, zoo dikWIJIs 'bet in mijne magt was hem to befchouwen of to hooren, werd ik meer dan eenmaal ontmoedigd, wanneer ik een
bepaald oordeel over hem wilde vellen . Welk een mensch
inderdaad 1 welke monflerachtige ierzasheling van onzamenhangende deelen! welke verhevene• inzigten, welke waarachtige kleingeestigheden l Hetgeen mij meest verbaasde, hetgeen
vele anderen even zeer mag verbazen, is, dat nooit eenig
mensch zoo werktuigelijk en met zoo grooten fpoed van bet
eene uiterfte tot bet andere overging. Hetzelfde oogenblih
vertoonde u een groot' ftaatsman en - een flechten dorpfchout, een roemrijk bevelhebber en - een zeer gewoon
krijgsman, vooral in een tijdftip van hertogt . Wilt gij er u
van overtuigen, lees bet volgende ; de trek is ontleend uit
de zaak van eenen Prefect van eene enter zuidelijke provincien .
„ Gij zijt toegelaten om hem to fprexen, hiJ hoort u sin ;
„ gij eindigt, hij antwoordt u . ZiJn toon is zacht, zijne
,, woorden welvoegelijk, afgemecen, gepast zelfs ; zie hem
„ aan, zijn oog is bedaard, zijne trekken helder en aange„ naam,uw hart geeft zich over aan de hoop : mast bet toe„ val heeft naast hem een of ander voorwerp gepl2atst, eene
„ landkgart, een boek , even veel wat ; hij werpt er een blik
„ op ; wel nu, deze werktuigelijke floring heeft den man om„ gekeerd . Zijne blikken vestigen zich op u, eensklaps words
,, zijne flem ruw en fchel, zijne taal beleedigend en afgebro .
• ken ; gij ziet hem van nieuws aan, zijn gelast is flreng,
s, zijn oog vurig, en uit zijnen wijd geopenden mond komt
• eene verachtelijke weigering voort, of wel een affcheid,
• op den coon eens $arbaren-konings uitgefproken . Gij gnats
MENGELW. J$15 . NO . 4 .
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verpletterd, verward, en in twijfel, of bet niet twee vet• fchillende perfonen zijn, met welken gij gefproken hebt ."
Wilt gij meer, lees voort ! - Een zijner Ministers nadert
en biedt hem een verflag aan, door hem gevraagd . her betrof eene zamenzwering regen zijnen perfoon . Ik was bij
her geval tegenwoordig . Ik verwachtte, ik beken her, hem
to zullen, zien in woede geraken, tegen de verraders uitvaren, de regeringsleden bedreigen en van onachtzaambeid befchuldigen : niets van dit alles! Hij doorloopt bet papier zonder hot mince teeken van gemoedsbeweging . Oordeel over
mijn verraafing, of liever, welke zoete gewaarwording ik
gevoelde, toes hij deze troostrijke en verhevene woorden
deed hooren : ,, Mijnheer de Graaf, de ftaat heeft niet gele• den, de magifraten zijn niet beleedigd geworden ; her was
„ dus flechts mijn perfqon, diet, men bedoelde : ik bekJaag
• ze van niet to weten, dat alle mijn wenfchen op her geluk van Frankrijk uitloopen ; maar elk mensch kan dwalen .
• Zeg den ondankbaren, dat ik hun vergeef, Mijnheer de
• Graaf ; vernietig her proves ." - Thans tart 1k den getrouwften Koningsgeainde, die van een zoo grootmoedig gedrag
mogt zijn getuige geweest, om niet bij zicbzclven to zeggen : Zoo de Hemel, in zijnen toorn, amen gverweldiger aan
Frankrijk fchuldig was, danken wij Hem van dens, gekozen
to hebben! - Houd op, onbedachteI Uwe oogen hebben gezien, uwe ooren hebben gehoord, geloof nets ; mast mat u,
twee dagen later, vinden op her lever van dozen zoo zachten, zoo grootmoedigen, zoo min wraakztichtigen Vorst .
De deuren openen zich, daar is hij : de menigte der hovelingen omring hem, ieder vestigt de oogen op hem ; zijn
gelaat is ont(teld, de fpieren van zijn aangezigt Than gefpannen, zijn geheele voorkomen is woest en toornig ; eene fombere flilte heerscht in de vergadering ; de Vorst heeft nog
niet gefproken, mast hij last zijn blikken over den hoop
weiden ; hiJ bemerkts denzelfden Ml inister, die, twee dagen
hevorens, hem her rapport had aangeboden . ,, . Mijnheer de
„ Graaf," zegt hi, „ die lage zatneazweerders, zijn ze otit• halsdt zijn hunne medeftanders in de ijzerst hebben de
• feherpregters eon nieuw voorbeeld gefteld voor al wie hen
„ zou willen navoigen, die naar mijn levgn ftaan r "
Wet fehilder zou bekwaam genoeg zijn, om de verbazing,
dE varfomming des armen Ministers to fchetfen t Hij meent
to
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to droomen ; ondertusfehen waakt hij . Hij wil reden geven,
hij flamert, hij weet zich niet nit to drukken . Het is to
vergeefs, dat hij den Sultan de genade to binnen brengt,
die hij des vorigen dags had toegeflaan, ja tot de woorden
toe, van welke hij zich had bediend ; men antwoordt heat
beftig : „ Niets is valfcher ; gij hebt mij kwalijk begrepen ."
Diep Rilzwijgen aan alien kant ; de Monarch breekt dit bet
eerst af. Her is dezelfde perfoon niet meer ; zijne trekken
hebben rich opgebelderd ; zijne flem heeft zachtheid en buigzaamheid aangenomen. Hij fpreekt met een' Maarfchalk van
Frankrijk, groet een' Ambasfbdeur, en, zich omkeerende naar
den Minister, nog rood van fchaamte of toorn, onderhoudt
hij hem over onverfchillige zaken, met eene goedheid, eene
zachtheid, eene aanminnigheid, die iedereen in verbazing
brengt, welke hij ten top voert, daar hij, op bet oogenblik
dat bet gezeifchap henen gnat, den Minister nog toeroept
» Mijnheer de Graaf, gij zult fpoed met die zaak waken!"
De flaatsman gnat been, en vier-en-twintig uren daarna beeft
bet graf tien eerlijke httisvaders verflonden, Lien weduwen
zijn in tranen en armoede, en Frankrijk tell vijftig weezen to
meer !
Thans zal men zichzelven vragen, welke de oorzaken dezer onvoorziene , wreede en verachtelijke uitfporigheden
zijn . Niets gemakkelijker om op to losfen.
Der menfchen genie heeft zijne grenzen . B U O N APART E
bezat gewis vermogens, maar natuurlijk en zedelijk to klein
voor de ontzettende uitgebreidheid van den kring, then hij
tvilde omvatten ; de groote man beflond flechts gedeeltelijk
voor elke der zaken, die hij overwoog, en zijn hoofd was
altijd overladen . Hieruit volgde, dat, hetgeen hij op bet
oogenblik werktuigeiijk begreep en zeide, daarna bij nadenken omvergeworpen werd . Geenen tijd hebbende om to redeneren, behielden zijne hartstogten ten flotte Reeds bet over .
wigs op de fchaal .
Zelden gebeurt bet, dat eenige jeugdige trekken niet doers
zien, wat iemand to eenigen tijde zal zijn ; zoo bet individu
geeee rol fpeelt, bemoeit zich bet publiek Weinig met de
ftreken zij ner vroegfte jaren ; maar a U o N A P A R T E is niet in
dit geval : ongelukkiglijk al re beroemd, zou men hem gewis
Same in de wieg beq ieden . Zie hier eenige trekken zijner
jeugd ; bet ziju ilechts woorden, maar zoodanige woordetl
fcbik
M 9

172

T,ESCNIEDKv':DIG OVERZIGT

fchilderen den man dikwi)ls beter dan groote gebeurtenisfen .
Op zekeren dag hield men in her bizijn des jongen Korfikaans eene lofrede op den Burggraaf VAN T U R E N N E .
Eene dame van her gezelfchap zeide : ,, Ja, hij was een
• groot man ; maar ik zou meer van hem houden, zoo hij
„ de Paltz niet verbrand had ." - ,, War raakt her," her
Dam met levendigheid B U O N A P A R T E, ,, zoo deze brand• ftichting noodig was voor zijnen roem!" . . . . Welke aanmerking! hoe wel beloofde zij, war hij heeft nagekomen! hij
was toen veertien jaar.
Her zou even befpottelijk zijn, den dag her lichr, als dezer befaamde perfonaadje cake foort van verdienfle en roem
to ontzeggen : ook zijn al de grofheden en her gefchreeuw,
tegen hem federt zijnen val geuit , in verachting weggezonken .
Van zijne eerite jaren of dacht hij groot, maar nooit in
den zin van menfchelijkheid, en bijna altijd buiten de grenzen , die zelfa de cerzuchtige zich voorfchrijft . Zijn oom
had hem meerinalen verrast met een' Cromwell in de hand .
Eenmaal vroeg hij hem, war hij van then troonverweldiger
dacht . „ C R 0 M W E L L," antwoordde hij, „ is een good
• werk, maar incompleet ." De oom, meenende dat zijn neef
van her boek fprak, vroeg hem, war hij in den autheur to
berispen had . „ Morbleu ! " antwoordde B U O N APART E Icvendig, ,, ik fpreek niet van her work, maar van den per„ foon ." Her is geen vier jaar geleden, dat de Kardiraal
F E S C ii hem deze anecdote herinnerde .
De Heer D U P u I s beyond zich op zekeren dag, te ll7arrille, in een huis, waar B U O N A P A R T E zich insgelijks bevond : eerstgemelde was toen aan her hoofd van eene uitgebreide kostfchool . Her gefprek liep over de ongelukken, in
tijden van omwentelinge, met de kroon verbonden . ,, Weet
• gij, waarom de Koningen to beklagen zijn?" zeide op
eens B U O N A P A R T E . -- „ Gij zijt her misfchien, die her
• ons zult zeggen ! " hernam de Heer D U P U I S , verwonderd over de floutheid van den fchoolknaap . - „ Ja, Minbeer," voer de laatfte voort ; „ en ik durf u verzekeren,
•
,, dat uwe fchool moeijelijkcr to befturen is dan her eerite
„ rijk der wereld . De reden is, dat uwe kweekelingen u niet
• in eigendom toebehooren, en dat een Koning, die her vol• ftrekt t5 i1 zijn, altijd de meester van zijne volken is ."
le-
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Iedereen begon over drogredenarij to roepen. „ Schreeuwt
• zoo veel gij wilt," zeide de fchoolknaap ; „ zoo ik Ko• ring was, ik zou u mijne flelling be%i'zen ." - Sedert
vijftien jaren heeft hij ons bcwezen, dot bet niet geheel
eene drogreden was!

(Het vervoig Verna .)

NET YLAAUWTJE KNOFLOOK ; OF : GROOTE GEBEURTENISSEN
DOOR GERINGE OoRZAEEN .

et is geenszins de menfchelijke wiishc :d, die bet lot der
B
wereld bepaalt. De wijsgeeren hebben gezegd, dat bet bet

Coeval was ; de Ocsterlingen denken, bet is bet noodlot ; de
Christenen gelooven, dat bet de Voorzieni,heid is, dat is to
zeggen, bet Wezen der wezens, Hij, door wien a1les is,
leeft en zich beweegt in bet heelal .
Op bet gezigt dier eensflagfche verhefflngen, dier ongehoorde voorfpoeden, dier als een blikfem treffende rampen :
wanneer de volken worden ter flagtbank gefleept, de roonen met gedruisch to zamen florten, en nieuw-e Kouingrijken
oprijzen uit derzelver puinen ; verwarring in hot tegenwoordige, duisternis in de toekomst heerscht : dau zijn de uitwerkfelen bekend, de oorzaken verborgen ; men zoekt ze in de
flaatkunde der Koningen, in de magi der legers, in bet genie
der hoofden, die hen aanvoeren ; en men vergeet, gelijk PA Se A L zegt, dat een zandkorreltje in de nieren van eenen iierveling een Keizerrljk kan verderven of behouden .
De omwentelingen hangen fomtijds van eene kleinigheid if,
Ben Duitfche monnik zoekt naar de verandering der metalen,
en vindt bet buskruid ; van toen of kon een THE R S I T E s eenen
ACHILLES opwegen ; de wonderen der kracht lagen ter neder, de wonderen der dapperheid waren gedsald, die der ridderfchap verdwenen . De rigting van de magneetnaald naar
bet Noorden, in eene flad van ltalie opgemerkt, heeft alle
de wegen van den Oceaan geopend ; nieuwe werelden zijn bekend geworden ; de rijkdomrnen van den handel hebben de
weelde en hat vermogen in alle flanden der burgers aangebragt ; her aanzien en de magt zijn niet meet uitfluitenderwijze aan geboorte en waardigheden verknocht : en men heeft
eenen koopmap van Florence zien plants nemen in de rlf der
SouM 3

114

WET KLAAUWTJE KNOFLOOE .

Souvereinen, zijn geflacht twee Koninginnen sin Frankrijk,
cen Hoofd sin de Kerk, en zijnen num sin de Tewr M
F R A N 3 I en K ARE t. V zien geven. De Boekdrukkunst was
reeds uitgevonden, en welhaast veranderde de wereld van ge .
daante .
Drie zonderlinge oorzaken hebben de grootfte omkeeringen
bewerkt ; bet fornuis van een' Alchymist, eene naald tegen
eenen zeilfteen gewreven, en lijnen met eene grove MR in
bet bout gedreven . De uitvinders vonden, wit zi) geenszins
zochten, of z1Jn tot gevolgtrekkingn geraakt, die zij niet
konden verwachten.
In zijnen trots waant zich de menfcbeliJke geese dikwijls
de werkman, wanneer hij flechts bet wierktuig is, en de ban.
delende perfoon, flechts do handeling zijnde . LUTHER koudt
zich geboren om de wereld to herfcheppen ; maar, out to
groote fcheuring dear to itellen, welke hiJ its de Ch'riatenheid
heeft bewerkt, was eene kleine oorzaak noodig, welke ho
niet kon voorzien . De voorkeur, den ]akobijnen bores de
Augustijnen gegeven, om de aflaten to predlkett* en hetvoordtsj daarvan to genieten, fcheurde van bet middblpmn der
Kerke Sakfen, Pruisfen, Zweden, Denemarken, b ;jna geheel
Zwitferland, en Groot-Btittanje . Maar, zoo LEO X alet van
de St . Pieters kerk den prachtigfien tempel des heelals had
wihen maken, ware L u T H E A onbekend geftorven in dd fcbaduwen eens kloosters . Hec rljzen va-i den koepel van u sC H A E L - A N G E L O heeft, in lange burgeroerlogen, bet bloed
van drie millioenen Cbristenen doen vlieten, en de bouw vas
eene kerk to Rome beeft de algemeene Kerk bedreigd.
Zoo hangen de groote gebeurtenisfen der Gefchiedenisfe
&kwijls van geringe oorzaken af . De lietlie eeper Koningin
tot eenen Phrygifchen herder wordt bet begin en de volein.
diging van Trojes val . Do doodileek, die zich L U C R E T bA
toebragt, grondvest de Romeinfohe Republiek . Een tweege.,
vecht tusfcben eets pear Normandijfcbe Barons words de oor•
(prong der Koningrijken vat} Napels en Sicilig . R ii u A R D do
.Belijder doet gelofte van kuischheid, en Engelgnd words door
de Noormannen vermeesterd . Een past hanllfeboeuen, Kordnginne ANNA geweigerd, en eene gulp waters, over her
kleed van eene barer begunfigden gpitOrt, ves nderen bet lot
der wapenen in Europa, en voeren den vrede van Utrecdut
wit.

B u-
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B v e n e r A e.3 z had de teugels der alleenheerfching van
E irepa opgevat ; doch hij was bet rijk meer aan zijne floutbeid datr aan zin genie verfchuldigd . Blind als hat Noodlot,
dst hij zijnen vader noemde, vond bij reeds de wereld to
eng voor zijne eerzucht . Hij fleept bet Zuiden van Europa
naar bet Noorden ; hij flaat in bet hart van Rusland ; niets
fehijnt hem to kunnen wederitaan . Reeds droomt hij van
de overwinning van India ; reeds worden zljne adelaars op de
oevers van den Ganges verwachtt hij flaapt in op bet oorkusfen der fortuin ; hij rekent op tinge dagen van voorfpoed . . . .
De noordewind wekt hem in onmetelijkewoestijnen. Zijn leger,
dat alles onderwerpen en alles inflokken moest, valt en komt
om in fneeuw en ijs . Tweemial honderd duizend oorlogslieden flerven van koude en honger ; en in weinige verfchrikkeMike nacbten is de droom zijner overwinningen to mete ged
gaan. Het minile vooraitzigt had de ontzettendfle ramp geweerd . De man des noadlots voorzag en berekende niets, alsof hij de elementen onderworpen aan zijne bevelen, en den
Hemel zelf gezeggelijk voor zif nen wil had geacht . Hij
vlugtte ailEdn naar Xijne hoofdflad . IA zal daar invallen aft
an box, bad hij gezegd : de blikfem was reeds op hem gevsllen !
Aangehitst door den tegenfland, woedende in den onfpoed,
door ijlhoofdigheid getroffen in bet gevaar, . fpreekt hij flechts
van Kosringen to flraffen ; hij wil niet dan troonen floopen,
fteden vserwoesten, en zioh wreken . Hij put alle zijne huipmiddelen uit i en, wonder eenige leans aan de fortuin to lazed, ontbloot hij al de flerke piaatfen, verzwakt bet bolwwrk der Aipen, opent dat der Pyrenean, en last zijne uitgebreide gtenzen wonder verdediging, om Hamburg en Dantzig to behouden, om zich de wegen naar Berhjn, Weenen
en Moskow van nieuws to openen l
:Huj wss re Dresden, en zijne armee kon nog bet lot der
wereld doen weifelen. De veldflagen van Lutzen en Bout=is hidden zijnen trots doen zwellen . Ondertusfclretr itellen
zioh de legers van Oostenrijk, Zweden, Pruisfen en Rusland
longs verfchillende rigtingen in beweging, omfingelen hem,
en, hem in eenen dagelijks vernaauwden kring fluitende,
fchijneri zij hem welhaast den terugtogt to zulten afTijdea.
De veldflag van Dresden is gewonnen ; maar hij vertraagt den
vai, zonder bet gevaar to verzwakken . De vijandelijke legers
M 4
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verfterken zich, en rukken voort . Er meet eindelijk pirtij
worden gekozen . De Generaal VAN DAM M E, aan bet hoofd
van een talrijk korps, krijgt bevel zich naar de gebergten
van Boheme to keeren ; hij moet dezelven bewares, tiuiten,
of openen.
Eenige dagen hierna, ongerust geene tljding van V A N D AMME to ontvangen, verzamelt B U O N A P A R T E zestigduizend
man, ftelt zich aan hun hoofd, en gnat met bet voornemen
op marsch om eenen beflisfenden flag to doen . De vijand
zal zich tusfchen bet vuur van V A N D A M M E en bet zijne
bevinden . De armee is in vollen optogt : naauwelijks een uur
is verloopen, B U O N A P A R TE houdt fill ; hij beveelt, en bet
leger keert met hem in Dresden terug.
Den ayond des zelfden dogs zegt hij aan den Graaf D . . . . :
„ Gij hebt zeker verivonderd geflaan, mij op mijn pad to
zien wederkeeren : ik had dezen morgen een klaauwtje knoflook gegeten ; ik voelde, dot ik kwalijk werd, en ik wilde
de armee bet fchouwfpel eener indigestie niet geven . ' ( •)
Her korps, dot V A N p A M M E kommandeerde , werd vernield . Deze flag had bet verlies der batalje van Leipzig ten
gevolge ; en van toes of deed de Dwingeland van Europa
niet anders dan zich*n fluipen eener geweldige benaauwdheid
afmatten . Het Fratnrhe leger, we)ks room bet heelal vervulde, verloor denzeiven geenszins in de nederlagen van ziJnen Generaal . Eurow heeft en de Gefchiedenis zal uitfpraak
doen over de dapperon, en over hun Hoofd, door bet geluk
verblind, die bet leger opofl'erde, zonder bet eene onfierfelijke eer to kvnnen ontrooven . Het juk van twintig Staten
wend verbroken ; FrAnkrijk zag den dageraad zijner verlosfing, en de herftelling der oudfle Monarchij was niet meer een
ijdele wensch .
Dus heeft misfchlen een klaauwtje knojlaok de wereld gored, en nooit fcheen cene grootere uitkomst van eene geringere oorzaak of to hangen . Maar eene hoogfte Magr leidt sties met eene onzigtbare hand . Men ziet de beweging ; de
drijfveer is verborgen . De menfchelijke hoogmoed zou tot
de wolken reiken, zoo de groote ontdekkingeu, zoo de groote omkeeringen eeniglijk fchenen of to hangen van zijn genie
en zijnen wil .
Bij-
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Ben weinig ~ranfche winderigheid afgerekend, zal dit ftuk,
vertrouwen wij , den Lezer voldoen ; en gaarne zal hij bet
verhaalde onder de treffende voorbeelden rekenen van bet betoog ; voorbeelden, bier ten deele zobder veel orde of keus
bijeengebragt, en met verfcheidene anderen gemakkelljk to vermeerderen. Wij geven bet gelijk bet is, sander zelfs den
Franschman zijne fpeelpop, den krijgsroem, bij bet verlies,
en tot eene tsoostrijke vergoeding, van andere vruchten, to
willen betwisten ; fchoon men anders vrlj gemakkelijk zou kunnen toonen, da4 die pop, zoo mooi of zoo leelijk als zij dan
wezen mag, er nog al vrij gehavend zou uitzien, zoo eerftelijk elke niet-Franschman, die federt verfcheidene jaren in
Duitschland en elders in de Franfche gelederen fireed, ten andere de gelukkige ftoutheid van den verworpen dolleman van
Korfrka, en eindelijk de revolutiekoorte, die buitengewone
krachten, inf¢anningen en opoflhringen to weeg bragt, en bij
elk daarvoor vatbaar yolk zou hebben to Weeg gebragt, bet
zijne aan dezelve ontrukte .
DE BEVESTIGDE VREDE .
Daar daalt, daar daalt in wierookgeuren
De welvaart op de volken near ;
De Vrede ontfluit haar zilvren deuren,
En de aarde kent geen rampen meer.
Verdwenen zijn, voor 't oog der volken,
Die duisternis, die donkre wolken,
Die nevels aan den breeden trans ;
De gouden ftralen fchieten neder,
En 't vrije menschdom ademt weder
In zuivre lucht en hemelglans .
De Tweedragt mogt de toorts verheffen
En vlammen op verraad en moord,
Haar pijl mogt fhoode zielen treffen,
Wier list Europaas rust verfloort ;
Maar, fier op eigen reuzenkrachren,
Blijft ALE $ A 14 D E R haar Verachten
M 5
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En rake de toons hear nit de band,
plait, met de Britten en Getmanen,
Op eens de ontrolde vredevanen
En zegent yolk en vaderland.
Ja, nit den donkren nacht van 't Noorde*
Rees alder volken beilzon op,
M *r tan des Donatts breede boorden
sleet 2U in glens en hgog in top ;
Van da t dbet zq hear goaden ftralen
Op alle volken nederdaten
En droogt de dulzettd trenen af,
In doet de batflemgeuren dloeten
In gouden korenhalmen groelfen
En bloemen op der beldeh graf.
Ja, betden, die de volken prijzau,
Voor n blinkt eeuwig de eerekrooa,
Voor n zal eeuwlg 't lolied rijzen
En klinken op den hoogfen toon a
Gij hebt den ijzren arm verbroken
En 't hellig brandaltaar ontiloken,
Wtarbp Eurbpau Oft bltakt .
Voor it fUJgt wierookgeur near boven ;
Uw' moed zal zee en aarde loven :
Gij hebt Europe vrI gemaatt .

• Videriand f uw oude luister

Kllmt weir als nit de nevlen op,
En zweelt, bevrljd van vreemde kluister,
Tot tin der hooge bergen top ;
Blinkt, dear uw breede vlaggen zwieree
Langs zeedn, ftranden en rlblerdn,
Tot dear bet ljs uw foopbaan ftuit ;
Prijkt langs de kronklende Iber-boorden
En golft in zachte ftroom-akkoorden,
Wear 't Oosten u zin poort ontfiuit .
Triomf f de leg is eangebroken,
De dig van Hollends zegepanal ;
De raga des keflg 1s opgettokea
En gift op Mds ea RiJb em M al ;

Der
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Der viedten band, to fnood gefchonden,

is door

oR A N I E zaamge$onden,
En Hij, de Zoon van d ouden Held,
Heeft ons weer vunr en kracht gegeven,
Ons weer voor 't vaderland doen leven,
De aloude vrijheid wrier heffeld .

Dial, dad, met fchittrend lirht omgeven,
A Vider W I L L E m, bij ons near !
Zie ons voor 'r vaderltnd weer levee,
Herheld in d'ouden roem en eer ;
Hoor, hoe de lofbazttinen k1 iaken ;
Zie, hoe de zegekroon;n blin=en ;
Zie, hoe der volken welvaart groeit ;
Hoor, hoe de danktoon, nangebeven,
Door lucht en wolken been komt zweven,
En ruifchend als de golven vloeit 1
A Gij, die duizend wereldboflen,

Op de ongemeten iremtfbatn,
In wljde kringen om doet roUen,
Of vast en onbeweegfijk 1f aaa 1
A Aller eeuwen bron en ader 1
A Aller menfchen vriend en vader I
Houd Gij bet vrebverbond In hand ;
En last, in gouden zonnellralep,
De welvaart immer nederdalen
Op voile en Vorst en viderlaud I

$warkm, 25 Febr, z8XS .

C. DE ZONING, LZ.

LOF DER KOFFIJ.
Zoude ik u een liedje weigren,
Nektar van bet Morgenland !
Vrucht, wie Phebus atilde hand,
Als zijn roafen opwaarts lteipea
En aijn wagen v*orwairq fnelt,
Uitftrooit over Mokka's veld .
't Zal
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Zal mU, 'k weet her, niet gelukken,
En ook durf ik 't niet beflaan,
Om den krans van lauwerblaln
Bacchus van de kruin to rukken .
Neen, geen dicbter, puik der Goon!
Weigert u de lauwerkroon .
't

Sierden vaak de lauwerbllren
Bacchus kruin met edlen zwier
boor de dichterlijke tier,
Thans fpan ik voor u de fnaren,
Dierbre gift van Phebus hand,
Nektar van bet Morgenland ;
Als, met rijkbeladen kielen,
Neerlands vrije watervlag
Weer de fchatten brengen nAg .
Die den handelgeest bezielen,
Dan, dan rijst uw lof aan 't ftran t,
Nektar van het Morgenland
Zegt mij, vaderlandfche fchoonen1
Juirht uw hart niet willig mee,
AJs die galm rijst aan de ree?
Voegt ook gij geen vreugdetoonen
BU den lofzang van het firand,
Vo6r then (chat van 't Morgenland?
Zegt mij, denkt ge aan de oogenblikken,
Toen ge een' dierbren echtgenoot
4 t Geurig teugje nektar boodt,
Waar gij hem mee mogt verkwikken,
Daar hij van den arbeid poost
Voor zijn gade, voor zifn )roost ;
Zegt mij, als gij in zijne oogen
Dan her vergenoegen ziet,
Dat hem 't geurig teugje biedt,
Roept gij dan niet opgetogen
Met den lofzang van bet ftrand :
„ Hell then (chat van 't Morg nland I "
Vrien-
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Vrienden ! ziet ge in 't bronnat zieden
't Puik van Indus kruidwarand,
Door ge een maagdelijke hand
Of een gade 't u ziet bieden,
Roept ook gij niet juichend uit :
• Heil dien fchat, dat tooverkruid ! "
Maar ook gij, Apollo's zoeen!
Menig vonkje van uw vier,
Menig klankje van uw lier,
Menige aandrift in uw toonen
Wijt gij aan den invloed dank
Van dien Morgenlandfchen drank .
(*) Hoofd van Nedrlands boschkoralen!
Neen, ik wijs den drank niet of,
Die u kracht tot zingen gaf.
Durft gij op dien nektar fmaien?
Menig, menig dichtvuurfprank
Dankt ge aan Mokka's tooverdrank.
Blijft dan, fchatten, blijft dan groeijcn ;
Nimmer worde uw zoet veracht ;
Zoo, zoo doe uw tooverkracht
Dicbtvuur, Liefde en Handel bloe en,
En men galm' van alien kant :
• Heil dien fchat van 't Morgenland ! "
Dec. 1814.
(*) B I

J. B
L D R R D Ij K,

A.

Zickte der Geleerden, 5de Zang.

• 6 Breinbetoovrend zoetI zoo fours een kleene fpraok
„ Van dichtvuur opwelt nit mijn fonder, 'k wijt ze u dank .
•
• Maar volgt mijn zwakheid niet. . . .
• Wijst, wijat den gifdrenk of, gereikt in gouden fchalen ."

LEN DRIETAL ANECDOTEN VAN REIZER ALEXANDER.

I

n den herfst van den jare I8ir ging de Keizer, volgens
gewoonte ., in een gewoon krijgsuniforme, met ziin' graau .
wen
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wen mantel over den fchouder, op de Engelfche kaal wan.
delen . Eensklaps words hij van een' zwaren regen overvallen . De Keizer wil nergens fcbuilen. Zonder herkend to
worden, Rapt hij in de eerfte hnurkoets, welhe hij ontmoer,
en gebiedt den koetfier, naar bet Winterpalels to rijden . BU
de wacht van den Senaat gekomen zljnde, wordt hij herkend ;
zij Nat bet geweer Ran, en roert de trom . Dit wekt de
nieuwsgierigheid van den koetfier, en doer hem regts en links
zien, in de onderftelling dat de Keizer hier zoo voorbijgaan .
Dit deed ALEX AND It R zeggen : „ Ja, mijn vriend ! gij zult
,, den Keizer zien ." Weldra komen zij btj bet Winterpaleis .
A L E X A N D E R, volgeRs de gewoonte der Keizers , geen geld
bij zich hebbende, gebiedt den koetfier, dot hij wat zoude
wachten ; dat hij hem ftraks zijn geld zou zenden . ,, Neen,
„ miJn vriend," antwoordde de koetfier, „ dat gait niet
„ aan! De Heeren Officieren hebben mij a1 zoo dikwijls ge„ fopt ! Laat mij uwen mantel in panda' De Keizer bewilligc
er in, en last hem zijnen mantel . Straks daarop zendt hij
een' lakkei met vijfentwintig Roebels, om ze aan den koetfier
to geven, hem to zeggen, dat hij den Keizer had gereden,
en zijnen mantel terug to brengen . De lakkei volbrengt zijnen last ; doch de koetfier, in plaats van eenige blijken van verbaasdheid of genoegen to betoonen, begint to lagchen, en voert
hem fijntjes to gemoet : „ Ei, ei! gij houdt mij dan voor een
„ zot, vriendje? Deze mantel is meet dan vijfentwintig Roe„ bels waardig. Wie weet, wat er in uw binnenfle omgaatf
„ Misfchien hebt gij voor, then deer zijnen overrok to ont„ fejen ; mast er zal niets van worden . Indien de Heer, wel„ ken ik heb gereden, niet in eigen perfoon zijnen mantel
„ kome halen, zal ik then niet afgeven ." - Misfchieh zoude
ALEX A N D E R zich genoodzaakt hebben gevonden in eigen
perfoon zich to vertoonen, indien niet toevallig zijn Ilya,
ALEX A N D E R's koetfier en guntieling, then bet kleinfte kind
to Petersburg kende, daar voorbij ware gegaan, en den lakkei in het gelijk had gefteld, Men verbeelde zich de blijd .
(chap en verwarring tevens van den koetfier l
Op her oogenblik, dat de Keizer bet woord van commando had gegeven, en de wachtparade hem de gewone militaire
bounevrs ging bewijzen, naderde een man in gefbheurde kleederen, met het haar in wanorde en eea voorkomen van woestkeid 0
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held , en gaf hem een' flag op der fchouder . ALEX A N D E R ,
die op her oogenblik met her gezigt naar de troepen fond,
keerde zich terllond om . Op bet aanfchouwen van zoo haveloos eene gedaante, ontlielde hij, en vroeg den man, met
verwondering, war hem deerde . ,, Ik heb u lets to zeggen,
„ ALEXANDER PAULO W I T Z ! " zeide de vreemdeling in
tie Rusffche taal . - Spreek op dan," antwoordde de Keizer
met een' aanmoedigenden glimlach, en zijne hand op den
fchouder des landloopers leggende . Eerie flute volgde ; de
militaire wacht hield halt ; en niemand waagde, her zij door
woord of beweging, den Keizer gedurende doze zonderlinge
ontmoeting to floren . De Grootvorst K O N S T A NT IJ N alleen,
wiens opmerkzaamheid door doze ongewone floornis was
gaande gemaakt, kwam war nader bij zijnen Broeder . Hierop vertelde de vreemdeling, dat llij den rang van Kapitein in
Rusfifchen dienst gehad had, en tegenwoordig geweest was
bij de veldtogten zoo wel van Italic als Zwitferland ; dock
zijn kommanderende Officier, cone vijandfchap tegen hem opvattende, flelde hem bij S U WAR O W in zoo ongunfig licht,
dat doze help uit do armee wicrp . Aldus aan zichzelven
overgelaten in een vrecind land, zonder geld of vrienden, had
hij naderhand als gemcon foldaat in hetzelfde leger gediend ;
doch, to Zurich zwaar gewond en gehavend zijnde, (bier
fcheurde hij zijne lappen open , en vertoonde onderfcheiden
wooden van fnaphaankogeis) had hij zijnen veldtogt in eene
hranfche gevangenis bcfloten . Hij had nu den ganfchen weg
langs tot aan Petersburg al bedelende afgelegd, ten einde bij
den Keizer zelv' om regt to vragen, en hem to fmeeken,
onderzoek to doen naar de reden der fmaadvolle ontzetting
van zijnen rang . - ALEXANDER luisterde met aandacht
tot hij uitgefproken had, en vroeg toen op cenen nadrukkelijkcu toon, of er geene overdrijving in zijne gefchiedenis
plants had . - ,, Laat mij onder den kneet ferven," zeide de
Officier, „ zoo ik bevonden worde, coin onwaar woord ge„ uit to hebben!" - De Keizer verzocht daarop zijnen Brooder, den vreemden naar her paleis to geleiden ; terwijl hij do
troepen gadefloeg, die op hem wachtten . De llotfom was,
fiat de kommanderende Oicier, die zoo fchandelijk gehandeld had, fchoon van eene goede familie en met eenen vorfelijken titel, geflrengelijk werd doorgehaald ; terwijl de brae krijgsuian, dien bij onregtvaardig vervolgd bad, in zijnen
rang
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rang herfteld, en door den Keizer met een aanmerkelijk gei'chenk vereerd werd .
Een jong0 vrouwsperfooa, van Duiti'che afkomst, wachtte
eenmaal den Keizer op nan de trappen, welke hij gewoon
was a? to gaan naar de parade . Toen de Monarch verfcheen,
trad zij hem in den iveg, met deze woorden : „ Onder 't
„ welnemen, uwe Majefteit ; ik heb u wat to zeggen ." Wat is bet?" vroeg de Keizer, en ftond met al zijn gevoig fil . - „ Ik heb gelegenheid om getrouwd to taken ;
maar ik heb geen geld : indien gij genadiglijk kondt goed~, vinden mij een' uitzet to geven . . . ." -- ,, Och, kind,"
bernam de Monarch, „ zoo ik een' uitzet moest geven aan alle
„ jonge vrouwlieden in Petersburg, die gaarne wilden trouwen,
„ waar, meent gij , zou ik bet geld vinden? " - Net meisje
ontving echter, op zijjn bevel , een gefchenk van vijfcig
Roebels.
EEN WQORD OVER EN VAN DEN FRANSCHMAN .

W

at zijtt dat voor menfchen," vroeg eens iemand i∎
een gezelfchap, „ die geene blijvende plaats hebben, maar
• hun ganfche kven van het eene oord naar het andere trek• ken, die zelden hun nachtleger tweemaal achtereen ter
• zelfde plaatfe fpreiden, en die alees, wat zij niet zelve ter„ Jiond gebruiken kunnen, verniekn, opdat geen ander zich
• daarvan bediene ?"
„ Dat zijn Franfchen!" riepen allen re gelljk .
„ Abuis, vrienden! Net zijnBoschjesmanntn,volgens LICM~, T E N S T E I N'S Reize in Zuid-Afi •ika ."
*
#
#
In den flag bij het dorp Borodino, 16 Sept . 1812, vond
zich de Franfche Generaal B O N A M I rondom van Rusfifche
troepen omringd . De vrees, een fagtoffer van derzelver
geregte woede to worden, gaf hem de list in, zich voor den
Koning van Napels uit to geven ; hetwelk hem bet levee redde . De Generaal B O N A M I was ten minfte nog befcheidener
dan die Franschman na den flag bij Rosbach, die, voor een'
hen achterhalenden Pruisfifchen zwarten Iluzaar op de knee
vallende, denzelven, met gevouwen handen, op een' erbarmefijken coon toeriep : „ Ick auck Docteur L U T H Y R bin 1 "

M EN G EL WE R K .
REDEVOERING, OVER DE VADERLANDSLIEFDE .
DOOIt
N . MESSCHAERT,

Leeraar der Doopsgezinden to Rotterdam (*) .
- .i llet is over de Liefde tot Vet Vaderland, T .,
dat ik uwe aandacht eenige oogenblikken zal pogen
bezig to houden ; over de Liefde tot het Vaderland,
waarvan het vuur, onder het puin des Vaderlands zelyen, onlangs onderdrukt en verdoofd, maar in geen
regtfchapen Nederlandsch hart verftikt, met bet herboren Vaderland nu fterker dan ooit begint to herleven ;
en met u aan to wijzen, i) wat Vaderlandsliefde is ;
a) op welke gronden zij als eene deugd mag aangeprezen worden ; 3) en hoe een braaf burger dezelve behoort to betoonen, - hoop ik, in den geest onzer
Maatfchappij, nog iets to zullen mogen toebrengen Tot
Nut van 't Algemeen.
I . Vaderland! Heilige en dierbare naam1 Waar is de .
weldenkende en gevoeliae mensch, wien gii niet liefe.
lijk in de ooren klinkt ? Het Vaderland toch is onze ge .
boortegrond ; Vet is die plek der aarde, waarop wij,
fchoon wij er geen duimbreed lands door erfenis of
aankoop bezaten, in ons gevoel een onvervreemdbaar
regt van eigendom hebben, ons wettig erf, ons land .
Daar
(*) Voorgel-zen id de Rotterdamfche Afdeeling der Mnar-

fchappij Tot Nut van 't ,fgemeen, den Ig januarii 1814. Wig'

bebben de Inl'iding en een deel der Narede, als bepaaldelijk voor den tijd der heilrijke Omwentelinge berekend , slhier weg-} elaten.
MENGELW. 1815. NO . S.
N
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Daar hebben wij bet eerfte levenslicht aanfchouwd ;
daar zijn wij, onder de teedere moederlijke zorg, opgewasfen ; daar leerden wij onze eerfte en dierbaarfte betrekkingen kennen en gevoelen ; aan then grond zijn de
onvergetelijkfte herinneringen, van onze kommerlooze
en onfchuldige jeugd, van onze jeugdige makkers, van
onze vroegfte werkzaamheid, van onze onvergetelijke
ouderen, van alle onze waarde bloecjverwanten, onaflcheidelijk verbonden . Het Vaderland is toch dat
land, van hetwelk, als ftaatkundige Maatfchappjj befchouwd, onze geboorteplaats cen wezenlijk deel is
zoo vele gewesten, fleden, dorpen en gehuchten, als
et in eenen Staat zijn, maken met elkander bet Vaderland uit ; en onze geboorteplaats zou dat niet zijn,
wat zij is, zonder hare betrekking tot den Staat : zor.der die, zouden wij daar welligt niet geboren zijn . Van
daar, dat, naarmate wij ons verder van bet land onzer
geboorte verwijderen, bet gevoel van onze betrekking
tot den geheelen Staat, waartoe de plaats onzer gcboorte beboort, alwaar dezelfde wetten geeerbiedigd
worden, dezelfde zeden heerfchen, dezelfde taal gefproken wordt, zich levendiger ontwikkelt . De Amfterdammer en de Geldersman, de Rotterdammer en de
Vries , als zij elkander in vreemde gewesten ontmoe •
ten, gevoelen, dat zij landgenooten, dat zij Nederlanders zijn . Welk eene muzijk is dan hunne moedertaal
in hunne ooren! Zij fpreken, en zijn onverzadelijk in
het hooren fpreken over dierbare voorwerpen : dat zijn
de laatfte berigten, hoe onbeduidend ook, uit bet lieve
Vaderland ; of, bij gebreke daarvan, zijn zij onvermocid in bet herhalen en onderling mededeelen van
welbekende oude voorvallen, gebruiken en zeden . Met
wat onverfchilligheid zien zij nu al de heerlijkheden der
kunst en pracbt, al de fchoonheden der natuur zelve,
in bet land van hun tegenwoordig verblijf, over bet
hoofd! Hier hebben zij geen deel aan ; dit land be.
hoort hun niet toe ; deszelfs wetten beftaan niet to
hunnen voordeele ; de zeden zijn llier de hunne niet ;
de
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de hun als aangeborene teal is bier onbekend ; de Vorst
of Regent is hier hun vader, ieder ingeborene hun
broeder niet .
Gij ziet , G. T . , dat de Vaderlandsliefde , uit zulk
een oogpunt befchouwd, een zinnelijk gevoel is, eeni,
germate verftjnd, maar in zinnelijke begrippen en aandoeningen zijnen grond hebbende . En inderdaad heeft
dat dankbare gevoel zelf voor onzen geboortegrond,
hetwelk bij de gedachte aan de plaats, waar wij bet
aanwezen ontvingen, in den boezem oprijst, zijnen
oorfprong in onze zinnelijke natuur, die onze aanfchouwlngen en begrippen aan tijd en plants, verbindt .
Van daar, dat dit gevoel zich zoo al'gemeen in alit rasfen en ftammen van hat menfchelijk geflacht opetnbaart .
De arme Groenlander, in onze befchaafde -maatfchappij
overgevoetd, fmacht, to midden van de gemakken en
den overvloed, naar zijne eeuwige ijs, en fneeuwvelden, near zijn beerenvet en traan ; de Esquimo en do
Vuurlander wil zijne armoede en ellende voor onzen
overvloed en weelde niet verruilen . Zou nu de Vaderlandsliefde, als zulk een zinnelijk gevoel zelfs, te wraken zijn ? Is zij niet in de menfchelijke natuur en in
Gods verordeningen , die gewild heeft , dat de geheele
tarde bewoond zoude zijn, ontwijfelbaar gegrond?
Maar in een redelijker en eerwaardiger licht vertoont
zieh de Vaderlandsliefde, die in de dankbare erkentenis :
van maatfchappelijke zegeningen haren grond heeft. De.
ze is niet aan alle, befchaafde en onbefchaafde, volken gemeen, maar veeleer de eigendom dergenen, die
ap gemelde zegeningen prijs weten to ftellen . Twee
van dezelve zal ik flechts opnoemen, welke mij toefchijnen de eerfte en voornaamfte vnordeelen van bet
maatf happelijk levee to zijn, en ors dus allermeest tot
dankbaarheid aan bet Vaderlana to verpligten : zii zijn
onze opvoeding en onze befcherming, Met de opvoeding bedoel ik bepaaldelijk de verftandelijke en zedelijke, zoo gij wilt onze befchaving, of dat gedeelte der
opvoedinge, hetwelk den mensch van bet diet under •
feheidt .
N s
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fcheidt . Immers fchijnt bet, dat onder de ailerruwfle
flammen, bij de bijkans geheel ontaarde en verdierlijkte
Vuurlanders zelve, de natuurlijke opvoeding, of liever
de eerfte verzorging van bet kroost, niet volflrekt kan
verwaarloosd worden : maar hierdoor zijn zij boven de
meeste dierfoorten niet verhevcn . De zedelijke opvoeding is eene vrucht- der befchaving, en deze is de
dochter van bet maatfchappelijk leven . Maar eene flaatkundige inrigting, eene regering en wetten, zijn de
grondfiagen der Maatfchappij ; en juist de vereeniging
van eene menigte menfchen, binnen bepaalde grenzen,
maakt een Volk en Vaderland uit . Al wie nu de voordeelen dier verflandelijke en zedelijke vorming, die bet
edele deel der menfchelijkheid in hem ontwikkeld, en
welke hij aan zijne opvoeding to danken heeft, op prijs
flelt , gedenkt met erkentenis aan bet beflaaii, de wetten, de zeden en de geheele huishouding zijns Vaderlands, waaraan hij bet to danken heeft , dat hij menseh,
dat hij zijner menfchelijkheid bewust is , en dat hid niet
als een wild, ongezellig en ongevoelig dier in de wouden omzwerft . -Dezelfde erkentenis zijn wij verfchuldigd aan de befcherming, welke bet Vaderland ons verleent . De eerfte oorfprong der Maatfchappijen mag wet
bet gevoel van de zwakheid der enkelen, van de .zwakheid van ieder tegen alien, geweest zijn . De menfchen
vereenigden zich , voor hunne veiligheid . ; en deze is nog
heden bet eerfte oogmerk der ftaatkundige inrigtingen .
Aan haar zijn wij de befcherming van onze perfonen en
wettige bezittingen tegen alle geweld en overlast verfchuldigd . Verbeeldt u, wat ons leven zijn zou, zonder die befcherming ! Een flaat van gedurigen oorlog
tusfchen alien ; eene aaneenfchakeling van geweld en
argwaan, van listige overvallen en bloedige wraaknemingen . Ja, zonder regeringen en wetten moest bet
menfchelijk geflacht fpoedig verloren gaan . En men
wane niet, dat dit ten voordeele der Vaderlandsliefde
nicts bewijst , alsof bet ganfche menfchelijk geflachr
order Eene regering, en als in EEn Vaderland, zou .
kun-
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kunnen vereenigd warden . De ondervinding van alle
eeuwen heeft geleerd, dat Rijken en Staten, die door
verovering en geweld tot eene onmatige grootte aanwasfen, weldra onder hunne eigene zwaarte bezwijken
en to gronde gaan ; en door eigene ervaring weten wij,
dat er wel eene zekere mate van grootte vereischt
wordt, om eenen ftaat middelen tot verdediging en aanzien in bet oog der naburen to geven ; maar dat in
zeer groote rijken en heerfchappijen de belangen en
welvaart van kleine gewesten, en veelmeer van bijzondere perfonen, aan de itaatkundige bedoelingen van
den Regent koelbloedig worden opgeoferd . In Staten
van middelmatigp uitgeftrektheid heeft de ftille en ijv_cxige burger de meeste kans op een ongeftoorcl genot
van veiligheid, rust en welvaart,
Eindelijk, de Vaderlandsliefde, in den edelften zin,
is reine, algemeene Menfchenliefde, op onze naaste
betrekkingen toegepast . Dar is zij, voor zoo verre de
ware Vaderlander ziinen geboortegrond juist daarom be.mint, omdat die almede de voedfter en aankweekfter is
van alle nutte en fchoone oefeningen, welke her menfchelijk geflacht vormen, veredelen, en meer en meer
tot deszelfs verhevene beftemming opleiden . Dar- is
zij, omdat de ware liefhebber des Vaderlands zijne
medeburgers als broederen, d . i, als medegenooten
zijner natuur, bemint, zich over hunnen welftand en
de menigvuldige middelen ter bevordering van men.
fchengeluk, welke de maatfchappeliike inrigting aanbiedt, van harte verblijdt, en, in al zijne werkzaamheden en bemoeijingen, geen edeler, Been begeerlFker
doel kent, dan, met den bloei en welftand des Vader,
lands, bet geluk der menschheid to bevorderen .
En dit brengt mij tot (II) de tweede hoofdzaak mij .
ner Redevoering, waarin ik moet aantoonen, op welke
gronden de haderlandsliefde als eene deugd aanprij,
zing verdient.
Immers alle gronden zijn daartoe niet even deugdeliik.
Wie ziet niet, dat die gehechtheid aan den vaderlliken
N 3
grond,

Igo

REDEVOERING

grond, die louter uit de zinnelijkheid geboren fchijnt,
den naam van deugd niet waardig is ? Wij hebben de,
zelve welligt met de meeste dieren gemeen,, en zeker
words zij even fterk en algemeen bij de ruwfte en onbefchaafdfte, als bij de edelfte volksftammen aang€troffeny
Maar er is nog cen ander oogpunt, waaruit de Vaderlalndsliefde dikwerf befchouwd wordt, en zij zich, ten
aanzien der zedelijkheid, ten minfte in eene dubbelzinnige gedaante vertoont . Daarover zal ik eerst kortelljk
eenige aanmerkingen in bet midden brengen, en daarna
den waren grond opgeven, op welken de Vaderlandsliefde, mijns inziens, behoort aanbevolen to worden .
I . Dikwijls , zeer dkwijls , wordt eene Vaderlandsliefde geroemd en toegejuicht, die met de ware Zedekunde in bet algemeen, en met de reine Menfchenliefde in bet bljzonder, naar mij dunkt, in regelregten
ftrijd ftaat . $ij deze onbedachtzame bewonderaars van
bet ongemeene en heldhaftige is Vaderland en Volksroem een afgod-, waaraan men niet fchroomt de teederfte betrekkihgen, en de heilige pligten der menschlievendheid, op to offeren . In bet oog van den onz1jdigen befchouwer kan de daad van B R U T u s , die zijne
zonen, als fchuldige offers der regtvaardigheid, met
een koel gelaat en onverbiddelijk gemoed , ter dood liet
brengen, twijfelaehtig fchijnen ; de onbuigzame geftrengheid van den Romeinfchen Veldheer, die eenen
heldhaftigen zoon to gelijk voor heldenmoed beloonde
en om de overtreding eener krij gswet , in ons oog
door de behaalde zege vergoed, met den dood ftrafte,
kan bezwaarlijk zijne voile goedkeuring verwerven
tnaar zeer zeker wraakt en verfoeit hij eene Vaderlandsliefde, die onregtvaardigheid en liefdeloosheid tegen
andere volken tot heerfchenden karaktertrek , en niets
dan blinkenden roem ten doel heeft . Laat een' beminnaar zijns Vaderlands trotsch zijn op hetgeen zijn yolk
en land waarlijk eer aandoet , vooral I zoo hij , door
nuttige medewerking, op een deel dier eere wettige
aanfpraak heeft : dat hij boge op de braafbeid en goede
trouw,
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xrOuw, op de nljverheid, op den heldenmoed zijner

laudgenooten, zoo daarop to roemen valt ; hij prijze
de wijsheid der faatsregeling, de goedheid en liefdLwaardigheid van den Vorst, den roem der groote Diannen, den rijkdom van den grond zijns Vaderlands ; en
pen befchouwe bet met toegevendheid , bet worde goedgekeurd, zoo hij hierin de mate der waarheid eenigzins
to buiten gaaz : maar de zoo hoog geroemde vaderlandIche deugden der Grieken en Romeinen, die alle volken
buiten zich met den veraehteli1en naam van barbaren
beftempelden, en zich niet flechts alle omegtvaardigheden en verdrukkingen tegen dezelve veroorloofden,
piaar zelfs, in bet uitbreiden van de magt huns Vaderlands, ook ten koste der heiligfte regten, hunne hoogfte deugd fchenen to ftellen, is bij den vriend van
waarheid en regtvaardigheid in verfoeijing . Kortom , alle vermeende Vaderlandsliefde, die in cenen zotten
volkshoogmoed, in bekrompenheid van verftand en
hart, haren grond heeft, en meestal in een blind vooroordeel, woesten haat en fchandelijke onregtvaardigheid tegen andere volken, zich vertoont, kan zich,
ande vriendva w rheid n eugd,vange zije
de als aanprijzenswaardig voordoen .
2 . De ware liefde des Vaderlands is dan alleen van
die zljde aan to prijzen, van welke ik u dezelve ftrak$
reeds in haar edelfte licht vertoonde ; als betooning
van reine en algemeene menfchenliefde, op onze naaste
betrekkingen toegepast .
a. In dezen zin is de liefde des Vaderlands volkomen beftaanbaar met bet elders hooggeroemde, en in zekeren zin prijzenswaardige, Wereldburgerfchap . Niet,
dat wij los genoeg zijn van den voorvaderlijken grond,
om to kunnen zeggen : , mijn Vaderland is, alwaar bet
nnij wdl is : " ntaar onze betrekking tot alle menfchen,
van aile volken en geflachten, is immers onloochenbaar : alien to zamen maken wij met hen cen groot ge .
zin uit ; alien zijn wij, door gemeenfchap van oorfprong, natuur, afhankelijkheid, behoeften, vermogens 2
N 4
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gens, aanleg en beftemming, broeders ; en uit die be,.
trekking vloeit de pligt der liefde jegens alien voort .
Maar dewijl wij zelden in de gelegenheid zijn, om de .
zen algemeenen pligt, anders dan in een' ontkennenden
zin , to volbrengen, door, b . v. , geenen laaghartigen
haat of bekrompen vooroordeel tegen eenig yolk to
koesteren, niemand, om zijne afkomst of volkszeden
van onze hulpvaardigheid uit to fluiten ; en dear er,
onder de vele millioenen, ik zal niet zeggen in bet
eene werelddeel , maar zelfs in bet eene land, bij vergelijking flechts weinige enkelen eenige gemeenfchap
met de bewoners van bet andere hebben, ,-- bewiist de
ware weneldburger zijne algemeene menfchenliefde, in
de betrachting, dagelijks aan zijne landgenooten, met
welke hij in duizendvoudige betrekkingen ftaat . Want
bet ftelfel van een ondeelbaar wereldrijk, hetwelk men
waant, dat aan alle twisten en oorlogen een einde maken, en alle zonen der aarde broederliik vereenigen
zou, maar waarmede inderdaad eene ontelbare verfcheidenheid van- geaardheden, zeden, wetten, bedrijven,
werkzaamheden en belangen, en met dezelve zoo vele
middelen ter befchaving en volmaking van bet menfchelijk geflacht, gewelddadig moesten verbroken worden, is al to herfenfchimmig, om eene ernftige wederlegging to verdienen . Een verftandig Cosmopoliet ie
derhalve een braaf, iiverig en opregt Patriot .
b. Maar hoe veel hooger klimt de echte Vaderlandsliefde bij ons in waarde, als wij zien, dat zij een edele
tak is dier reine en verhevene liefde, die ons in bet
Goddelijk Evangelie, als onze eerfte pligt, zoo duur
wordt aanbevolen ! Want, na al bet gezegde, zal niemand zich wel meer verwonderen, dat hij de liefde
tot bet Vaderland, in de Schriften des N . V ., nergens
uitdrukkelijk aanbevolen vindt . Zoo bet Loch de hei .
lige pligt der Christenen is, elkanders lasten to dragen, to zien, viet een iegelijk op het zijne, maar ook
sp hetgeen do anderen is, en al west regtvaardig, al
saarin eer .ige deugd en lof is, to bedenken en to doer ;
dan
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4an it bet buiten bedenking, dat de ware Vaderlandsliefde in deze liefde is opgefloten . Of zoo iemand nog
twijfelen mogt, hij hoore een' grooten Dienaar en Afge •
zant van den heiligen j E z u s de ernftigfte betuigingen
van liefde en verkleefdheid jegens zijn yolk doen, bet .
welk hij zijne maagfchap , zijne broederen naar het
yleesch noemt, voor welke hij zijn leven wilde opoffe .
ren ; en hij zie in lien Heilige zelven bet volmaaktfte
voorbeeld van reine Vaderlandsliefde . „ Ja , heilige
• j E z u s ! U vereeren wij als bet volmaakte voorbeeld
• van liefde tot de broederen . Als wij U, den getrou• wen herder, u allereerst zien vervoegen tot de ver •
• ftrooide fchapen van het huis Israels ; als wij U bet
• land zien doorgaan, goeddoende aan alien ; als wij
• U het verval van uw volk en Vaderland zien ter har„ to nemen ; als wij U over bet naderend onheil van
„ dat Vaderland zien weenen en hooren weeklagen
• dan erkennen wij in uwe reine Vaderlandsliefde het
„ toppunt en de volmaking diet verhevene deugd, wel,+
• ke Gij door leer en voorbeeld der wereld hebt wil •
,, len aanprijzen ! "
III. Ons fchiet nog overig aan to wijzen, hoe viii
deze zoo edele Vadenlandsliefde moeten betoonen .
In het algemeen is ieder inwoner des lands ten duurfte verpligt, om naar zijn uiterfte vermogen deszelfs
bloei en welvaart to bevorderen . Verwacht niet, dat
ik eene dorre lijst van alle pligten, hiertoe behoorende,
zal voorlezen, hetwelk voor uwe aandacht vervelend,
en overtollige tijdverfpilling zijn zou . Liever fpreek il(
nog, met onderfcheiding, van eenige uitftekende pligten,
die, in verfchillende omftandigbeden en betrekkingen,
bovenal tot de ware liefde des Vaderlands behooren .
i. In alle tijden is bet, voor alle burgeren en inwoneren des lands, de eerfte pligt, gehoorzaamheid to
bewijzen aan de Overheid . Al wie in dezen pligt to
kort fchiet, of then moedwillig overtreedt, hoe kan hij
voorwenden het Vaderland to beminnen, welks bloei
en welvaart, door de vaardige uitvoeriug van de beeS
ye-
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adrn der oppermagt, alleen geregeld ken en moat be•
vorderd worden? Ik zal wel niet beweren, dat dege
pligt van gehoorzaamheid vol(lrekt onbepaald is ; want,
fchoon wij de Overheid houden voor Gads dienererfe,
weten wij echter, dat, als er ongelukkig een ftrijd tusfthen die twee is, men God meer moet gehoorzame,
dan de raenfchen : maar niemand wane ligtelijk, dat ev
zulk een ftrijd pleats heeft ; en al wie, nit geestdrijveeij, baatzucht of onwil, zoo tang de beveled der wetaeldlijke oppermagt niet openbaar tegen regt en rede
aandruifchen, zijne gehoorzaamheid aan hear onttrekt,
maakt zich fchuldig aan verraad tegen het Vaderland,
Bij dit algemeene voeg ik nog de verpligting, om Zijn
deel in de gemeene lasten getrouwelik to dragen : eenen
pligt , waarvan de overtreding door duizend voorwendfcl,en vrucltteloos verontfchuldigd wordt , inaar die Ms eene
openbare onregtvaardigheid jegens bet algemeen, eene
fchandelijke ondankbaarheid voor genotene veiligheid en
befcherming, en verzaking van alle Vaderlandsliefde,
met de zwartfte kool verdient gebrandmerkt to worden . -- Denkt bij dit algemeene nog aan den pligt Van
iederen burger, am door eenigen arbeid , met de vermogens en krachten van ziel of ligchaam, zijnen medeburgeren nuttia to zijn, de voortbrengfelen der natuur, of de voorwerpen van kunst, of bet vertier van
beide, to vermeerderen, of nutte kundigheden onder
zijne landgenooten to verfpreiden ; en eindelijk aan dell
pligt, am in zijnen handel en verkeer eenen iegelijk
zoo to doen, als hij zelf mag verlangen behandeld to
worden ; en gij hebt eene algemeene fchets- der verpligtingen, welke de Vaderlandsliefde, in gewone tijden .,
alien btirgeren oplegt .
a. Maar er kunnen tijden van gevaar komen ; en dan
eerst onderfcheidt zich de echte Vaderlandsliefde, door
bet gewillig volbrengen van moeijelijker pligten .
Dan komt to pas getrouwheid aan den Vorst of an .
ders wettigen Regeerder, eene getrouwheid tot in den
good. Hij tech i6 de Vader des lands, zou de Vader .
land
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landminnaar hem dan kunnen verlaten , door wien ho g
van zijne jeugd af, hij en de zijnen en al zijne mede4
burgeren, zoo vele zegeningen genoten hebben ; die
hen alien tot nu toe befchermde ; en die niet, voor zijtt
perfoonlijlc belang, tnaar door bet voorftaan en be.
fchermen van den Staat, in de tegenwoordige ongele.
genheid geraakt is?
Dan komen er opofferingen to pas. Wat zeg 1k, op.
offeringen ? Neen, niets, dat hIj kan toebrengen, is
Voor hem eene op offering ; daar hlj, met den onder
gang van Vorst en Vaderland, alles, wat hem in d
wereld dierbaar is, acht to verliezen. Dan heeft hij alles veil, zijn goed, zijn leven, zijne kinderen : nu
heeft zijne verpligting, oni al wat hlj kan to geven,
geene perken. Want bier is de proef van de echtheid
zijner Vaderlandsliefde, zijner werkdadige menfchenliefde . Zoo bet ooit to pas komt, bier gebiedt de lief..
de, voor de broederen bet leven to ftellen ; en de wart
wereldburger, d. i . de Christelijk-denkende Vaderlander, acht zich genoeg beloond y zoo hij, al is het met
verlies Van goed, gezondheid, ]even of kinderen, in
bet geluk, om bet Vaderland to redden ; en gene zoo
van blijde hope voor bet volgende geflacht to doen op,
gaan, deelen, en alzoo zijne dure fchuld akn rtijrie
broederen, aan bet Vaderland, betalen mag .
En bet is geene opgewondene geestdrift, die dus
fpreken doer. Deze pligten vloeijen uit den pligt der
algemeene liefde, en der liefde tot bet Vaderland, onsniddellijk voort . Zouden er echter van zulk eene werksame, alles opolferende Vaderlandsliefde niet dan fchaars
voorbeelden zljn aan to wijzen ? Leeft dan niet de
roemwaardige tt It G u L U s onlterfelijk, in bet vereerend aandenken van alien, die trouw, ftandvastigheid
en grootheid van ziel weten to waarderen ? Hebben
wij, gelukkige Nederlanders, de namen van n A MBROEK en HERMAN DE RUITER, of den zwaren
worf'elftrijd onzer kloekmoedige voorvaderen, de onverfchrokkene fandvastigheid van V A N D E R W E R F,
de
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de voiharding vai' Leidens burgerfchaar, de dapperheid
der Haarlemmers en Alkmaarders, en ontelbare betooningen van heldenmoed en onbezweken trouw, - hebben wij die, of zullen wij die ooit kunnen vergeten?
Ziet ook in deze belangrijke dagen ,duizenden uit a11e
Staten van bet naburige Duitschland, vooral nit bet
gelukkig verloste Pruisfen, vrijwillig ter verdediging
van Vorst en land toeftroomen ; en de laaghartige Egoist, die geene liefde kent , dan voor -zijn aangebeden
zinnelijk beftaan, verberge zich, met een fchaamtevol
zwijgen, in bet duister!
Zoo heb -ik u dan eene flaauwe fchets gegeven van
de Liefde tot bet Vaderland ; eene fchets, welker menigvuldige gebreken ik hoop dat door uwe deelneming
in bet onderwerp eenigermate mogen bedekt warden,
Heil ons immers, waarde Landgenooten, dat wij weder van een Vaderland, en van Vaderlandsliefde, kunnen fpreken ! Heil ons : wij hebben ons Vaderland weder verkregen ! Onlangs, zeer onlangs nog, was Nederland uit de rij der Staten uitgewischt ; toen ging on.
ze naam verloren ; ons goed en nag achtenswaardig
yolk werd verdrukt en verlamd, deszelfs karakter en
zeden en taal, en al wat bet als yolk onderfcheidde,
zocht men to verbasteren, to vernietigen en uit to
roeijen : dat alles , ons beftaan, onze naam, ja wij
zelve, zijn aan onszelve teruggegeven ; en, o won4erbare uitkomst ! met ons flaatkundig aanwezen, werden wij , door grootmoedige Bondgenooten, in onze
eer, en tot de middelen ter herkrijging van ons volks,
geluk en der vernielde welvaart, herfeld . Maar betgeen bet geluk onzes tijds ten toppunt voert, is bet
berftel, neen veel meer, bet is de veel hoogere verheffing van bet Huis van ORANJE, in ons herboren Vaderland. Onder de Souvereine regering van onzen welbeminden Vorst, opent zich voor ons bet uitzigt op
een geruster, onafhankelijker, inwendig fterker en naar
bulten geeerbiedigder ftaatkundig aanwezen, dan onze
gelukkige vaderen zelve, behoudens al de zegeningen
van
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vin hunnen tijd, gekend hebben . Bezitten wij dan we .
der eon eigen Vaderland ; zijn welvaart, voorfpoed,
orde, vrijheid, en een gerust genot van de vruchten
onzer vlijt, begeerlijke dingen ; wenfchen wij het goe .
de voor onze landgenooten, bekenden en vrienden ; ge.
voelen wij voor ons geflacht en onze maagfchap, ja
gevoelen wij voor onze kinderen en nakomelingfchap,
eenige liefde ; ftellen wij eenig belang in het geluk der
menschheid, in de befchaving en zedelijke vo!making
van het menfchelijk geflacht onder ons .: dat wij dan
deze edele Vaderlandsliefde, (want dat is dit alles) in
de getrouwe en ijvenige betrachting der aangewezene
pligten, betoonen ; en uit ons midden zij gebannen, al
wie daartoe niet bereid is ! Bovenal, zoo er op
offeringen
n van ons geeischt worden : o, laat one
toezien, dat de edele Vaderlandsliefde, de ijver en de
kloekmoedigheid der Bondgenooten ons tot geen be.
fchamend verwijt verftrekken ! Het is nog flechts om
eene korte woriteling to doen ; ziet ons nu reeds in
bet zitvane groterhil,dan ehogst efpan
nen hoop zich voor weinig tijds kon vooriellen : maar
dan, als deze laatfte ftrijd zal doorgeftaan zijn, daft
mogen wij ons van deze pligtsvolbrenbing voor ons en
voor vele volgende geflachten, onder Gods zegen, de
fchoonfte vruchten beloven . En, bedrieg ik mij niet,
zoo za1 de Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen,
zoo echt vaderlandlievend in aanleg en werkzaamheden, Maatfchappij, die nooit met eenige factie zelfs in
de verfte betrekking ftond, maar altijd vele braven van
verfchillende denkwijzen in Karen boezem vereenigde,
eene der heehtfte zuilen worden van het geluk van dit
en volgende geflachten .
Dat heil geve God aan het Vaderland, then roem
aan deze Maatfchappij !
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nder de ziekteti, die den menseh het twaarVce fol .
teren, en bijzonder dikwerf op onzen vaderlandfchen
bodem zieh vertoonen, behoort voorzeker de Hydeops,
en derzelver bijzondere wijzigingen of foorten .
Het is hier geenszins ons oogmerk I eenigzins to tre .
den in een meer- of minder uitvoerig onderzoek omtrent
de natuur dezer ziekte, en nog minder, het rijk der
hypothefen met eene nieuwe to vermeerderen, neen
ons doel is alleen , het Geneeskundig Publiek van
riieuws opmerkzaam to maken op een middel, dat ons
in deze wreede ziekte herhaalde reizen de uitftekendfte
dienffen bewezen heeft, en ons alzoo tot deze mede .
deeling noopt.
Het is buiten kijf, dat de Digitalis purpured weinig
in deze ziekte gebezigd wordt, niettegenitaande den
grooten lof, (om flechts een paar Mannen van klas .
fisch gezag uit onze Landgenooten to noemen) door de
Hoogleeraren V O L T E L E N en y P E Y aan dezelve ge .
geven ; van welken de laatfte, ten blljke van haar bij,
ha wonderdadig vermogen, getuigt, dat men op derzelver gebruik fours den onderbuik moet omzwaehtelen ,
even als na eene volbragte Paracenthefis ; zoo fnel en
gelnkkig is foms hare werking . Bij den floogleeraar
V O L T E L E N vindt men cone l1jst van verfc hillende
Geneeskundigen, bijzonder Engelfchen, die het ge4
bruik van de--e plant ten fterkite aangeraden hebben ;
men zie Pharmacol., pars q., pag . 366c onder deze
wordt ook opgeteld eene Verhandeling van den zoo
verdienftelijken Rotterdamfchen Geneesheer H . VAN
D E N B o s c H, welke ik, tot mijn leedwezen, niet
bezittende, niet heb kunnen vergelijken . Onder de
Bui-
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'iuitenlanders zie men, hetgene de Hoogleeraar job E P H F R A N a van dit middel getulgt, en zljne 4ct.
Infist . C'lin . Wiln. ann . i . pag . 114 etfegq. , en H O R N 0,
Handbuch der Practifche Brzneymittellehre, pag . 493
et fegq. Bijzonder wordt alhier dit middel aange*
prezen in de Mania : ook ik heb dit middel daartegen
beproefd, maar ik moet bekennen met geen de minite
goede gevalgen ; edoch was bij mij de Mania gevolg
van Apoplexic ; ik verwachtte dus, om redenen, hier
niet in 't breede to vernmelden, weinig goeds van 't zelve, maar heb mij, om dit nog met een woord aan to
merken, met bet beste gevolg van de Electriciteit bediend ; mede een middel, dat tegenwoordig minder
wordt aangewelld, daft wel voor o*ze kunst to wenfchen ware .
Het is zekerlijk de viraufe natuur van deze plant,
die de meesten onzer Geneeskundigen van derzelver geIuik test biertoe meestal heeft terug gehouden ; din,
wuien is hot onbekend, dat bet joist in die ziekten is,
die door en van zichzelve bet minst tot den normales
tkaat der gezondheid tevugkeeren, dat men de naeeste
huip bij de zoogenaamde Venena vindt : bet zijn juist
(leze, die, door gene bijzondere, ons geheel onbekende kracht, den abnormalen toefl!and van ons diertijk
organismus fcbijnen to kunnen to regt brengen : bet is
dus juist bier, dat de Geneeskunde zich in hire fchoonf}e kracht vertoont, en bet onderfeheid blinkt tusfehen
den heilloozen Gifmenger , die op zljnen fluipweg bet
]even verwoest, en den geoefenden Arts, die den ger
£olterden mensch van zijne kwalen verlost . Met de
noodige voorzigtigheid gebruikt, heb lk nimmer eenige
kwade gevolgen van dit middel befpeurd, of, zoo al
eenige verduistering der oogen, ligtheid in 't hoofd,
duizeligheid, en wat dies meer zij, zieh opdeed, dezelve dadelijk doen ophouden, door bet Aq. Menth .
pip, met eene doffs van de th . frrlph . alcoh ., ter zijde
(telling van bet geneesmiddel voor 't oogenblik, en
vermindering der doffs daarna- : gewoonlijk verbind ik
reeds

too
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reeds genoemde middelen aan het gebruik dezer bla .
den, vooral wanneer de gevoeligheid der maag reeds
bij zachtere middelen, als daar zijn de verfchillende
praeparaten der Squilla, mij de ftrengfte voorzigtigheid
gebood . Bij fterkeren Nat ik flechts eene zuivere infufie van de folia Digitalis purpurea gebruiken, met
bijvoeging van een weinig Rad. Liquir . voor den
fmaak ; zelfs bij volwasfenen begin ik met i fcrupel,
als b . v.

tt Fol. Digit . purpur . recent . ice . a ip
Rad. Liquir. consc . 313
Inf. 1. a. ad col. 3x11
Adde colat .
ith. Nitr . alcoh . 311
m. d.
S. om de 2 uur een kopje.
Ik behoef niet aan to merken, dat de .th. een Leer
goed diureticum is ; dan het is bovenal als cardiacum,
dat dezelve alhier aanprijzenswaardig is .
Men klimme, naar bevind van omftandigheden, in
de doffs van de Digitalis op, en, is 't noodig . kan
men het in weinig tijds tot a 1 3 drachma's brengen. Vreest men de gevoeligheid des patienten, zoo
klimme men niet zoo hoog met de Digitalis, maar
vereenige dit middel met andere gewone ; bijzonder
goede dienften zal men ontwaren van de Bacce Yunipert. Voldoet bet middel aan het oogmerk, en zien
wij de ziekte, onder 't gebruik deszelven, dagelijks
verminderen, zoo vermindere men insgelijks de doffs,
en men fluite de cuur met zachte flomachica en robo»
rantia ; bijzonder dienftig hiertoe heb ik den Finum
amarum bevonden, welke ons in de gelegenheid brengt
qm eene voedende dieet voor to fchrijven . In alle de
verfchillende foorten der Hydrops heb ik dit middel
uitnemend bevonden, zelfs in den Hydrocephalus van
een zesjarig knaapje, bij 't welk de drukkendfte toerallen door dezelve fterk verminderd zijn, fchoon ook
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in dit geval geene volkomene genezing kon daargefteld
worden . Hetzelfde moet ik zeggen van die gevallen,
waarin ik de Hydrops peqtoris vermoedde, waarvan de
diagnofis intusfchen altoos zeer moeijelijk blijft . In de
Hydrops anafarca heeft dit middel in verfeheidene gevallen de volkomenfte genezing daargefteld ; hetzelfde
mag ik getuigen van de Ascites . Soms, gelijk men dit
meermalen bij de Hydrops waarneemt, wordt wel door
dezelve de ziekte verdreven, en toch verliest men den
patient, en wel gewoonlijk door tabes of atrophia :
men zij dus voorzigtig in de prognofts, ook wanneer
het water fuel vermindert , en de zieke overigens fchijnt
to beteren ; bet eerfte, de tabes dorfalis namelijk, is
mij voorgekomen voornamelijk bet geval to zijn bij die
genen, die door misbruik in Venere en Baccho in dit
euvel vervallen waren ; bet laatfte bij oude lieden,
vooral vrouwen, hetgeen men immer to duchten heeft,
wanneer men ziet, dat de eetlust 'rervalt, en weinig
of bijna in 't geheel geene fpijzen worden begeerd of
genuttigd ; hierin heb ik ook bijzonder eenig diagnostisch onderfcheid tusfchen de twee genoemde ziekten
bevonden , dat anders zeker niet groot is : bij de tabes
dorfalis, namelijk, blijft toms eenige eetlust . Het
komt athier niet to pas , bet oorzakelijke van deze treurige verfchijning op to geven ; genoeg zij bet, op dezelve opmerkzaam to hebben gemaakt , opdat niet,,
door eene aanvankelijke beterfchap verfchalkt, de Geneesheer zijnen zieken bet leven belove en fours onverwacht de dood in de plaats kome, en men dus ftoffe
geve aan onze Franfche naburen tot fpotten met onze
kunst : zeker durf ik ftellen , dat dit in alien gevalle bet
gewrocht niet is der Digitalis, daar dit verfchijnfel
dikwijls gezien wordt dtir, waar geen grein van deze
bladen gebruikt is ; bet voldingendst bewijs , dat men
verlangen kan. Wat de voorfpelling aangaat, alles
komt hier aan op den zoogenoemden praktifchen zin
van den Arts ; eene onmededeelbare hoedanigheid, die
alleen aan bet ziekbed kan verkregen worden, en ons
MENGELW . 1815. NO . 5 .
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daar reeds jets doet vermodden, hctgcen onze zintuigen nog niet duidelijk kunnen waarnemen . Tot leiddraad flrekke hier toch vooral de hoedanigheid van den
pots, die, gelijk van elders bekend is, immer door dit
middel vermindert in fnelheid ; blijft deze fuel enklein,
zoo zij men voorzigtig in zijne uitfpraak, niettegenfiaande de zieke de meeste beterfchap gevoele ; dit komt
alleen door bet aangenaam gevoel van veriigting, dat
tlezelve befpeurt van 't mechanisch gewigt der vloeifloffe, die door 't gebruik dezer plant wordt afgedreven . Voorts geven ons de beginnende verfchijnfelen
van indigestie en atrophic alsdan genoegzame treurige
zekerheid .
Ik zal den geneeskundigen Lezer alhier niet vermoeijen met de opgave van verfcheidene historhe morborum ,
dit fluk rakende ; de ziekte komt menigvuldig voor ;
men zie en beproeve dus zelf . Aardig en juist ter fnede brengen de geachte Schrijvers van Hippocrates Magazijn bet zeggen van x A R L E s bij , dat eene bloote
en eenvoudige ziekte-befchrijving op niets meer aanfpraak kan maken, dan op de waa.rde en bet belang
van eene amufante Geneeskundige Nouvelle ; men zie
D. I . St . i . bl . 45. Wanneer ik door de mededeeling
van de refultaten, die voor mij uit dezelve zijn voortgevloeid, eenige mijner Kunstgenooten, die met mij
het dikwerf zoo moeijelijke pad der Pral tijk bewande12.n, mogt hebben aangemoedigd tot bet vrijmoediger
,gebruik van deze inlandfche plant, die des zomers menigvuldig in onze tuinen wast, en hierdoor tot bet to
bulp komen van etnen armen waterzuchtigen lijder
mogt hebben medegewerkt, zal ik mijn oogmerk volkomen bereikt hebben .
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DE KONINGIN DER BEIDE SICILIENi

A

(Naar het Fransch.)

fpoedige dood van Koningin CAROLINA is
veroorzaakt door de kwade tijdingen, welke zij ont .
ving ten aanzien der veranderinge van Engelarids gezindheid omtrent hare terugvordering des troons van
Napels ; zij had reeds bet verdriet gehad, Oostenrijk
ridderordes to zien wisfelen met Koning J o A C H I U .
De Vorstin hoot zichzelve op in bet eigen vertrek,
waar zij ter wereld was gekomen, en gaf den geest
voor de beeldtenis der groote MARIA T H E R E S I A .
Zij liet zeer verfchillende herinneringen na bij hare
dankbare vrienden en bij de flagtoffers barer ftaatkunde ; zij had gewis een gevoelig hart, eene weldadige
ziel , fchoon zij to Napels in 1798 gruwelen heeft
voor altijd
doen bedrijven, die de namen van
hebben onteerd ; (*) zij ftelde ongelukkiglijk geene palen aan haren haat tegen de deelgenooten der republikeinfche beginfelen . Zichzelve gelijk in haar ftelfel,
bewonderde zij in N A P 0 L E 0 N bet bolwerk van het
despotismus ; zij verfoeide de Engelfche Conititutie ;
en toen Lord B E N T I N C Ii den Siciliers bet bevel gaf
op de Londenfche wijze vrij to zijn, befloot de Koningin zich veeleer in de armen van den Keizer der
Franfchen to werpen . Hare onderfchepte briefwisfeling bewezen hebbende, dat zij iets tegen de Engelfchen brouwde, hielden dezen haar in zekeren zin gevangen ; zij verbrak echter hare boeijen, en begaf zich
over Konftantinopel naar ZVeenen ; eene ongehoorde
reis voor eene Koningin van zestig jaren . Alvorens
met de Engelfchen to breken, had zij haren tweeden
Zoon,
(*) Wij laten deze en andere nitdrukkingen, enz . natuurlijk voor rekening des Franfchen Schrijvers .
O u
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Zoon , den Prinfe L E 0 P 0 L D , met eene ultrusting tegen de kusten van Napels gezonden . De Prins kwam
met weinig roems terug ; de Koningin begaf zich, in
cene ligte floep , aan boord van bet liniefchip , dat hem
voerde, en rigtte in bet openbaar eene rede tot hem
van den meesten nadruk . Deze ftoute openhartigheid
was haar bijgebleven tot bet einde haars levens ; zij
heeft ex eenige proeven van gegeven aan de Keizerin
BI A R r A L O U I Z A . Deze Vorstin , hetzij uit fmaak
of gewoonte, fpreekt altijd Fransch ; de Koningin gaf
zich opzettelijke moeite om Duitsch met haar to fpreken, zeggende „ dat zij hare moedertaal niet vergeten
had, gedurende dat zij, niet dertig maanden, maar
dertig jaren over een vreemd yolk had geregeerd ."
Men verzekert, dat zij den kleinen Prins van Parma
nooit heeft willen zien , en dat zij , hem echter hebbende aangetroflen, hem met den nmambeftempeldevan
baviaan . Hare taal was intusfchen nog minder krachtig dan hare daden . In 1805, eensflags verlaten door
Oostenrijk, Engeland en Rusland, hielp zij zelve de
Genetaals D A DI A s en M E D I C I in bet ontwerpen van
een zeer (tout en zeer wel verbonden plan van verdediging tegen de armee van JOSE P H B U O N A P A R T E ;
zij deed den Koning vertrekken, en bleef bij bet beiluit, zich onder de puinhoopen van haar paleis to begraven ; doch zij zag zich bovendien door bet Napelfche yolk verlaten . Hare weldadigheid droeg hetzelfde
karakter der geestdrift ; zij beroofde zich , om jaargelden aan uitgewekenen to geven, wier trouw zij ondervonden had . Ontmoette zij op de ftraten van Palermo bet
H . Sacrament , aan eenen armen zieke gebragt, zij verzelde dikwijls den priester tot in bet afzigtig verblijf der
ellende, waar zij troost en pulp achterliet . Een oogenblik daarna, kocht zij dolken en piftolen voor bet beruchte hoofd van partiigangers F R A D I A V O L o, die
eindelijk werd gevat op eenen belagchelijken togt ,
welks oogmerk Was, LUCIEN BUONAPARTE Op
to ligten . Toen men hem to Napels ophing, werd een
gou.
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gonden ftandaard voor hem uit gedragen, welke men
zeide door de Koningin zelve geborduurd to zijn . Deze Vorstin had misfchien het geluk en den trots eener
Duitfche natie uitgemaakt ; maar zij regeerde over het
Iigtzinnigfte , het volkaan - achtigfte yolk van den aardbodem . Toen men in 1798 de Parthenopefche Republiek to Napels had uitgeroepen, fchreeuwde het gemeen : Morte al re tiranno ! viva it popolo fovrano ! In
1802 , bij de terugkomst des Konings , dacht hetzelfde
gemeen zijne getrouwheid niet beter to kunnen doen
kennen, dan al fchreeuwende om 's Konings koets
Yiva it H tiranno ! morte al popolo fovrano ! De Napeli'che troon is steeds to digt bij den Veuvius .
GESCHIEDKUNDIG OVERZIGT, RAKENDE NAPOLEON BUONAPARTE ;
DOOR IEMAND, DIE HEM SEDERT VIJFTIEN JAREN VAN ZEER
NABIJ GEKEND HEEFT .

(Vervolg van b1. I73 .)

Ik

heb in een hedendaagseh werk over Engeland gelezen,
dat de Protector zich flechts trapswijze, en zonder beraamd
plan, had aan her hoofd der zaken gezet . Men zou hetzelfde van B U O N A P A R T E niet kunnen zeggen ; want naauwelijks was hij op her tooneel der wereld bekend, of reeds
broeide zijn hoofd een gedeelte der ontwerpen, welke hij
vervolgens heeft ten uitvoer gebragt . Ik zal, tot flaying van
dit beweerde, alleen her vermaarde antwoord aanhalen, dat
bij den ongelukkigen (*) VAN D A M M E gaf.
Eenige dagen na dien, toen hij op de Parijzenaars deed
fchieten, zeide VAN DAM M E tegen hem : „ War hebt gij
„ daar gedaan! goed voor her oogenblik ; maar ik weet niet,
„ of gij niet to eeniger tijd reden zult vinden om daarover
„ berauw to hebben . " - „ Loop!" antwoordde B U O N APARTE, „ ziet gij niet, dat her mijn zegel is, hetwelk ik
„ Op
(*) Deze benoemiag blijkt elders op cone verkeerde vooronderftelling

is bcrustea,
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op Frankrijk heb gezet?" - Dit antwoord was inderdaad
bet zegel zijner eerzucht .
Het was ter regtvaardiging van bet oude Directoire noo„

dig, dat iemand in flaat ware om to bewijzen, dat bet lot
der Eaten onherroepelijk is bepaald, en dat alle menfchelijke
krachten dien loop niet kunnen ftuiten ; anders zullen de Direc-

teurs zich nimmer regtvaardigen, van in B U o N A P ART E geenen oorlogsman gezien to hebben, die beroemd wilde worden tot welken prijs bet ook ware, onverfcbillig bij wat yolk
of in welke luchtflreek . Zijn ontwerp tot eenen oorlog in

Egypte zou de oogen van dell ongefchiktflen flaatsman hebben geopend ; maar bet flond vast, dat deze man de magt
zelve zou in ontzag houden . Niettemin had hem de Genernal
F E k I G N O N reeds lang doorgrond : men zal zich herinneren,
dat hij , hem den Directeuren aanbiedende, zeide : ,, Ik bied
„ u een jong Officier aan, dien ik u bidde to bevorderen ;

„ want zoo gij hem vergeet, ken ik hem in ilaat om zichzelven to bevorderen ." De flrik, waarin bet Directoire
gevangen werd, was zoo flecht mogelijk bewerkt : bet is genoeg, zulks aan de fchranderheid des Lezers to onderwerpen, ofn hem van deze waarheid to overtuigen .
Na B U O N A P A It T E's eerfte overwinningen in Italie, bood
Europa, fehoon woedend gefchokt, zijner eerzucht de onbe-

perkte loopbaan niet meet aan, welke hij vurig haakte to doorloopen .
Wat doet hij ? Zijne zwervende blikken rigten zich op
eene nieuwe wereld. De brandende zanden van Zara, de
uitgebreide woestijuen van 4frika, nets houdt hem tegen :

wie weet, waar hij zelf grenzen aan zijnen loop zette? Te
vergeefs fchreef hem D E S A I X : „ Het ontwerp is grootsch ,
„ zoo bet uitvoerbaar is ;" hij hoorde naar niets ; hij had
groote plans gevormd ; hij wilde ze ten uitvoer brengen ; ongelukkig trof hij een bewind aan, even als hij gezind .
Hoe zou dit bewind geweigerd hebben een zoo uitgebreid
ontwerp to bekrachtigen? De ontwerper had hetzelve overtuigd, dat, zoodra de Franfche vaan op de piramiden en fpitfen van Egypte zou wapperen, de Engelfchen, hunne kolonien, hunne manufacturen, huts handel, alles zou vernietigd
zijn. „ Ja, Directeurs," zeide hij, „ ter naauwer nood zal

„'1k meester zijn van Egypte en de woestenijen van Palestina, of Engeland zal a cen fchip van den eerften rang ge„ ven
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ven voor een zak koorn ." - a Slechts," fchreef hij een
andermaal aan bet Directoire, „ flechts order een zoo wija
~, en zoo grootsch bewind, als bet uwe, kon een eenvoudig
A

„ foldaat, als ik, bet plan ontwerpen, om den oorlog in
„ Egypte over to brengen ."
Vie zou zich in eene zoo bebendige vleijerij niet hebben laten vangen? En wie herkent
bier de vos nit de fabel niet? Wat er van zij, bet plan was
flout en fchitterend ; gave God, dat bet wijzcr geweest ware,
beter beredeneerd, en inzonderheid uitvoerbaar ; maar bier-

naar zagen onze brave Directeurs zoo naauw niet . Ook verkreeg een Korfikaan op bet oogenblik veertigduizend dapperen, kunflenaars, geletterden, en eene fchoone vloot, om dat
alles op de oevers eener rivier over to brengen, wier bewoners niets met ons to fchafTen hadden .
ledereen kent de vruchtgevolgen dezer onderneming, waar-

bij de bloem der eerfle overwinnaars van Italie omkwam. Zoo
de asch van den ongelukkigen K L E B E R kon herleven, welke geheime bijzonderheden zou bij ons niet mededeelen! Deze rampfpoedige Generaal had B U O N A P ART E nooit meet
dan oppervlakkiglijk verdacht van eene grenzenlooze eerzucht .
Het was eerst na den opfland to Kairo, dat hij overtuigd
werd, dat deze mensch flechts voor zich werkte .
De Generaal-en-Chef was woedend over den opfland der
hoofdflad van Egypte, en inzonderheid over de veerkracht der
inwoners, die, fchoon to eenemaal geflagen, nog de bedreiging in den mond en den haat in bet hart droegen . In een
oogenblik van kwade luim ontfnapten hem deze woorden
„ Het is gedaan ; nooit zal een Europeaan hun voor langen
„ tijd de wet geven ; ik wilde, dat ik tweeduizend mijlen
„ verre was ." Deze uitval , waarin bet perfoneel belang zigtbaar
was, was K L E B E R genoeg, om hem in bet vetmoeden to

bevestigen, door hem opgevat, dat B U O N A P A R T E in Egypte niet den voorfpoed van Frankrijk, maar zijne eigen onafhankelijkheid, was komen zoeken . Ook zeide hij al lagchende
aan zijne bijzondere vrienden : „ Het zou een fchoon fchouw„ fpel voor bet heelal zijn, achttienhonderd jaar na JEZus
„ C H R I s T US, een Kor fikaansch

„ Egypte en .Teruzalem to zien ! "

burgermannetje Koning van

Wat zou hij twee jaren later gezegd hebben, zoo hij aan bet hoofd van eenig bevelichrift had gezien :„ N A P 0 L E o N A E G R 0 0 T E, Keizer
Befchermer van bet Rijn, der Franfclaen, Koning van

Italie,
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• verbond, Bemiddelaar van bet Zwitfersch Bondgenootfehap,
• enz ! "

Sedert lang las K L E B E R op bet gelaat van den Generaalen-Chef de verfchillende gevoelens, door welke hij gefngerd
werd . Onze zaken ftonden destijds bijna wanhopiZ in dat
gedeelte der wereld . Reeds kon de Franfche dapperheid de
talrijke en ftaag vernieuwde magi der Muzelsnannen niet meer
weerftaan .
K L E B E R meende den Generaal - en - Chef to moeten ondertasten omtrent zijne oogmerken en bet lot des overfchots van
de armee . ,, Ik west niet," zeide hij op zekeren dag, ,, op
• welke plans gij denkt ; gij zijt niet kalm als naar gewoon• te. Ik zoek uwe geheimen niet to doorgronden, maar ik
• kan niet nalaten mij overtuigd to houden, dat gij de over„ blijffels van een leper, hetwelk gij -alleen hebt herwaarts
• gevoerd, niet aan zijn lot zult overlaten ." - ,, Naar u te• oordeelen," antwoordde hem B U O N A P ART E, „ ben ilt.
• de aanlegger van deze onderneming ; gij gait verder, gij
Ik ken u al to
• verwijt mij de rampen van bet leper ."
wel, om u niet voor den aanlegger der onderneming to houden ," hernam K L E B E R ; ,, en ik ben to openhartig om hec
„ u niec to bekennen . Wat betreft om u alleen de fchuld to
„ geven, ik zal nooit vergeten, dat bet Directoire u geens• zips de uitvoering zoo gemakkelijk had moeten toeflaan ."
De Generaal- en -Chef, rood van toorn, ging been . Het was
bij It L E iE R, dat dit tooneel plants greep .
Het bijzondere in deze zaak der onderneming op Egypte
is, dat twee derden van Europa geloofd hebben, dat bet een
plan was, door bet Directoire ontworpen, om den overwinnaar van Italie to bederven . Zoo de zaak waar geweest ware,
zou bet bewind de uiterfle flraf vefdiend hebben ; want veertigduizend mail to doen vermoorden om bet genoegen van een
cenigen to bederven, zou van alle ftaatkundige misdaden de
zwartile wandaad zijn geweest . Het was alreeds to veel, dezelven, zonder beraamd plan, in eenen wisfen dood to hebben doen rukken .
Eene zeer eenvoudige, maar zeer trefFende, aanmerking verbindt zich aan mijn onderwerp : zij is, dat de beroemde.
C H R I S T O F F E L COLUMBUS van zijnen meester nooit twee
flechte fchepen kon verkrijgen, om voor hem eene nieuwe wereld to verwinnen ; terwijl een gemeen burger van een klein
ein
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eilandje zeer gemakkelijk van een bewind veertigduizend man
der beste troepen ter wereld en eene talrijke vloot verkreeg,
om voor hetzefve den haat to winneu van eene menigte volken,,bij welken noch nieuwe gewesten, noch fchatten to
ontdekken waren . Zekerl ;ik was -men in de vijftiende eeuw
met de onderdanen en fchatten van den ftaat minder verfpil .
lend. Andere tijden, andere zeden .
Alvorens Egypte to verlaten , kan ik mij intusfchen Wet
wederhouden eenen trek van B U 0 N A P A R T E aan to halen,
van welken ik alcijd gezocht heb mij reden to geven, zonder er toe to kunnen gerakett. Inderdaad, deze trek is van
eed zonderlingen aard . Zie bier denzelven . - Men beyond
zich twee mijlen van Kaminieh . De Generaal, to midden
van zijnen Staf , was reizende, gevolgd door een vijftigtal guides to paard. Te dezer plaacfe gekomen, deed hij
halte houden. ; men was vermoeid ; ieder begaf zich in de
fchaduw, zoo veel dit mogelijk was . De Generaal alleen
wandelde met een betrokken gelaat . Drie minuten later zagen wij hem niet meer ; een heuveltje onttrok hem aan ons
gezigt. Eensklaps hoor ik hem mij bij mijn' naam roepen,
zekerlijk omdat ik de naaste bij hem was . Oogenblikkelijk begeef ik mij derwaarts ; twee anderen volgen mij
de een was T A L B 0 T genaamd , en de ander heette R EG U I L L O T.
De eerfte gemeen guide, en de ander trompetter in hetzelfde korps : beiden leven nog, en de een woont
to Parijs. Bij den Generaal gekomen, vroeg hij mij, of ik
geld had : op mijn bevestigend antwoord, gebood hij mij hem
to volgen ; de twee guides volgden desgelijks . Tien fchreden verder dan de kleine verhevenheid waren drie of vier
hutten, eene van welke B U O N APART E bet eerst binnentrad . Wij zagen, binnenkomende, eene zieke vrouw, ligFgende op eene foort van mat, gefpreid over bladen, die,
wanneer de zieke zich bewoog, een geweldig geruisch maakten . Zij had tot bedekking een fluk ongemeen wit katoenen lijnwaad. Alles in deze hut duidde behoefte aan, maar alles
was tevens zindelijk boven mate . Naast bet bed der zieke ftond
cen meisje van omtrent zestien jaar . Schoon bruin, was zij
inderdaad fchoon ; zij had geen voorkomen van verbaasdheid ;
zij bezag den Generaal van bet hoofd tot de voeten . Nu
vroeg hij mij, of ik lets van haar patois kende ; ik wilde
heal neen antwoorden, toen R E G U I L L O T bet meisje in de
0 5
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landtale begon to zeggen, dat her de Generaal-en-Chef was,
met wien zij fprak . Op deze woorden glimlachte zij, en
kuste hem den arm tusfchen den elleboog en de hand ; zi)
wilde zulks herhalen, doch de Generaal wilde bet niet ge .
doogen . Maar hij belastte R E G U I L L O T, haar bijzonderheden omtrent de zieke en omtrent haarzelve to vragen . Wij vernamen , dat her moeder en dochter was ; dat de moeder was
ziek geworden van hartzeer, federt haar d6nige zoon de troepen van den Pacha D j E z Z A R gevolgd was ; dat her jonge
meisje wanhopig was van niet langer de noodige pulp en
onderftand aan hare moeder to kunnen verfchaffen, uit hoofde
des volflagen gebreks aan de middelen . Her meisje, dat her
onderwerp des gefpreks vermoedde, biggelden de tranen langs
de wangen . De Generaal nam haar toen in zijne armen, en
kuste haar her voorhoofd op eene zeer trefl'ende wijze . Ik
fond tent uiterite verbaasd ; want ik was nimmer getuige van
lets dergelijks in hem geweest . Toen vroeg hij mij mijne
beurs ; ilk gaf ze hem ; hij opende ze : zij bevatte, in de lands.
munt, 127 fr . Fransch . Na ze gefloten to hebben zonder
tellen, maakte hij er een gefchenk van aan bet meisje, dat
dezelve op her oogenblik, zonder omftandigheden, opende .
Op her gezigt van her goud, dat ze bevatte, flaakt de fchoone
een' kreet van blijdfchap, Isat de beurs vallen, en vliegt den
Generaal om den hats, hem met kracht omhelzende . Ondertusfchen weet ik niet, wan er eensklaps voorviel in de ziel
van S U 0 es A P A R T E. Hij ziet ons aan, ontdoet zich van bet
meisje, en (toot haar zoo ruwelijk terug, dat zij kwam to
vallen op de voeten barer moeder, vie zij eenen gil onrukte .
De Generaal ging op her oogenblik naar buiten . De jonge
maagd was nog altijd in de houding, in welke zij, was neer.
geftort . Haar gelaat teekende de uitdrukkiiig der grootfte
verbaasdheid . Ik laat her aan den Lezer, om uitfpraak to
doen over eene daadzaak, van welke misfchien geen voorbeeld is in de, gefchiedenis van her menfchelijk hart .
Eenige dagen v66r zijn vertrek uit Egypte, om naar Frankrijk terug to keeren, merkte E U o N APART E , dat hij papieren verloren had ; hij was in eene doodelijke ongerustheid .
Niemand wist, dat hij dit verlies had ondergaan, en hij durfde her aan niemand, wien ook, bekend maken . De Generaal
D E S A I X zeide hem bij bet ontbijt : „ Op mijne eer, Genes
~, raal, gij zijt van daag droefgeestig om to doen bevrie-

» zenl"
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Wat wilt gij,
" zen!" - „

mijn vriend!" antwoordde hij
treurig ; „ ik ben voor bet geluk niet gevormd . Sedert vijf„ tien maanden ben ik op de pijnbank ; vandaag zit ik op

„ heete kolen . Weet gij, dot ze meester van mijne gehei-

„ men zijn? weet gij bet?" D E S A I x kon niet bekomen van,
zijne verbaasdheid, die to gegronder was, omdat hij vol .
flrekt niets begreep van bet zeggen des Generaals . Dezelve

verminderde geenszins, toen hij hem deze woorden hoorde
niten : „ Moor peen, deze lieden hebben geen gezond ver-

„ stand : zijn bet rijkdommen, is bet aanzien, die zij wen„ fchen? ik zal hen daarmede overladen ; dot zij mij mijn'
„ fchat wedergeven ; ja, ik zal er hen mede overladen . Ik
„ zal, ja, ik zal de hand in de mijn fteken!"
Ik was in eene zeldzame bevreemding, eene dergelijke alleenfpraak to hooren . Ik weet niet, hoe dit tooneel zou afgeloopen zijn, zoo de Generaal M U R A T en B E L I A R D niet
op bet oogenblik waren binnengekomen .

De Generaal D E S A I X , die van verlangen brandde om opheldering to krijgen, kwam mij tegen den avond opzoeken ;

hij had alle bedenkelijke fpijt, to vernemen, dot ik niet meer
don hijzelf wist.
Schoon ik nimmer den inhoud dezer geheimzinnlge papieren
heb geweten, kwam bet toeval een zwak licht over dezen

chaos werpen : ziehier, hoe. Eenige dagen no onze terugkomst to Parijs, belastte B U O N A PA R TE mij om nit eenen
koffer to nernen, alwat betrekking had op bet beleg van St .
Jean d'Acre ; bet was een ganfche bundel, papiers : ik legde
ze op zijne bureau ; hij ontrolde ze zelf. Eensklaps valt er
eene rol papieren uit zoo dik als een arm, en van omtrenc
een voet lengte ; zij was in een bleekblaauw papier gewon-

den . Zoodra hij bet bemerkte, gaf hij een fchreeuw, die mij
deed omzien, zoo wel als twee knechts, die door waren . Zijne ontroering was zoo iterk, dot eerie minuut daarna zijn news
begon to bloeden ; hij hield toen de rol in de hand . Zoodra
bet bloed geftuit was, opende hij ze, en toen beging hij

waarachtige gekbeden, zoo was hij in zijn fchik zijne papieren weergevonden to hebben ; hij kon zich niet weerhouden to zeggen : „ Hoe veel hartzeer zou 1k mij befpaard
„ hebben, zoo bet mij, to Kaira zijnde, ware ingevallen,
„ dezen koffer to doen openen!"
Ik zou, geloof ik, eenen vinger van mijne hand gegeven

heb-
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hebben, om den inhoud dezer geheimzinnige papieren to kennen ; fchoon ik meer dan Bene keer beproefd bebbe, dezelve
to mijnen koste en gevaar uit to vinden .
B U O N A P A R T E'S eerfte happen in Frankrijk, na zijne
terugkomst uit Egypte, droegen bet blijkbare kenmerk der
fnorkerij en der minachting, met welke hij geneigd was andere menfchen to behandelen .
Eenige dagen vdbr zijnen togt naar de Vijfhonderd , raadde men hem , zich daar wel vergezeld to vertoonen . -„ Zoo
ao ik er mij met troepen vertoon," zeide hij, „gefchiedt zuiks
r om mijnen vrieaden to wille to zijn ; want, in waarheid,
„ ik heb den grootiten lust om er to verfchijnen, gelijk eer„ tijds L 0 D E W IJ K XIV in hot Parlement deed, gelaarsd en
„ eene karwats in de hand ."
Zal men gelooven, dat ik iemand in goaden ernst deze ellendige gasconnade heb hooren verheffen, zonder bet ongepaste der vergelijking in aanmerking to nemen?
LODEWIJK XIV, waarlijk groot (*), en bovenal wettig
Monarch, heeft zich, in een oogenblik van kwade luim, met
laarzen en eene karwats in de hand kunnen vertoonen, en
deze trek is geenszins een der genen, die hem de meeste
eere doen ; maar een bloot officier, zonder regten, zonder
last, een weglooper van den post , die hem was toevertrouwd geweest, een partij-hoofd in stn woord, zich op
dine lijn to plaatfen met een' kleinzoon van u END R I K IV I
o, Ik beken, men kan de fnorkerij en de foutheid niet vender drijven.
Ik verbeeld mij hier in bet hart der geestdrijvende vereerders van den IiorfikaanJchen oorlogsman to lezen ; dez.e laatIle trek bewijst hun en mijnen haat en mijne Iiartijdigheid .
Zij b`edriegen zich . Ik wenschte, misfchien meer dan zij,
eenigen trek in zijn voordeel aan to halen ; maar to vergeefs
beb ik de gefchiedenis zijns levens doorzocht . Hetgeen ik
gevonden heb, dat hem oppervlakkiglijk zou kunnen vereeren, is mij toegefchenen dermate verbonden to zijn met fchuldige inzigten, dat ik mij den pligt heb opgelegd van to zwijgen . In ccin woord, zoo zij mijne aanmerkingen voor de
vrucht
(*) Wij laten dit voor rekening van den Franschman, wien, ls lid de
rroote Naue, fteeds zijn geheel eigen beyrip van greothcid bijblijf . .

RARENDE NAPOLEON BLTONAPARTE.

213

vnicht mijner geraaktheid houden, laten zij mij bewijzen,

dat ze van juistheid zijn ontbloot ! Ik daag ze uit ; want ik
ben zeker, dat, welke ook hunne redekunst zij , ze mij nooit
zullen bewijzen, dat her kasteel van Vincennes hetzelfde oogmerk heeft als de Quinze-Vingts.
Behoeft men wel zeer doorzigtig to zijn, om to zien, dat
iemand onverzadelijk is, wanneer men getuige is van zoodanig antwoord, als hij M U R A T gaf, eenige dagen na zijne
verheffing tot her Konfulfchap? Deze Generaal zeide tot hem :
• De Republiek Icon niet minder voor u d9en ." -- ,, Noch
„ ik ook," antwoordde de Konful ; „ ik kon niets minders
„ voor haar doen ." Deze uitdrukking bood eenen dubbelen
zin ; maar hij gaf ons terflond then genen, welken hij er aan
hechtte, door er bij to voegen : „ 1k moest misfchien een
„ der deelen van eene verzameling van befluren geworden
• zijn? Neen! Frankrijk heeft er reeds to velen gehad ; bet
• is tijd dat her zich hervatte ."
De grootheid der magt, met welke B U O N A P A R TE bekleed was, had welhaast invloed op zijne natuurlijke gefteldheid ; zijn karakter, reeds hiertoe goneigd, nam eene tint van
hoogheid en gezag aan, welker gewigt hij eenen ieder, die
hem omringde, deed gevoelen, zonder zelfs zijne familie daarvan uit to zonderen .
L U C IF N, fier en onafhankelijk van card, wilde zich nimmer fchikken naar de grillen zijns jongeren broeders . Op eenen
dag, dat de Konful zich ter take gefleld had hem to vernederen, verweet hij her hem op eene tamelijk fterke wijze.
• Mijnheer," zeide hij in de hitte zijner gevoeligheid, „ wel• ke de meerderheid zij, die u her toeval, al zoo veel als
• uwe talenten, boven uwe naastbeftaanden hebbe gegeven,
• her is niet betamelijk, bun zulks ieder oogenblik to doer
• gevoelen. Ik ben de eenige van de familie, die niet voor
• u beef, ik weet her ; maar deze uitzondering doet mij eere,
• en om u to bewijzen, dat ik niet gevormd ben out uwe
• verachtelijke bejegeningen to verdragen, zoo verlaat ik op bet
• oogenblik uw huis, om er nooit weer in to komen : maar
„ vergeet niet, dat ik uw oudere broeder ben, en geenszins
• uw hoveling. " - B u O N APART E was geheel verpletterd
door zoodanigen uitval, en zeide alleenlijk : Ik houd het inij

voor gezegd.
$choon

bet

perfoonlijk

belong

zijne

familie verpligtte
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oat met hem om to Pan ; met_ uitzondering van de Koning .
In van Holland, zijne fchoonzuster, was hij niemandzijner aanverwanten genegen ; alien vreesden hem . J 9 R 6 m E fprak hem
niet dan bevende toe . Deze jongman is intusfchen geenszins
ontbloot van kunde ; hij drukt zich zelfs met edelheid en ge-

Blakkeiijkheid uit . Niettemin bragt B U O N A P A R T E hem zoo
gcarne van zijn ftuk, dat hij de onbefchaamdheid had om hem
op zekeren dag to zeggen : „ Zoo do majefteit der l(oningen
„ zich op bet gelaat geteekend vindt, kunt gij gerust in-

a, cognito reizen ; gij zult geenszins ontdekt worden ! "
Wit men weten, hoe hij can gekroonde hoofden fchreef,

ziehier de kopij van eenen brief aan den Koning van Ilolhord, onder dagteekening van ^-4 Maart i8o9.
„ Mijnheer mijn Broeder!

• U op den troon van Holland plaatfende 0 had ik geen an.

• der oogmerk dan dat, om u to doen medewerken tot de

vervulling mijner oogmerken . Welke de titel van Koning
zij, waarmede ik u wet heb willen verecren, gij moest
• geenszins vergeten, dat ik bet middelpunt was, waarop al„ le uwe Koninklijke verrigtingen moesten uitloopen . Ik verneem ondertusfchen, dat gij, met verachting van mijnen
• neem
• wit en welbehagen, vreedzaamlijk toelaat, dat uwe havens
• openftaan voor den Engelfchen handel, dat uw Koningrijk
• hunne ftapelplaats zij, en uwe markten de plaatfen, waar
• hunne waren worden gefleten . Zoo gij niet op ftaanden
• voet eene orde van zaken bedwingt, zoo ftrijdig met mij• ne belangen, zal ik genoodzaakt zijn to vergeten, dat glJ
• mijn broeder, en Koning zijt .
M

• Deze tot geen ander einde ftrekkende, bid ik God,
• enz ."

Dat men mij thans zegge, hoedanig zich een Aziatisch
Alleenheerfcher zou uitdrukken, die, ontevreden over eenen
gemeenen Pacha, hem dit wet wilde doen weten! De ftijl
is wezenlijk die van den verklaardften Despoot ; ook heeft
zijn broeder, vermoeid van eene kroon, die hij niet dan met
tegenzin droeg, de wijsfle partij gekozen, die van ze neer

to leggen en zijnen broeder niet meer to zien,
B U o N A P A R T E was niettemin levendig getroffen door den
affland van LODE W Ij K . „ Die ellendige," zeide hij , „ heeft
„ zich ter take geuomen, bet publiek to rcgtvaardigen, dat
„ mijne broeders als Koningjes (of Naarnkoningen) befchouwt ."
(Hat vervoig hierna .)
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Nu raakt de vriendenkring den kostb'ren maaltijd

aan,
En even was de lust naar drank en fpijs voldaan,
Of moedige Ajax wenkt om Fenix raad to plegen,
En wijze Ulysfes voert den held den beker tegen,
En fpreekt hem daadlijk toe : Geluk, 6 Peleus zoon!
Geen tafel mangelt bier, noch bij den veldheerstroon .
Wij zien, ook u ontbreekt geen overvloed van fpijzen .
Doch wij genaakten niet om hier uw' disch to prijzen,
Maar angftig, afgemat door folt'rend zielsverdriet,
En twijflende of de vloot behouden blijft, dan niet,
Ten zij u\v heldenkracht den vijand of wil ftooten ;
Wapt Trojes burgerfchaar heeft met zijn bondgenooten
Een nachtfchans opgerigt nabij den legermuur,
En dreigt geheel ons heir met hooge ftapels vuur .
Geen onzer meer welrhoudt die aangerukte belden,
Terwiji hun Jupiter de zege blijft vermelden.
Ook Hector bouwt op hen, en kookt van fchrikb'ren moed,
En acht de Goden niet, en baadt zich in ons bloed,
En voelt aen dolle wraak it al zijne aadren blaken ;
Hij filleekt Aurora, dat zij vroeger moog genaken ;
Dan hakt zijn forfche hand de fnebben van de vloot ;
Dan fteekt hij 't leger aan ; dan geeft hij ons den dood,
En doet ons overfchot in rook en damp verftikken . Dit aaklig denkbeeld doet geheel mijn ziel verfchrilcken,
Dat ons der Goden wraak bier mooglijk neer kan flaan,
Dat geen der onzen meer den vijand zal ontgaan . poe gij, hoe laat dan ook tot bijftand aangedreven,
Ons afgemarteld heir door uwen fteun herleven .
Die vijand wordt ook u een bron van tegenfpoed ;
En denk, hier is geen hoop tot redding van ons bloed.
Ach ! overdenk veeleer, hoe 't onheil of to wenden .
Wanneer u Peleus zond bij Agamemnons benden,
Gaf hij u dezen raad : Ligt fchenkt u Junoos magt
En Pallas wakend oog een ongelijhb're kracht .
Mar
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Maar leer vooral, mijn zoon! 't onbuigzaam hart verwinnen .
Gepaste infchiklijkheid en zachtheid doen ons minnen .
Bedwing die zucht naar twist, die niets dan ramp verwekt ;
Ziedaar hoe ge oud en jong door vriendfchap tot u trekt .
Dus fprak de grijsaard toen, en 't is u reeds vergeten!
Maar kom, dien wrok gefmoord, hem uit de borst gereten ;
De veldheer biedc u zelf onfchatb're giften aan,
Indien ge flechts voor hem uw gramfchap doet vergaan .
Reeds mag ik u de lijst dier gaven aan doen hooren,
Door Agamemnons keus ten zoenprijs uitverkoren.
't Zijn zeven ftandaards, nog niet aangeraakt door 't vuur,
Drievoetig uitgebeeld tot fieraad van den muur,
En twintig ketels, die met rijken luister pralen,
Voor d'eigen dienst gefchikt ; en vijfpaar gouden fchalen,
En zespaar kleppers, met een blanke yacht omkleed,
Wier drift hem meer dan eens den renprijs winnen deed ;
Ja, hij, die zoo veel had, als hem die fnelle paarden
Door 't haeen van den prijs in eigendom vergaarden,
Waar zeker niet gebeel van goed en erf ontdaan .
Hij biedc u bovendien nog zeven maagden aan,
In Lesbos ondergang voor hem alleen behouen,
Door handigheid en fchoon bet puik der fraaifte vrouwen.
Gij ziet aan zulk een' ftoet die dierb're vrouw gepaard,
Die hij zich rooven liet, Brifeis, u zoo waard ;
Hij zweert een' duren eed, dat hij haar koets niet deelde,
Noch haar in al dien tijd met liefdekozing f'reelde .
Dit alles beidt u reeds tot fmoring van uw' haat ;
En - zoo de hemelgunst hem Troje flechten laat,
Dan kunt gij , met den Griek ter deeling opgekomen,
Een' vloed van goud en geld in 't vaartuig zaam doen ftroomen ;
Dan zoekt gij naar uw keus nog twintig maagden uit,
Na Griekfche Helena de fchoonften van den bruit ;
En zoo wij na den krijg in 't vruchthaar Argos keeren,
Dan wil hij a als zoon, gelijk Orestes, eeren,
Zijn jongstgeboren kind, met luister opgevoed :
Drie dochters telt zijn hof, geboren uit zijn bloed ;
Gij moogt Chryfothemis, Ifanasfe minnen ;
U moog Laodice door liefdegloed verwinnen ;
Zij keert, met u vereend , naar grijzen Peleus weer,
En Agamemnon vraagt geen bruiloftsgiften meer ;
Maar
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Maar tevens zal die fpruit met zulk een' bruidfchat pronken,
Als ooit een vader aan zijn dochter heeft gefchonken t
In zeven fteden zal dat huwlijksgoed beflaan ;
Hiertoe biedt Irds muur op zijn bevel zich aan ;
De ftad Kardamyld, Anthea, rijk in velden,

Epda, Feraas wal, die we om hun fehoon vermelden,
En 't wijnrijk Pedafus, gepaard met Enopd,

Die, 't naast aan Pylos kust gevestigd bij de zee,
Een rijke heldenfchaar in hun gebied zien wonen,
Wier trouw u, als eon God, hunn' eerbied zal betoonen,
En kostb're fchatting brengt aan zijn' geliefden beer .
flit alles biedt hij aan, legs gij uw gramfchap nedr. Of, blijft gij Atreus zoon met al zijn goed verachten,
Heb deernis dan voor 't minst met Griekens legermagten,
Wier afgematte ziel u, als een' God, verbeidt,

En u, uit dankbaarheid, de fchitt'rendfte eer bereidt .
Vu treft gij Hector ligt, tot bij ons heir vernomen,
Die, juiehende, in zijn wraak ons kokend bloed doer firoomen,
En roemt, .dat Been van Gns hem evenaren kin . Hier antwoordt Peleus zoon : Welfprekende oorlogsman!
Ik moet u ongeveinsd tot in mijn hart doen lezeu,
En de uitkomst zal gelijk aan deez' mija rede wezen,

War ook uw vorftenkring mij hier van eendragx fpell .' -Hem toch, die veinzen kan, verfoei ik als de hel ;
Dus veer ik, op mijn beurt, u mijn gevoelens tegen,
Nooit kan uw veldheer, nooit uw lege ; mij bewegen ;
Want hier toch is geen dank voor onvermoeide vlijt .
Hoe zeer men zwoegen moog en uitgaan in den iirijd .
De bloodaard en de held zijn even hoog verheven,

En hij, die nimmer week, moot als een vlugt'ling fneven,
't Valt in mijn' boezem niet, na zoo geducht een' finaad
Mijn leven keer op keer to wagen voor zijn' haat,
Gelijk de vogel zwoegt, door tedrheid aangedrongen,
En al her voedfei gaart voor de ongepluimde jongen,
En war hij lijden moog, zijn eigen rust verzaakt ;

Zoo heb ik meer dan eens den langen nacht doorwaakt,
En ganfche dagen door den kampfcrijd uitgehoudn,
En door her blood gewaad Gm uw gefchaakte vrouwen,
'k Heb zespaar fteden met mijn zeemagt afgebraud ;
Een enk'le minder deed ik rooken in dit land :
VENGELW.
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In alle heeft mijn heir een' kostb'ren fchat gevonden,
En alles heb ik trouw den veldheer opgezonden,
Die, altijd achteraan, flechts deelde bij zijn vloot,
Ziehzelv' bet meest behield en ons bet lutteist bood .

Maar ieder mag voor 't minst zijn' eigendom bewaren ;
Mij flechts ontrooft hij dit uit al zijn legerfcharen ;

Mij fcheurt hij van mijn gaA ; - welaan, zij leev' met hem 1
Doch waarom kwam de Griek dan zamen op zijn ftem?
Waaroin toch moot ons heir de bange Trojers drukken,
Zoo niet om Helena wer r uit hunn' munr to rukken?
Kent Atreus flam alleen den huwlijksijver dan?
Zoo vurig als een braaf, een dapper oorlogsman

Voor zijn geliefde gaa geheel zijn hart voelt gloeijen,
Zoo tear aanbad ik haar, geklnisterd in min bocijen .
Eens werd ik fnood misleid ; hij nam bet mijn wear ;

Ik leerde, en zijn bedrog heeft nu geen' invloed meer.
Thans moog hij zien met u en de ov'rige opperheeren,
Hoe 't alvernielend vuur van 't leger of to keeren .

Hij heeft toch buiten mij reeds zoo veel groots verrigt ;
Een diepe gracht gemaakt, een' hoogen muur geilicht,
En om zijn legerplaats een bohverk opgeheven .
Maar nimmer kan hij dus cen' Hector tegenftreven
Toen ik aan't flrijden was, drong deze Met zoo voort ;
Toen bleef hij bij den eik en digt aan Sceaas poort,
En beefde voor m'jn komst, mijn' aanval naauw ontweken.
Thans echter w41 ik mij niet meet op Hector wreken ;
Gij kunt ons morgen vroeg, indien u 't fchouwfpel lust',
Voor heel bet Godendom zien off'ren op de kust,
En al de kielen naar bet pekelnat zien flepen,
Om met een juichend heir, verzameld op mijn fchepen,
Den Hellefpontus door, to keeren naar mijn land ;
En op den derden dig begroet ik Ftiaas flrand,
Wit mij Neptunus flechts een kalme t'huisreis geven :
Mar toch is al mijn good bij mijn vertrek gebleven ;
Ik voeg daar al bet goud en 't blinkend ijzer bij,

En 't gloeijend koper en de fchoone vrouwenrij,
Die ik bekwam door 't lot . . . Een buit flechts, mij gefchonken,
Roofde Agamemnon weer, van dollen fchimplust dronken .
Ga ; meld hem wat ik fprak, maar voor geheel bet beer,
Opdat hier ieders hart zijn boosheid fchuwen leer',
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Indien hij lip nog eens zoo vuig een feit dorst wage-ii.
Hij kan, hoe onbefchaamd, mijn' aanblik niet verdragen ;
En ik onttrek mij hens ; ilt weiger dienst en raad .
Eens heeft die fnoodnard mij bedrogen en verfmaad ;
Hij zal geen tweede keer mij door zijn vleitaal blinden .
Dit zij hem thans genoeg ; hij moog de rust hervinden ;
Ik zoek geen wraak ; Jupijn benevelt zijn verftand ;
'k Veracht hem diep, en gruw voor giften van zijn hand .
A1 wil hij die nog Lien-, ja twintigmaal vergrooten ;
Al geeft hij mij den fchat, in Orchomeen befloten ;
Al biedt hij Thebes wal, Egyptes hoofdftad, aan,

Die honderd poorten in hunn' breeden muur zien ftaan,
Terwijl ze uit elken trans tweehonderd krijgsgezellen,
Van ros en kar voorzien, ten oorlog heen doen fnellen ;
Al port hij zelfs i als zand, den rijkdom op mij nit,

Dan nag verander ik niet eerder
Dan als ik voor mijn oog hem al
'k Wil Agamemnons fpruit niet
Zij mogt door glinft'rend fchoon

van befluit,
zijn' hoon zie boeten .
als mijn gag begroeten ;
een Venus zijn van leest,

En dier begiftigd met Minervaas vruchtb'ren geest,
Nog weiger ik hair eeht ; laat hij zijn dochters geven
Aan Vorflen, hem gelijk, in hoogen rang verheven .

l3ehoedt mij 't Godendom en keer ik in mijn land,
Zoo wordt me een gaa befchikt van Peleus eigen hand .
Lr praalt in Ftia nog een poet van fbhoone vrouwen,

Wier vaadren door hunn' moed en erf en land behoudn .
Dan kies ik daar een maagd, die me om zichzelv' bekoort .
Ook voel ik in mijn hart mij dringend aangefpoord,'
Om, aan een vrouw verknocht, die me in geboorte nadert,
Te finaken van mijn goed, door Peleus trouw vergaderd .
Ik geef mijn aanzijn niet voor heel then koningsfchat,
Dien Troje, naar men wil, voordezen heeft bevat,
Toen Griekens legermagt nog niet was opgetreden ;

Ik geef dat leven niet voor at de kostbaarheden
Van 't marm'ren tempelkoor, op Delfos rots gefticht .
Gefchenken, paarden, vee en huisraad wint men ligz ;
Mar is de vlotte ziel eons uit den mond gevlogen,

Dan keert dat leven niet, ons voor altijd onttogen ;
En moeder Thetis zely' heeft mij weleer voorzeid,
])at mg, hos 't keeren moge, een zeker ftergat beidt .
P-A
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Indien ik dus met u naar Trojes vat blijf ftreven,
Zoo keer ik nooit terug, hoe zeer mijn roem moog levee ;
Doch ziet mijn land mij wear, dan zal die roem vergaan,
Maar dan verbeidt mij ook een zachter levensbaan,
En is me eelst lang daarna dat ftervenslot befchoren .
Ook and'ren durf ik nog tot daadlijke afreis fporen,
Want Trojes ondergang fchenkt ons de hemel niet .
Gij ziet hoe Jupiter zijn' muren bijfland biedt,
En nienwe krachten fchenkt aan zijn ontvonkte helden . Maar gij, befpoedigt u den Raad mijn' wil to melden .
Hicrtoe koos Atreus zoon u tot gezanten nit .

Zoo neem' men onverwijld een meer doordacht befluit,
OIn 't leger en de vloot nog door beleid to fparen,
Nn de opgevatte hoop tot wering der gevaren

Geheel in rook vergaat en ik mijn opzet drijf .
Vertrekt dan . Fenix fleehts aanvaarde een nachtverblijf,
En keere, indien hij wil, want dwang kan mij niet lusten a
Op morgen wear met ons hair vaderlandfche kusten . -Hij zegt en ieder zwijgt, door zulk een taal verplet,
En van zijn hoop beroofd door 't afflaan van 't gebed .
1811 .
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EENE ECUTE ANEKDOTE, RAKENDE DEN VERMAARDEN
GRAVEERDER SCHMITS .

(Overgenomen uit bet Mufeum fur Kunstler and
Kunstliebhaber .)

De Hoogleeraar K R A H E bekleedde, in bet laatfte gedeelte
der jongstverloopene eeuwe, den post van Opziener over de

Kunstgalerij van den Keurvorst van den Palts, to Dusfeldorp . Op zekeren dag ontving hij een bezoek van een' jongen Bakkers-knecht daar ter ftede, die, na eene korte aanfpraak, een boek nit zijn' zak haalde, en bet hem aanbood,
met oogmerk om bet aan hem to verkoopen. De Hoogleeraar, bet boek hebbende ingezien, zag, dat bet een Gebedenboek was, verfierd, even als ten tijde der godsdienitige mom-

merije, met eene menigte miniaturen en prenten . Bij naauwkeu-
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keuriger onderzoek bleek her hem, hetzelfde boek to zijn,
hetwelk op bevel van CLEMENS AUGUSTUS VAN BEIJBREN, Keurvorst van Keulen, (verkozen in 1723) was in bet
licht gegeven, en waarvan de afdrukken zeer zeldzaam voorkwamen, en tot hoogen prijs verkocht werden . Zijn eerfte
werk was, to onderzoeken, vanwaar dit boek afkomftig ware? De jongeling, blozende, gaf tot antwoord, dat her
flechts eene nabootfing was, door zeker iemand ondernomen,
die bet oorfpronkelijke ergens geleend had . „ En van wien
,, deze kopij ?" vroeg de Heer K R A H E . „ Van mij , " antwoordde de fchroomachtige nabootfer . Met meer aandachts
onderzocht nu de Hoogleeraar bet boek ; en, hoewel hij met
de naauwstlettende zorgvuldigheid daarin to werk ging, konden zijne oogen, hoe geoefend dezelve ook waren, bezwaarlijk eenig onderfcheid tusfchen de kopij en bet origineel ontdekken. Thans konde hij zijne verbaasdheid niet langer verbergen, en vroeg den jongman, waarom hij niet liever her
graveren den her bakken had geleerd? 's Jongelings antwoord
was, dat hij niets vuriger dan dit verlangd had ; maar dat
zijn vader, met een talrijk huisgezin belast, niet in that
was, de kosten van bet onderwijs to then einde to dragen .
„ Ik ben voornemens," vervolgde hij, „ mij op die kunst
„ toe to leggen ; doch naardien, zoo als ik gezegd heb, mijn
„ vader voor mij nets kan doer, en uwe zucht voor de
„ teekenkunde kennende, hoopte ik mijne kopij aan a to
„ zullen verkoopen, en bet geld ten nutte to befteden . Ik
„ meende grond to hebben, van mijne naarfligheid en van
„ atlijn good geluk verdere vorderingen to mogen verwach„ ten ." - „ Kom morgen weder bij mij, goede vriend ;
„ kom zonder four weder," riep flraks de Heer K R A H E ,
met eenen ernst, die zijne verwondering en zijn vermaak tevens uitdrukce.
's Anderen daags bij tijds vervoegde zich de goede Profesfor bij eenen vriend to Keizerswerth, cone kleine ftad,
eenige mijlen van Dusfeldolp, de geboorteplaats van den kunftigen Bakker . Door zijn vermogen was die vriend in Rant
om her goede to kunnen, en door zijn hart had hij de gofchiktheid her to willen . K R A 11 E deed hem eon verhanl van
zijne ontmocting van 's daags to voren, ontvouwde hem de
zeldzame begaafdheden des jongelings, en verzocht hem, aan
dozen aankomenden Kunftenaar tweehonderd kroonen to wilP 3
len
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len leenezl . ,, Ongetwijfeld," voegde hij er nevens, ,, tx1
,, hij een uitmuntend graveur worden, en, binnen weinige
• jaren, in ftaat zijn, hej geleende terug to geven . In alien
• gevalle ben ik zijn borg ." - „ Ik verlang geen borgtogt,"
viel hem met drift zijn edelmoedige vriend in de rede, en
telde flraks driehonderd kroonen .
K R A H E voerde 's jongelings wenfchen ten top, die hat
geld ontving met geestvervoering . Straks verliet hij baktrog
en oven, oefende zich in de gronden der wiskunde, leide
zich toe op bet teekenen, en maakte zich -eene genoegzame
bedrevenheid in de gefchiedenisfen eigen .
Twee jaren aanhoudend werkens deden den jongeling zoo
fnelle vorderingen maken, dat de Heer KPAHE hem raadde
Dusfeldorp to verlaten, alwaar hij niet kon verwachten zijnt
kundigheden verder to kunnen uitbreiden, en zich naar Parijs
to begeven, met brieven van aanbeveling, welke hij beloof
de hem to zullen medegeven aan den Heer w z i L E , verb
maard graveur in die hoofdflad .
S c H M I T S (zoo heette de jonge Kunftenaar) volgde den
raad van zijnen waardigen patroon ; en, om zijnen kleinen
fchat zoo veel to beter to befparen, deed hij de reis van
Dusfeldorp naar Parijs to voet . Doch het ongeluk wilde, dat
hij, kort na zijne aankomst alwaar, krank werd ; en, hoewel
hij verblijf in een klooster vond, alwaar hij met alle blijkes
van minzame herbergzaamheid toegelaten, en met alle mogeIijke zorgvuldigheid werd opgepast, de toevallige uitgaven,
tot welke hij zich genoodzaakt zag gedurende zijne ziekte,
die van vrij langen duur was, putteden, echter, zijnen geldvoorraad eerlang nit .
Toen hij nu tot voorgaande gezondheid was herield, wederhield hem het gevoel dier kiefche eigenliefde, welke zoo
dikmaals de gezellin van het ware vernuft is, zich voor des
Heeren W I L LE'S oogen to vertoonen, welken hij nu niets
anders dan bet terugitootend gezigt van her liverei der ellende konde voorftellen .
Op zekeren dag, dat hij, droevig peinzende over zijnen
treurigen toefland, lungs de flraten ginds en herwaarts dwaalde, ontmoette hij twee foldaten van de Zwitferfche garde ;
een van hen bleef voor hem ftaan, en fprak hem aldus aan :
• Jongman, zijt gij niet een Duitfcher?" -- „ Ja ."--,, Van• waar zijt gij?" -„ Van Keizersserth bij Dusfldorp ." -„ We!,
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Wel, dan zijt gij mijn landsman! Wit duet gij hier?"
S C H M ITS verhaalde hem zijne lotgevallen, welke hij befloct
met to zeggen, dat eene langdurige ziekte een groot gedeel&
to van zijnen did, en zijn geld geheel verflonden had ; hij
voegde (er nevens, bet denkbeeld nit to kunnen verdragen,
remand tot last to worden . De medelijdende foldaten raadden hem, onder hen dienst to nemen, met verzekering, dat
hun dienst niet ftreng was, en hem tijds genoeg zou overlaten, om den aandrang van zijn vernuft to volgen . S C H M I T s
nam den voorflag aan, werd den Ka,)itcin van bet Regiment
voorgefteld, voor vier jaren in dienst genomen, en, kort daarna, door zijn' Kapitein zelf dl'II Heere W I L LE aangeboden .
Om zich op de beoefening der graveerkunde, onder bet geleide diens vermaardea Kunftenaars, to benaarftigen, verkreeg
hij al den tijd, welken 4e natuur van zijnen dienst toeliet
hem to vergunnetl ; vier jaren volhardde hij daarin, na verloop van welke hij zijn ontflag verkreeg .
Om, ware bet mogelijk, de volmaaktheid to bereiken, vertoefde hij nog twee jaren to Parijs, en deed al wat hij kon,
om, door nieuwe pogingen, de zwarigheden zijner kunst to
overwinnen . Deze twee jaren verftreken zijnde, keerde hij
terug naar zijn vaderland, voorzien van de beste getuigenisfen, rakende zijn talenten, zijne arbeidzaamheid, en de geregeldheid van zijn gedrag .
De goede Profesfor K R A H E ontving hem met open armen,
ftond verbaasd over zijne vorderingen, en gebruikte hem tot
de werkzaamheden van bet Kabinet, waarvan hij Opziener
was . Twee jaren bleef S C H M I T S onder bet opzigt diens
Hoogleeraars werken, altijd in zulkervoege zich gedragende,
dat hij de genegenheid zijns achtenswaardigen •b egunftigers,
meer en meer, verdiende .
Omtrent dezen tijd, bet was in den jare 1780 of'daaromfireeks, noodigde de Heer K R All e onzcn Kunftenaar op eenen
maaltijd, op welken verfcheidene zijner vrienden zouden tegenwoordig zijn . Gezeten in dit vrolijk gezelfchap , gaf
S C H M I T s zich over aan de genoegens hunner verkeering, en
nam al zijn best deel aan de algemeene vrolijkheid, wanneer
hij eensklaps vernam, dat de maaltijd was aangelegd om eenen
vreemdeling to onthalen ; en welk een' vreemdeling ! Hemel !
den gelukkigen flerveling , beftemd tot echcgenoot van 's
Hoogleeraars jongfte dochter , een meisje, fchoon als een
P 4
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Engel, en verftandig als M I N E R VA . Van verbaxsdheid gat
troffen, was de ontroerde S cH M IT s op niets anders bedacht,.
dan zich fpoedig to verwijderen ; dat deed hij, zoodra de
welvoegelijkheid zulks gedoogde, latende de gasten zingers
en Iagchen zoo veel zij wilden .
's Anderendaags morgens kwam hij, naar gewoonte, in de
kttnsti amer, neerflagtig en met een treurig gelaat . Deze
fpoedige verandering werd opgemerkt door zijnen weldoener,
die bij hem aandrong, de oorzaak daarvan hem to melden.
S C II M I l s, naauwelijks kunnende fpreken en met eene bevende ftem, beleed hem ten laatile, zichzelven grooteliiks befchuldigd to hebben, zoo clerk to zijn verliefd geworden op
een meisje, hetwelk, binnen zoo korten tijd, zich in de armen van eenen anderen zoude werpen . - „ Hebt gij mijne
„ dochter over uwe liefde onderhouden?" vroeg hem de vader. „ Nooit," antwoordde de edele jongeling ; ,, ik heb er
„ haar zelf's geenen wenk van gegeven . Konde ik, die noch
~, van goeden huize ben, noch geld, noch eenig uitzigt heb,
oneerlijk genoeg zijn om van liefde to fpreken tot de
,, docliter van mijnen vriend, van mijnen patroon, van mij„ nen weldoener? Genoeg was bet voor mij, haar to mogen
„ zien ; onophoudelijk floeg ik mijzelven gade, 4 ten einde al„ len vermoeden to ontgaan . . . . En thans, thans vrees ik bin„ nen kort to zullen verftoken worden van het eenige ge„ noegen, naar hetwelk ik durfde dingen!"
De goede Hoogleeraar, flerk aangedaan, deed al wat hi
kom om S C H M I T S to vertroosten, en zijnen moed to doen
herleven . Hij verzekerde hem van zijne volkomene vriendfchap, verklaarde hem, dat hij hem liefhad als zijn eigen
kind, doch vermaande hem tevens ernftig, zijne liefde voor
uu E N R I E T T E to overwinnen ; hem de onwelvoegelijkheid
doende gevoelen, vooral in de tegenwoordige omitandigheden, indien hij zijner liefdedrift verder den teugel vierde .
De arme jongeling erkende de gegrondheid dezer bedenkingen, en beloofde, to zullen gehoorzamen . Maar de fchok
was to hevig voor zijn geflel ; hij werd ziek, en was langer
dan vier maanden in gevaar . De Heer K R tt ti E droeg voor
hem alle mogelijke zorge, en bewees hem al de hulp, die in
zijn vermogen was ; nooit, echter, zoo dikmaals zij bij elkander waren , werd H E N R I E T T E's naam genoemd . Intusfchen
loon de treurige toefland dezes flagtoffers der befcheidenite
lief-
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liefde niet verborgen blijven voor haar, die er de onfchuldi .
g e oorzaak van was : zij was er bedroefd over, en beklaagde hem met geheel haar hart ; doch, hoewel bet medelijden
zeer na aan de liefde grenze, pligt en eer bewaarden naauwkeurig de grensfcheiding, tusfchen hen geplaatst .
Onder dit alles was de verloofde bij zijne ouders terugge .
keerd ; uit bet beloop zijuer brieven was ligt op to maken,
dat hij naar voorwendfels zocht om zich aan deze voorge •
nomene vereeniging to onttrekken, hoewel hij zijne wijze
van denken to dezen opzigte Wet duidelijk durfde ontvouwen. HENRIETTE giste dezelve, en gaf hem volkomene
vrijheid om den natuurlijken loop zijner neigingen to volgen,
van de voldoening aan zijne beloften hem geheel ontflaande .
Het antwoord was zoo als zij bet had verwacht . Hare eigenliefde was eenigzins gekwetst door de gereedheid, met
welke haar minnaar van haar afzag ; doch welhaast herinnerdt
zij zich de kieschheid en bet Iijden van s c H M I T s ; haar medelijden veranderde allengskens in eene teedere genegenheid .
Thans fchroomde zij Wet meer, zich tot haren vader to wenden. „ Dierbare oorfprong van mijn leven! " zoo fprak zij ,
„ ik weet, dat gij altijd hebt gewenscht, s c H M I T s tot
• fchoonzoon to hebben ; alle hinderpalen zijn weggeruimd .
„ Zeg hem, dat HENRIETTE hare toeftemming geeft, de
„ zijne to willen worden, indien zij nog in itaat zij, zijn gel uk to bevorderen ."
• luk
De vader, in verrukking, gaf van de denkwijze zijner doch .
ter kennis aan den verliefden s c H M ITS , wien dit goed nieuws
bijkans doodelijk zou geweest zijn ; allengskens, echter, bekwam hij, en zijn beftendige weldoener, hem in zijne armen
drukkende, geleidde hem ann de voeten van bet edelmoedige
voorwerp zijner liefde . Na den avond bij zijne lieve H E nR I E T T E to hebben gefleten, was hij als van nieuws gebo .
ren .
Maar hoe groot was de algemeene verbaasdheid, toen
men, 's anderen daags, vernam, dat dit mQ.del der minnaren
de flad had verlaten in een rijtuig, zijne platen en teekeningen medevoerende! Welk een donderflag voor den goeden
K R A H E! welk eene fmart voor de arme H E N R I E T T E!
Zoo zeer werd deze gril aangezien als een uitwerkfel van
ontflelcie berfenen, dat men welhaast even zeer beducht waz
P 5
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boor de terngkomst des vlugtelings, als men zijn vertrek be-

treurd had . Geen woord hoorde men van hem, niets, bet.
Welk de gelooederen kon gerustflellen . Eindelijk kwam hij,
op den negenden dag, terug van Munchen, medebrengende
eene order op de Thefaurie van bet KeurvorItendom, om
voortaan, jaarlijks, nan s C H M I T s to betalen eene wedde van
Zeshonderd florijnen .
Hij had 2ich geworpen aan de voeten van den Keurvorst
van den Palts ; hij had hem zijne liefde en zijnen toeRand
vermeld ; de getuigenisfen van zijn goed gedrag en de proeYen zijner kunst had hij hem voorgelegd : bet hart van zijne
Hoogheid was perk getroffen geworden, en hij had hem dit
jaargeld toegelegd. ,, Ach, tnijn Vorst!" zeide de gemoede?ljke S C HM ITS , opflaande, „ zoo ben ik dan voortaan
mijner H E N R I E T T is waardiger geword en !"

VADERLANDSCHE
VERB0NDSEED .

M

oge, om de fchandfmet of to wasfen,
De antboeide Leeuw gerust in 't fchuimend zeenat plasfen,
En dart'len op den vloed, en zwieren met de viag,
Die hij, voor 't oog der acrd', wear vrij ontrollen mag ;
Verkwikke hij, in 't weeld'rig baden,
De forfche lean, to lang door 't fchand'lijk juk beladen,
En gaiir' hij aan bet juichend flrand
In vreugde 't geurig ooft van 't welig moederland :
Laat hem 't golfgeklots niet anderwerf verdooven
Voor 't gruwzaam moordgefchreeuw van'tvratigroov'renrot,
Dat, nit den fchuilhoek opgefloven,
Met eeden, majefteit, en 't regt der volken fpot!
Zij ligten 't masker af, de Koningsmoordenaren!
De veete barst wear los ; ontheiligd is de zoen :
't Is tijd, den heil'gen eed voor haardilede en altaren,
Voor Vorst en Vaderland, met kracht gelland to doen .

zij
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Zij hebben d'Afgod weer gehuldigd,
En de euveldaan vermenigvuldigd,
Waarop de vloek der menschheid rust .
Afvalligen van God , van pligt, vin trouw en Koning,
Is, wat hun mensehlijks rest, eeae ijdele verteoning,
Een Blimp voor gruwb'ren

duiv'lenluet.

Vertrouwt Been' logenmond, die, door 't argliitig vleijen,
Uw waakzaamheid bedwelmen wil :

Bet gretige geloof zaudt gij to laat befebreijen .
Dat geen fluweelen tong de wakk'rende onrust twill
Kent gij den Dwing'land niet, die, bij 't bhldadig woelen,
Al fpart'lende in bet bloed, tot droomen aangegroeid,
Wellustig zwelgend, nog den brand niet kon verkoelen,

Die 't overfpannen brein en 't flalen harte gloeit?
Waant nimme r , dat een grond , waarop Natuur in weelde
Haar rijke fchatten fpretdt, hem keur genoeg verfchaft :
Zoo ge u ligtzinnig dit verbeeldde,

Wierd al to ras die waan door de ijz'ren roe geifraft .
Zijn kroon blinkt in den glans der moederlijke tranen ;
De Hel is in zijn hart gevest ;
Hem ftikt de heete dorst , geblaakt door 't fpoorloos wanen,
Indien die iiiet door 't bloed der kind'ren wordt gelescht .
Vertrouwt den glimlach niet van d'onverzaadb'ren Slagter .
Schoon nog de looze hand de fcherpe bijl bedekt.
Geen zorg'loosheid bedrieg' den wachter ;
Neen, al wat weer kan bien in aller ijl gewekt!

ja, 'k zie den fieren Leeuw de helden 't voetfpoor banen ;
Hij fchudt de forfche teen, daar hij zijn krachten voelt ;
De fchandfmet van de gouden manen
Is in de baren afgefpoeld .

Zij worden niet vertrouwd, die alle regten fchonden ;
Reeds galmt bet luid : „waakt op!" fangs heuv'len, duin en strand,
En met een' enk'len kreet ftijge nit millioenen monden
Den ongedwongen eed aan Vorst en Vaderland .
Neen, laat geen heilige aandrift fmoren.

Moog de Aarde, moog't Heelal, moog God uwe eeden hooren 1
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REI VAN MANNEN .
Brall', God en menschlijkheid ten boon,
Door 't landverraad verheven,
De Dwing'land op den gruweltroon,
En doe hij Frankrijk beven ;
Wij, door d'alouden glans omftraald,
Tot een verheven doel bepaald,
Zijn 't flaaffche buigen moede,

En huldigen den Eendragtsband,
Den Koning en het Vaderland,
En fidd'ren voor geen' Dwingeland,
En tarten de ijz'ren roede .

REI VAN VROUWEN.
Ja, u met hart en ziel verkleefd,
En niet van u to fcheiden,
Zal zij , die zonder u niet leeft,
U in 't gevaar geleiden .
Wij zwoeren trouwe in nood en dood,
En, wat de Dwing'land ook befloot,
We omftuwen dapp're mannen .
De Hemel (tort qns fierheid in,
En wapent hart en ziel en zin,
En maakt onfchendb're vrouwenmin
Ontzaglijk voor tirannen .

REI VAN JONGELINGEN.
Het ftaal, geblikfemd ginds en weer,
Zal 't beulenrot verdeelen ;

Het klinke, Nedrlands naam ter eer,
Op roovers bekkeneelen!
De Oranje-Libaard, zoo geducht
Voor volksverdelgers, klieft de lucht,
Door krijgsmoed opgeheven :

De dapp're jong'lingfchap fnelt aan,
Om Land en Koning voor to flaan ;
En keert, omkranst met lauwerblaan,
Of zal met glorie fneven .

REI
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REI VAN MAAGDEN .

Op, jongelingen! op! ten ftrijd :
Gij zijt het ons verfchuldigd ;
Het maagdlijk hart bljft hem gewijd,
Die Land en Koning huldigt .
Her hart voor eere en trouw geftemd!
De zwaarden in de vuist geklemd,
Om grootsch to zegevieren!
Vangt aan, in heldenmoed ontbrand,
Den heil'gen kamp voor 't Vaderland !
Bij 't keeren zal de teed're hand
Uw kruin met lauw'ren fieren.
REI VAN VADERS.

Beflijgt dan 't briefchend oorlogspaard,

o Dapp're jongelingen!
Zwaait, aan der Vaadren glorie waard,
De blanke heldenklingen :
En wil 't de nood, wij zijn gettoosv,
Bevelen God en gade en kroost,
En volgen u to velde.
Eer flort' de laatfte droppel bloed,
En eer ter prooije aan vlam of vloed,
Dan aan den Beul, wiens overmoed
Otts eens in ketens knelde !
REI VAN MOEDERS .

Ja, 't vrouwlijk hart, zoo tear gellemd,
Geneigd voor 't kroost to waken,
Wordt rustloos door de fmart beklemd,
Die 't telgje mogt genaken .
Maar 't zwelt verrukt en draagc zich hoog,
Als zonen, die 't aan 't wee onttoog,
Der Vaadren regt herwinnen .
Schoon 't ligt in angst tot tranen fmelt,
De vrees, de kind'ren door 't geweld
In 't flaaffche juk to zien gekneld,
Vormt moeders tot leeurvinnen .

ja,
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Ja, dring' de heilige eed met kracht door Iucht en wolkep,
En hoor' hem God, wiens magt de bondverbrekers draft!
Wij wijden goed en bloed aan 't heilig regt der volken,
Waartegen 't hdlgebroedfel blaft .
Neen, nimmer zoen met moordenaren,
Met horden, die zich flout om 't gruwzaam Monfler fcharen!
Op! de afgrondsteelt hdt mom der menschiijkheld ontrukt .
En moet (de Hemel keen' 't!) ook nog de deugd bezwijken,
Eer zinke de ward' door 't wigt der opgehoopte lijken,
Eer 't edel beeld van God voor duiv'len nederbukt 1
Dan fcheppe God, in hooger kringen,
Een' nieuwen vorm voor zijne onfchatb're lievelingen,
Waarin geen zwarte ziel zieh ooit verrchuilen mag 1
Hij florte 't vuig gebroed in d'ouden bajert neder,
En geev' d f mensLhlfjkheid haar. reinen luister weder,
Verheerlijkt door derf nieuwen dag !
M.

WESTERMAN,

B O N A P A R T E.
'tGedrogt is uit zijn hol gefloven .;
Het bruit door woud en velden rond ;
Het fleekt, verwoed, den kop weer boven .
En drukt met ijzren tred den grond ;
Het leeft en ademt in verwoesten,
En fchendt en fcheert de weligfle oegflen,
Voor 's Iandmans kiagt en kermen doof ;
Bet dreigt met rood-bebloede tanden,
Met oogen, die van moordlust branden,
En acht de menschheid als zijn roof.
Wie zal die landplaag palen ftellen,
Die rust en bloei en leven roofs?
Wie zal die Hydra nedervellen,
En kneuzen 't zevenvoudig hoofd?
Waar is de Hercules verborgen,
Die 't vreeelijk ondier zal verworgen,

Ver-
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Verflikken in zijn eigen bloed?
Wien zal de menschheid dank betoonen,
Met nooit verwelkte lauwers kroonen,
Als 't monfler zieltoogt aan zijn' voer?
Zijne offers fiddren voor zijn plagen,
En vlieden voor zijn' ademtogt ;
Of vallen, door zijn' blik verfagen,

En fmeeken deernis van 't gedrogt :
Zij beven voor de ontfloken woede ;
Zij kusfen de opgeheven roede ;
Zij vleijen d'opgeblazen waan .

Vergeefs ! Het ondier woedt nog fouter.
Zij fichten 't, laf, een bloedig outer,
En bidden 't als bun afgod aan.
Het fleept hen med , zijne offeraren,
Gekluisterd aan zijn helfche vaart .

Zij volgen, die verdwaasde fcharen,
En rookend trill de onzalige card'. --

Houdt moed, houdt moed, verfchrikte volktn!
De Godheid zetelt op de wolken ;
Het monfer is zijn val nabij i
Zijn ftrijd weerftreeft des Hemels zegen ;
Het fpuwt zijn gif der Godheid tegen :
De Godheid is zijn weerpartij .
Houdt moed! Al dreigt ziln waan den Hemel,
Al fchudt het de aarde met zijn' klaauw,
De Godheid ziet het fofgewemel,

En wischt bet weg als morgendauw .
Houdt moed, houdt moed! Gods donder klatert,
Door rots en berg terug gefchaterd ;
De wraakbazuin klinkt vreeslijk fchel .
Houdt cooed! De blikfem in Gods vingren
Zal 't gruwzaam ondier nederfingren,
En ploffen iu het diepst der

Hel .

Volt

qOtS29110W NUIOHLDEN VAN FERDINAND VII.

e tTELIJKE EEZIGHEDEN

VAN FERDINAND VII, TEGEN-

WOORDIGEN KONING VAN SPANJE .

Y ader B L A Z I U S O S T O L A Z A heeft de zevende uitgave doen
verfcbijnen eener Leerrede, to Cadix uitgefproken . HU fchetst
daarin de bezigheden van F E R D I N AND VII to Palenyay . Deze Vorst bragt een gedeelte van den morgen door in gebeden en godvruchtige oefeningen ; vervolgens borduurde hij op
bet raam ; en wat borduurde hij? Zijden robes, om bet beeld
der H . Maagd op to fchikken . Na dezen arbeid ging de Vorst
flapen, en de Waagd verfcheen hem in den droom, voor hem
in Karen nieuwen opfchik danfende, en hem eene fpoedige
heritelling op zijnen troon belovende . Eenige Parijfche dames, wier boezem zeer ongedekt was, lieten niet na eenigen
indruk op den aanbidder der H. Maagd to maken . Gelukkig
befpeurde Vader B L A Z I IT S o S T O L A z A bij tijds bet gevaar,
dat zijn Koninklijke kweekeling liep ; hij diende hem zijne
geestelijke hulpe toe, en Koning F E R D I N A N D bleef, in
fpijt van alle wereldfche boezems, getrouw aan de Hemel .
koningin .
Ziedaar wat men voor eene onbefchaamde fatire op den
Spaanfchen Monarch zou aanzien, zoo men bet niet letterlijk
vond in een Sermoen, door zijnen Biechtvader voorgedragen,
en met goedkeuring en privilegie gedrukt . Quousgue tandem?
BETREKKELIJKE UITGESTREETHEID

M.

VAN HET RUSSISCHE RIJK .

V o N W I C H M A N, in zijne Schildering der Rusfifche Mo.
iarchij, bepaalt derzelver omvang, met betrekking tot andere landen, to zijn, als volgt : Rusland is 28 maal grooter dart
Frankrijk, 29 maal grooter dan Oostenrijk, 38 maal grooter
dan Zweden, 82 maal grooter dan bet (voormalig) Rijn - verbond, 5 maal grooter dan bet Turkfche Keizerrijk, 4 Inaal
grooter dan China, 7 maal grooter dau Rerzie, en 39 maal
grooter dan Japan.
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t E N K U N S T S C H I L D E R

WOUTER JOANNES VAN TROOSTWIJK,
DOOR
JERONIMO DE VRIES .
Aau den deer Redacteur der

Vaderlandfche Letteroefeningen..

Mijn Heer!
Clij herinnert mij aan de belofte, u in den jare
Ik was dezelve vergeten, en had gaarne gewild,
ewer geheugenisfe ontgaan ware . Toen gij, na
prijsuitdeeling bij dezer Stede Teeken-Akademie

iSti gedaan .
dat die ook
de openbare
in dat jaar,

mij over de toen gehouden Redevoering fprak, merkte ik
met reden aan, dat dezelve niet aldus zou mogen gedrukt
worden, Gij ftemdet dit toe ; maar verzocht mij tevens, bij
gene gewenschte verandering van zaken, u hot fink to geven. Ik beloofde zulks, en ben,wel is waar, aan mijn woord
verbonden, waar befchuldig mijzelven thans bijna over mijhe ligtvaardige belofte . Alles, wat die Redevoering bevatte,
was gefchikt voor het toen verloopen Kunstjaar ; het e6nige,
misfchien nog belangrijk, zoude het tweede gedeelte, of dat
over den to vroeg geftorven T R O O s T W IJ K , zijn. Meent gij

uwen Lezers met de mededeeling van dat gedeelte eenigen
dienst to kunnen do en, welaan, ik geef het u, en noeua mij
met achting,

Mijn Heer!

dmfterdam,

t6 April, ISIS .

MENGELW. I$I$. NO .

Uwen toegenegen Lezer,

JERONIMO DR VRIYI .
Q
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llet heeft iet fireelends, in dagen van woeling, itt
tijden van onrust en verdrukking, der vreedzame kunsi
ftille offers toe to brengen. Zulks trekt bet bang gemoed of van dagelijkfche zorgen en donkere vooruitzia
ten . Zii, die den troost, de opbeuring der fchoone
Kuniten, Wetenfchappen of fraaije Letteren niet kennen, leven flechts ten halve, of liever zij misfen bet
bestt, bet aangenaamfte deel van bet leven . Wat Loch
is bet flooven om ons dagelijksch brood, wat toch zijn
de bange zorgen voor bet tijdelijk beftaan anders, dan
bet meer dierlijk gedeelte van ons leven, dat ons ter
nederdrukt, en bet gezigt doet vestigen op de aarde,
als onze algemeene voediter ; eene voedfter, die voor
bare weldadige gaven dagelijks arbeid, infpanning en
zweet afvordert, en ons daarvoor, bij bet bezwijketl,
in haren fchoot wel eene veilige , maar toch duurgekochte rustplaats vergunnen wil ? Kunften en wetenr
fchappen zijn bet meer geestelijk gedeelte van ons be.
ftaan ; zij trekken bet oog of van den dagelijkfchen ommeloop des beroeps, en vestigen bet op meer aangename, meer verhevene voorwerpen, zoodat de geest, als
van bet logge en aardfche ontfragen, en zijnen hemelf'cben oorfprong beter gevoelende, in Goddelijke verlustigingen deelt . Het ftaatkundige, bet huishoudelijke,
bet wezen der aarde verandert telkens ; maar de ware
kunst is en blijft dezelfde ; zij is eeuwig, en fchittert
door haar eigen fchoon .
Rijk in ftaat- en lotwisfelingen, misfchien rijker dan
immer, was bet laatstverloopen jaar . De gedaante van
onzen Staat werd to eenemaal veranderd, de inkomften
met de bezittingen verminderd, de welvaart als uit den
lande verjaagd . De kunst bleef dezelfde, handhaafde
zich, bloeide als voorheen welig, nam in wasdom toe,
en gaf liefelijke vruchten van troost en verkwikking .
Openbare verkoopingen , bijzondere verdeelingen ,
vriendfchappelijke kunstgezelfchappen , openlijke en
bij.
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bijzondere oefenfcholen, algemeene tentoonftellirig,
toonden ons levendigheid, belangftelling, lust tot vordering, en ontwikkeling van kunstvermogens ; doch
het geniis van vele meesterftukken der kunst, ten lande uitgevoerd, en bijzonder de vroege dood van een
zeer uitmuntend Kunftenaar , gaf ons veel ftof tot treuren . Dezen Kunftenaar a to doen kennen , is , als Let
laatfte gedeelte mijner Verhandelinge, mij nog overig gebleven, om aan de taak , mijzelven opgelegd, to voldoen .
Gaarne wilde ik uwe aandacht nader en meer ontwikkeld bepalen bij de openbare Tentoonftelling ti die
in den afgeloopen jare nieuwe bewijzen opleverde van
de voortdurende werkzaamheid, den goeden fmaak en
de gelukkige vorderingen der levende Kunftenaars .
Oaarne wilde ik, zoo even regt gedaan hebbende aan
oude Kunftenaars (*), nu verder dankbaar in den lof uitweiden van nog levende Me?sters , wier uitnemende ont .
wikkeling in de Iaatfte dagen ons den .gunftigen en gelukkigen voortgang der kunst duidelijk doet zien, ondanks den ongunftigen en ongelukkigen tijd, lien wij
beleven . Zk verbeeldde mij ook hier door eene regtmatige geestdrift en ongewone vervoering to zullen worden verrukt, en -- plotfeling overvalt mij, ondanks
mijzelven, eerie fomberheid, zoo dat ik de tranen met
moeite wetrhoude . Juist die Tentoonftelling, juist die
ongewone vorderingen van levende Meesters, juist die
regtmatige roem, hun naar eisch verfchuldigd, brengen mij T R O O S T W IJ K met zijne meesterflukken,
maar tevens zijnen vroegen en droeven dood, voor dett
geestI zij maken mij ongefchikt, om verder van iet
anders, dan van hem en zijne kunst , to geiyagen. Ik
zal u echter noch zijn' Beesten/lal, noch zijn' lVatermolen, nosh den 1?vondflond, zoo als zij daar hingen als
pronkitukken zijner kunst, weder voorhouden ; maar
kijn Afbeeldfel (f), dat wil ik u toonen, dat zal ik
voor
(*) In het eerfre gedeelte der Verhandelinge .
( j ) Deze waren de vier Schilderijen van T tt O O S T W IJ L
tip deze Tentoonftelling .
QQ
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voor u afmalen ; niet bet uiterlijke wezen, maar den
man zelven ; niet met levende verwen, zoo als bet
daar, door hemzelven der onfterfelijkheid gewijd, ieders aandacht en bewondering tot zich trok, maar met
ftille en eenvoudige trekken, zoo ftil en eenvoudig als
de ware kunst zelve is . Hare taal is geene andere dan
die der waarheid, en houdt alzoo proef bij de nakome-

lingfchap . Deze nakomelingfchap, mijnen ktmfteloozen en zwakken toon vervangende, zal in breeder lof-

fpraak uitweiden, wanneer zij den naam van T IL o o s TW IJ K met die onzer uitftekendfie Kunf}enaars naar
waarde zal verhefren .

WOUTER JOANNES VAN TROOSTWIJI( Wer(i
alhier geboren , den a8ften van l3loeimaand des jaars 1782 .
Verbeeldt u, Toehoorders, een kind, zijnen vader
tiagelijks liefkozende, om toch iets voor hem to teekenen, overeenkomi'ig de voorwerpen, die-bet rondottft

zich zag ; verbeeldt u dat kind, huppelende naar 's vaders vrienden, om jets meer to weten van deze en andere kunften en wetenfchappen , waartoe bet gevoelde
dat zijne geheele ziel geftemd was, -- en gij ziet den
zesjarigen T R o o s T w IJ r: , in 's ouders huis, en
bij 's vaders bijzondere vrienden , K R A IJ E N 1-1 0 I• F en

NIEUWLAND .

Ja ook gij, NIEUwLAND! waart

door uwe kinderlijke geaardheid, algemeene kunde, en
bijzondere kennis in de doorzigtkunde, bier, gelijk al-

tijd, de kinder- en de kunstvriend tevens . Dankbaar
gedenk ik aan u in deze oogePblil ken . Wat gij voor

T R o o S T WIJ K geweest zijt, poogdet gij ook voor
mij en anderen to zijn . Wat T R 0 0 S T W IJ K in dine

kunst geworden is, daartoe lag bij u de grond voor
Mlle, - voor alle? neen, voor Mne . Er is flechts

gene

kunst .

Zij is dat donkere, dat onuitfprekelijke

gevoel voor bet ware der echte fchoonheid, voor bet
fchoone der zuivere waarheid, voor bet verhevene det

eenvoudigheid, voor bet eenvoudige der Goddelijke verhevenheid . Dit gevoel, deze kunst laat zich noch befcirrijren noch bepalen ; zij is gemeen aan dichter,
fchlr
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fchilder, beeldhouwer en toonkunflenaar, die, ter
onderfcheidene uitdrukking, flechts onderfcheidenezintuigen en middelen bezigen . Deze kunst, dit gevoel is
gemeen aan teekenaar en verzamelaar , aan fchilder en
befchouwer ; bet overige maakt den werkman . Vanhier dan, gij koele beoordeelaars,, en gij koude beoefenaars, die, aan bet uiteriijke en werktuigelijke of aan
de deelen hangende, tot dat gevoel, tot die kunst in
haar geheel ongefchikt zijt !
Dit gevoel, deze kunst, aanleg en bevatting, vervulden onzen T R 0 0 S T W IJ K van kindsbeen tot den
laatften dag zijns levens . Door deze drift bezield, Waren in zijne vroege jeugd de fchoolfche fchrijfboeken
vol kindfche teekeningen, waaraan al bet werktuigelgke ontbrak, waarin bet kunstgevoel volkomen zigtbaar
was . Door dit vuur opgewekt, was bet bouwcn van
kaart- of bordpapieren huisjes, van geheele ftraten,
met befchilderde deuren, venflers en muren, zoo dat
alles duidelijk to onderkennen was, zijn fpeelwerk,
lust en uitfpanning . Door dit gevoel teekende hii daariia niet alleen beelden en beesten, maar ook landfchappen ; nam hij naauw bet penfeel op, en had eenige
vaardigheid in de behandeling van hetzelve gekregen,
of ook in her fchilderen fcheen hem alles to gelukken .
1-lierdoor werd hem de etsnaald eigen, toen hij eenige
zijner ftudien uitnemend op bet koper overbragt . Ja,
door dat zelfde gevoel, door die vatbaarheid, werd 's vaders onderrigt in de natuu.rkunde Reeds door hem gewaardeerd, en maakte hij, op bet eind zijns levens , op
dens zoo groote vorderingen in bet fpelen op de dwarsfluit, dat, naar bet zeggen van zijnen meester, hij
reuzenfchreden voorwaarts deed, en, bij langer leven,
in deze ktinst ten hoogfte zou hebben uitgemunt .
Den natuurlijken geest van den jeugdigen T R O 0 S Tw ij K befchaafd , en met bet werktciigciijke der
teekenkunst vast en grondig verrijkt to hebben,
daarvan komt de eere toe aan den achtbaren Kunfenaar, ANTHONIJ ANDRIK S SAN . Bijde
eerQ 3
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,eerfle les was T R 0 0 S T W IJ K uitgelaten van vreub
de, en in bet vervolg werd Reeds bet uur derzelve vurig to gemoet gezien . Die vreugde over de komst van
zijne meesters bleef hem geheel zijn leven bij . Ook
toen hunne openhartigheid verdere lesfen onnoodigverklaarde, verzocht T It 0 0 S T W IJ It bun echter op bet
uur der voorheen gegevene to willen komen, bet went
met bun juist oordeel gade to flaan, en de gebreken
openhartig aan to wijzen ; fchijnende ddn eerst vergenoegd, wanneer zijne oude brave meesters bet zegel
der goedkeuring aan zijn jeugdig werk gehecht hadden .
De achtingwaardige Grijsaard, bier tegenwoordig, j U RRIAAN ANDRIESSEN, broeder van ANTHQNIJ,
leerde hem daarna de behandeling des penfeels ; en aan
den raad van dezen was hij zijne oLfening in de ftedelijke Teeken-Akademie,wier hooggetijde wlj thans vieren, verfchuldigd . De eer, van T R 0 o S T w ij K als Kunflenaar geheel gevormd to hebben , komt T R 0 0 S Tw IJ K zelven alleen toe. In zijne jeugd was eene zucht
van navolging hem bijzonder eigen ; hij wist bet werk
van zijnen meester allerbedriegelijkst to volgen, Eenige
teekeningen van P . V A N L I E N D E R in handen krijgende, volgde hij deze weder zoodanig, dat men de
zijne naauwelijks van die van V A N L I E N D E R kon
onAerfchei_len ; maar, bij bet vorderen van zijnen leeftijd, had hij van bet prentachtige van V A N L IF, Nn E R zoo Wet, als van alle andere navolging, dan die
der fchoone Natuur, zulk een' afkeer, dat hij niet konde verdragen, dat men zijne ftukken hij die van anderen, zelfs van eenen POTTER, vergeleek. P p TT'ER, zeide hij, DU JARDIN, VAN DE VELDE
bewonder ik ; maar de eenvoudige en fchoone Natuur
volg ik alleen . Zoo gij mij n werk vergelij ken wilt, vergelijk het met dat van mi/zelven in vorige dagen ; of
liever, vergelijk mij met de fchoone Natuur .
Met een vast en gelukkig geheugen was T R 0 0 S TW IJ K van jongs of begaafd . In de gebrekkigfte tee .
keningen zijner jeugd waren de fladgezigtjes ook in.
den eerften cpflag kenbaar. Op zijn tiende of elfde
j aar
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jeer teekende hij to huis gezigtjes bij Weesp of Abcoude, welke hem in bet voorbijrijden hadden getrofFen,
en die volmaakt geleken . Op zijn veertiende teekende
hij, op z~ n geheugen af, voor zijne grootmoeder to
Utrecht, 's vaders nieuw gekocht buitenverblijf aan
den Amftel zoo naauwkeurig, dat ieder zich over de
juiste gefijkenis verwonderde . Deze vastheid van gebeugen bleef hem ook in latere levensdagen bij . Toen,
in ddn fare 1803, zijn zwager s c H E I D I u s overleden
was, teekende hij deszelfs afbeeldfel zoo gelijkend, dat
de ganfche verwantfchap daarov er even verbaasd als
verheugd was . Op gelijke wijze vervaardigde hij ook
andere afbeeldfels . Hij had over bet geheel eene groote vaardigheid en een gelukkig flagen in bet teekenen en
fchilderen van gelijkende portretten ; dan wij wilden
ilechts eenig bewijs van zijn vast geheugen hier aanvoeren , en hem geenszins voor u als Portretfchilder fchetfen ;
daartoe zij u de herinnering van zijn eigen afbeeldfel
genoeg ; een afbeeldfel, waarvan de luchtige fchets zoo
ontzettend met de natuur overeenfemt, dat ik, bij de
befchouwing daarvan in 's vaders woning, als van
fchrik terugge trad, en de bedroefde vader zelf bij de
aanwijzing naauw de oogen durfde opflaan, om zijne
aandoeningen niet to zeer op to wekken.
Geduldig, nederig, arbeidzaam was onze T R 0 0 S TWIJK .

Door mislukking liet hij zich nimmer affchril ken .
Zijne eer(te proef, toen hij naar bet moddl in dezer
Stads Akademie teekende , was zoo gebrekkig, dat zijne medeleerlingen daarmede fpotteden ; en echter zijn
geduld, ftandvastigheid en ijver waren zoo groot, dat
hij then zelfden winter nog, in die zelfdc klasfe, den
hoog(ten prijs verwierf ; gelijk hij dan ook de vol-ende winters de prijzen der overige afdeelingen achtereenvolgend met den grootiten roem wegdroeg ; altijd
zichzelven mistrouwende, en zich daarover, zoo bet
fcheen , meest verwonderende, hoe hij kon geacht
Worden de overigen to overtrefl'en .
Q 4
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Ja, nederig was onze Kunftenaar bij uitnemendheid ; Al.
tijd wilde hij den raad zijner vrienden innemen ; nimmer
was hij voldaan over zichzelven . Hoe vele fchetfen , hoe
vele teekeningen van een en hetzelfde voorwerp vindt men
niet onder de zijne 1 Men ftaat verfteld, dat 6~n man
hetzelfde beeld, zoo dikwerf, zoo geduldig, en tevens
zoo kunftig, heeft kunnen vervaardigen . Ik ben nog
tang niet, waar ik wezen moet, getuigde hij eens ; ik

voel, ik zie het wel, maar kan het nog niet vinden ; at
mijn werk is gebrekkig, flukwerk, niet dan fludie, niet
dan middel, om mij tot meerdere volmaking in de kunst
op to leiden . Dat ik nog tens zoo verre kon geraken ,
dat ik ddn enkel voortrefelijk flak leverde! maar, hod
meer ik vorder, hoe meer mij dunkt dat ik van het reg .
te punt verwijderd ben . Van hier ook, dat zoo vele

onafgemaakte fchilderijen van hem gevonden worden,
en dat zijne vrienden hem moesten dringen , zijne ftukken
of to werken . Zoo heeft men bet aan zijnen bijzonderen Kunstvriend BERNARD alleen to danken, daft
bet voortreffelijke Stalletjc werd voltooid.
Deze zelfde nederigheid, gelijk altijd bij edelaardigen, ging ggpaard met een verheven gevoel van vrijheid . .fir is, zeide hij eens, in P o T T E R zelfs lets,
dat mij dunkt dat anders zijn moest, en dat P o T T E K
Wat had echter die zelfde
zrlf moct gevoeld hebben .
POT T E'R , die op zijn acht - en - twintigfle jaar flierf,
.-Vet al vorderingen boven mij gemaakt !

Arbeidzaam en vol lust tot vordering Was T It o o S Tw IJ K bij uitnemendheid . Op fchool, en ten kantore
zijns vaders , werd ieder vrij oogenblik der teekenkunde gewijd . Toen hu den post van Concherge van 't Stadhuis
21hier verkregen had, was, onder al de vreugde, deze
zijne uitboezeming : 0! die fchooneochtenden,zij zullen

voor mij verloren zijn . Ware ik zeker nict to trouwen, ik
Net mij van het fchoonfle gedeelte van den dag niet berooven . - IJverig was T R O O S T w IJ K desniettemin

in zijn beroep ; fchoon hij, zoo veel hij woekeren
kon, der teekenkunde woekerde . Des morgens ten zeu
ure
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tare was hij reeds opgeftaan, en las bij bet ontbijt iets
over de zoogcnaamde beeldende kunfen ; daarna gin&
hij naar zijne kamer teekenen of fchilderen,dikwerf betuigende : Hier is mij n Hemel. Op den gezetten tijd
volbragt hij den arbeid, aan zijnen post verbonden,
met naauwkeurigheid en vaardigheid ; doch naauwelik*
was dezelve afgeloopeu, of hij begaf zich weder naar
zijn kunstvertrek . Des namiddags ging hij doorgaans
wandelen , nimmer zonder teekenboekje en teekenpen,
meestal zoekende naar eenig geval, hetwelk hij dal;
vlug en geestig fchetfte . Bijna alle marktdagen ging}
hij, als marktgarlger, naar dezer ftede Osfenmarkt, om
bet rundvee met bet uiterfte geduld en de meeste naauwkeurigheid gade to flaan ; wetende , dat de Natuur zelve de beste meesteresfe is . Om deze reden was het,
dat dan ook op 's vaders buitenverblijf bet rundvee
*Is geheel onder zijne hehecring flond, zoo dat hij hetzelve `naar zijne denkbeelden en oogmerken telkens ver .
wisfelde, om door gedurige opmerking derNatuur meet
en meer to vorderen . Doorgaans begaf T R 0 0 S T w rJ It
zich eens of twee malen 's jaars , in bet zomerfaizoen,
tsar bet naburig Gooiland, ook wel naar Gelderland
of bet Drentfche, om zijne landfchappen naar bet treffende der aldaar zoo bevallige landouwen to fchetfen .
Zoo leefde T R 0 0 S T W IJ K voor zichzelven en voor
de kunst . Zijn leven voor anderen was niet minder
voorbeeldig . Zijne geheele ziel was zacht geftemd . Hij
was eerbiedig en pligtmatig jegens zijnen vader, infchikkelijk en welmeenend jegens zijne broeders en zuster, trouwhartig, gul en opregt jegens zijne vrienden .
Aan bet gevoel van vriendfchap offerde hij alles op ,
zelfs de kunst, hem meer waard dan bet leven . Toen
in de Maatfchappij Felix Meritis, die reeds voorheen
zijn Akademiebeeld had bekroond, zijne Landfchapteekening den prijs behaalde, en hij bet narigt daarvan
ontving, was hij zelfs eenigermate bedrukt, vreezende
dat de vriendfchap tusfchen hem en zijnen mededinger
v s n o r eenigermate daardoor mogt bekoelen . Toon
Q 5
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IQ vernam, dat de Maatfchappij befloten had, ook aanr
4ezen eenen ecrepenning uit to reiken, was hij eerst
regt verheugd. Wanneer de eerfte maal een Koninklijke eereprijs werd uitgeloofd, en van de ingekomene
itukken openbare Tentoonftelling gehouden, zeide hlj
tegen zijnen vader : Ik wil niet mededingen, om niet in
dt mogelij kheid to zijn van mij ne vrienden to hinderen .
!k nag, daar zij door de kunst veelal moeten bejlaan,
,aij niet in de gekgenheid jkllen, hun dit voordeel to
onthouden . -- Doch wat poog ik door weinige trekken
den grootmoedigen T R 0 0 s T W IJ K als vriend to fchetfenI Oetuigt gij deswege, leden van dat Gezelfchap,
hetwelk, aan Kunst en Vriendfchap gewijd, (*) ter
befchouwing van Teekeningen op den Donderdag gewoon is bijeen to komen . Hoe gul, hoe vrolijk, hoe
bedaard vergenoegd was hij in uw midden ! hoe leerzaam
waren zijne aanmerkingen ! Nimmer beoordeelde hij de
kunstwerken naar derzelver waarde, steeds naar derzelver verdienfen ; wel eens zeggende : Dat men toch leefen mogt, den Kunjlenaar en niet zijnen Naan to vereerenl Doch gij met name, zijne bijzondere kunstvrienden, BRONDGEEST, BERNARD, HULSNIT, P . G . en j. VAN OS, STORVIS, MICHAELIS, DASVELT, en RUYTENSCHILT ; gij, met
wien hij, niet ter befchouwing, maar ter beoefening
van kunst, eene vaste bijeenkomst had, getuigt gij
inzonderheid van zijne ongeveinsde vriendfchap, opgeruimdheid, juist oordeel, vaardigheid en nederigheid .
Het beekd van T R 0 0 S T W IJ I : is mijncr verbeeldinge
altijd welkom ; maar dAn vind ik bet regt groot en treffend tevens, wanneer ik hem zie in uw midden, zoekende naar feilen in zijne teekening, en naar deugden
in die zijner vrienden ; wanneer ik hem aanfchouwe,
leunende op den fchouder van een' uwer, en betuigen .
de, terwijl ieder zijn werk hemelhoog verheft : WaarZoo was
lijk, gij misleidt u ; het is vol gebreken .
T R 0 0 S T W IJ K ; of liever , zoo is de flaauwe fchets
7.a1
van dat of beeldfel, dat ik u beloofde .
(') De zinfpreuk is : Arts st dmicitio.
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Zal ik nu u bet verhevene in zijne kunst zelve aanwijgen? Zal ik u, bij gebrek van proeven, zijn teeken- era
fchildcrwerk, en het verdienllelijke daarin, bij wljze van
omfchrijving, pogen of to malen ? Zal ik voor u outvou .
wen het ware en bevallige zijner fudien van beelden en
beesten, met de zachte en juiste omtrekken en de zoo
naauwkeurige teekening; of het uitmuntend licht en bruit,
bet warme en natuurlijke der boomrijke of grazige land .
fchappen bcfchrijven? Neen, geenszins--de kunst last
zich noch befchrijven noch o ntleden . O M T R 0 0 S Tw IJ K 's kunst to beoordeelen , moet men die zien ; om die
wcl to zien, moet men kunstmatig voelen . Die dezelve ge •
zicn heeft, die oordeele zelf ! Die dezelve niet gezien heeft,
wat zouden wij dezen met ijdelen klank van woorden vermoeijen? 1-lij trede in de droeve woning des vaders,
en de ftomme wanden van ieder ver_rek zullen hem beter T R 0 0 S T W I J K 'S lof verkondigen, dan ik met eenen
nietigen ommezwaai van fchelklinkende, maar niets afdoende redenen . Genoeg zij het, dat wij voor ons hem
a1s Mensch en Kunflenaar even groot achten . Vele Redenaars fcheiden, en dat dikwijls niet ten onregte, den
Mensch van den Kunftenaar ; maar wij molten den gan,
fchen man verheffen . Genoeg zij het, dat T R 00S Tw IJ K bij ieder' kunstminnenden en kunstbeoefenenden
even gezien, even hooggefchat werd . Genoeg zij het
to melden, dat hij bij meer dan Ehn Genootfchap den
prijs der ecre wegdroeg ; dat de vierde afdeeling van het
Koninklijk Inftituut hem tot deszelfs medelid benoemde, welke benoeming door bet vertrek des Konings en
T R 0 0 S T W Ij K'S kort daarop gevolgden dood de gewone bevestiging niet erlangen kon .
Ons behagen flechts zeer zelden vergelijkingen ; ieder heeft voor zich let eigenaardigs , dat alleen aan hemzelven voegt , en aan geenen ander . Wij beminnen vooral geenszins, nieuwe Kunflenaars tegenover oude Meesters to ftellen, die de proef des tijds hebben doorgeftaan
en de goedkeuring der volken behouden . Maar, indien
then hier toch alzoo vergelijken wil, men vergelijke
TR00ST-
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landfchap met dat van R A R E L D v
J A R D I N, wien hij zoo volkomen wist to volgen, dat
T R 0 0 3 T W IJ K'S

eene kopij naar denzelven den kundigflen zelv' bijna bedroog. Of wil men liever, men ftelle hem bij den zachten enbevalligen ADItIAAN VAN DE VELDE, Omdat hij, even als deze, in bet landfchap en in beelden
en beesten tevens uitmuntte . Of peen, men vergelijke
hem met P 0 T T E R , wien hij in bet ontleedkundige,
naauwkeurige en krachtige fomwijlen nabij kwam . Ja,
men vergelijke hem bij P Q T T E R ; want in den bloei
zijns levens, op denzelfden ouderdom als deze, werd
hij zijnen vader, bloedverwanten en vrienden, werd
hij dezer clad en der kunst op bet onverwachtst ontrukt!
In bet midden van den laatstverloopcn zomer ontwierp hij . een groot on zonachtig landfchap met beesten . De eerite fchets behaagde ieder ; maar T R 0 o s Tw Ij x zelf was niet to vreden, voor dat hij ten derde
male daarvan een ontwerp had vervaardigd , dat hem
wdl en ieder beter beviel . Na . had hij tot voltooijing
van zijnen arbeid bet licht der ondergaande of lage zon
noodig, maar wachtte daarop to vergeefs in den zoo
guren en bewolkten zomer, waarover hij zich dikwerf
beklaagde . Toen eindelijk, tegen bet laatst van Iiooimaand en gedurende Oogstmaand, eenige avonden daartoe wel niet geheel gefchikt,maar toch dienstbaarfchenen, ging hij ijverig aan bet werk, doch klaagde zeer
over de huiverigheid der avonden, de laatfle maal zeb
gende ; Id ezen avond was het zoo guur en huiverig op
het land, dat men gemakkelijk eene zinkingkoorts kon
krijgen. Naar ftad gekeerd, wend hij kort daarop ziek,
en inderdaad door eene hevige koorts aangetast . Te
bedde liggende, toonde hij zich zeer gevoelig voor de
uitftekende blijken van veler vriendfchap ; hij vroeg met
bijzondere naauwkeurigheid naar alle zijne vrienden, en
hoorende, dat zij naar hem lieten vragen, zeide hij als
met verrukking : Jk bet; regt blijde, dat zij nag aat
vij denkcn. De ziekte nam fpoedig toe, en zijne ver-
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ftandelijke vermogens werden ras door bet geweld der
koortfen verbijsterd . IIij Teed uiterlijk veel. Den laatften dag zijns levens, den 2often van Herfstmaand, zijner beWttstheid en kalmte voor eenige oogenblikken
magtig, en de helderfchiinendc zon in zijne kamer door
de reten der nederhangende glasgordijnen ontwarende,
zeide hij tegcn de genen, die bij hem waren : 0! laat
mij die heerlijke lucht toch nog eenmaal aanfehouwen!
Weinige uren daarna, en zijne Ievenszon ging onder,
in bet acht-en-twintigfle jaar zijns ouderdoms, tot
zoo groote droefenis voor alien, als ieder, en de jeugdige T R 0 o s T W IJ K inzonderheid, weleer gevoelde bij
den dood van eenen N I E u w L A N r, niet ver van wiens
gebeente (*) dat van T R o o s x w IJ K rust . Beider graven
Iimisfen opfchrift en pracht ; maar beider roem zal leven , als veler Vorften praalgraven vergruisd , en bet ftof
door den wind zal veritoven zijn . Beider lof zaldoor de
waarheid zelve aiomme verkondigd worden, als de dagelijkfche loffpraak over vele magtigen der aarde als logentaal alomme zal geboekt en erkend zijn .
(*) Op bet Kerkhof aan de Diemer-brag .
1VAARNEMING EENER LUITENGEWOON LANGE TONG .

Door

Chirurgijn en r4potheker
tc Diemen .

N . C . M E P P E N,

Aan den Redacteur der Yaderlandfche Letteroefeningen .
111ijn Ileer!

Toen onlangs , onder de Amflerdamfche Geneeskundigen ,
bet geval van een Meisje met eene buitengewoon lange Tong gerucht begon to maken, vond ik mij ook aangefpoord, hetzelve in oogenfchouw to nemen . Toen ik haar
zag, maakte ik eene vlugtige aanteekening van hetgene ik
zelf opgemerkt en van de moeder vernomen had . Ik biede
UEd . dezelv'e aan ter plaatfing in uw voortreffelijk Maandwerk, to gelijk met de vertaling eerier kleine Disfertatie over
de Tonggebreken, welke, to voren onder voorzitting van
den Hooglecraar JOSEPH FRANK, to Il7ilna, verdedigd zijnde, thane door hem in zijne 4cta InJlituti Clinici 1ilnenfis
Is
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is overgenomen . Zij kwam mij voor, als kunnende tlrekken
tot een commcntarius op bet door inij waargenomen geval,
en indien U Ed. d e goedheid gelieft to hebben, om dit een
en ander in uw geacht Maandwerk to plaatfen, zal mij zulkt
bizonder aangenaam zUn ; waarmede ik de eer heb to zijn
Uw Ed . beftendige Lezer,
N . C . M E P PEN.

A

14 T Ja J A c o B s, woonachtig in de Tichelflraat,
No . i8, oud 13 jaren, werd van gezonde ouders geboren . Bij hare geboorte ontdekte men geene gebreken, en fcheen zij tot in de veertiende week eene volmaakte gezondheid to genieten ; nit echter befpeurde
men eene meer dan gewone verhindering bij bet zuigen, en ontdekte, bij een naauwkeurig onderzoek, een
gezwelletje onder de tong . Dit veroorzaakte aan de ouders eenige ongerustheid, en zij befloten naar hulpe
oin to zien . Men begaf zich naar den Hoogleeraar A .
B O N N . Zijn Ed ., bet gebrek naauwkeurig onderzocht
hebbende, zag betzelve aan voor een vorschgezwel, en
raadde de ouders , bet vlijtig to beflrijken met honig
van rozen . Hiermede gedurende eenigen tijd aangehouden hebbende, maar geene verandering ten goede
befpeurende, heeft men de verdere beftriiking geflaakt .
Gedurende bet eerfte levensjaar genoot dit Mcisje eene
volmaakte gezondheid, en zoog, hoewel nict zonder
moeite, de moederlijke borften gretig ; terwijl bet gezwel in denzelfden flaat bleef. Maar bet begin van bet
tweede jaar fcheen bet tijdftip to zijn ter meerdere ontwikkeling van bet gezwel, hetwelk toen zulke vorderingen begon to maken, dat men genoodzaakt was, de
korften, waarmede de mond van bet kind elken morgen bezet was, met laauw water to doen losweeken ;
hierbij verfpreidde zich een ondragelijke flank, gepaard met ontlasting van eene gruisachtige floffe, veel
gelijkenis hebbende met de kuit van visfchen . Onder
zulke ongunflige omilandigheden nam de tong in grootte
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to toe, en, hoewel het gezwel onder dezelve langza=
merhand verdwenen is, puilt niettemin de tong uit den
mond, en heeft thans eene lengte verkregen van 41
duimen Amfterd . maat, gemeten van den mond tot aan
de punt van de tong ; de breedte, gemeten van den
eenen rand over de oppervlakte der tong naar de tegen .
overgeftelde zijde, bedraagt 31 duimen, en de geheele
omtrek der dikte van de tong bedraagt 84 duimen . De
onderfte lip is geheel omgekruld door de zwaarte van
de tong ; de tanden hebben eene zwarte gedaante, en
zijn afgerond ; de voorfte derzelven zijn bijna geheell
vernietigd, en de tandkasfen gefloten . De kleur van
de uitpuilende tong is buitengewoon rood, en met een
dun flijmachtig floers bedekt ; bier en daar kan men
dnidelijke groeven in dezelve befpeuren, en aan de lin.
lterzijde worden nog de overblijffelen gevonden van een
Iidteeken, waaruit weleer hevige bloedvliet en outlasting van eene etterachtige ftoffe heeft plaats gehad ;
welke ontlasting, naar het verhaal der moeder, het gevolg was van het aanhoudend bevochtigen der tong
met laauwe zoete melk, terwijl zij van zelf heeft opgehouden, zoodra men het betten met de laauwe melk
ftaakte . Zekerlijk heeft de teedere oppervlakte der
tong, welke reeds genoeg to lijden had door de gedur .
ge en toen nog ongewone blootftelling aan den invloed
der omgevende lucht, zelfs deze onfchuldige depping
niet zonder fchade kunnen verdragen .
Het uitpuilend gedeelte van de tong mist geheelenal
bet fmaakvermogen . Een korreltje zout, daarop ge .
ftrooid , veroorzaakt eene pijnlijke gewaarwording ;
rnaar, zoodra men de oppervlakte van de tong, welke
binnen de holte van den mond bepaald en ook niet zoo
hoog rood gekleurd is, met iet prikkelends beflrooit,
is de fmaak volkonien . Er heeft eene aanhoudende
ontlasting van fpeekfel plaats, (de hoeveelheid, welke
ik zag, bedroeg, gedurende een tijdsverloop van vier
uren , bijna drie oncen) hetwelk, langs de zijdelijke
deelen der tong afdruipende, zich tot druppelen vormt
aan.
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aan de punt, en vervolgens wordt opgevangen in deft
vergaderbak, die tevens tot een kokcr voor de tong
dient . De fpraak is, over bet algemeen, zeer duideIijk ; alleenlijk veroorzaakt de uitfpraak van de letter X
eenige moeijelijkheid . Ilet nuttigen van vast zoo wet
als vloeibaar voedfel gaat naar wensch , en veroorzaakt
geene de minfte moeijelijkheid ; alleenlijk befpeurde ik
bij get drinken, waarbij zij get kopje op de tong plaatst,
dat er zeer veel van bet to drinken vocht langs de ziiden der tong afloopt . 1-Iaar geftel fchijnt tegenwoordig
vrij goed ; zij is evenwel bleek en mager ; dock dit
fchijnt minder aan innerlijke ongefteldheid, dan aan get
overmatig verlies van fpeekfel, to moeten toegefchreven worden .
JPaarneming aangaande een zeer zeldzaam gebrek
aan de Tong, door Onvphr . Niechwiedowicz (i) ;
evergenomen door den Iloogleeraar j . F R A N K
in zijne ileta
Clinici hilnenfis ,
Ann . 3 . p l . 120 .
Naardien ik mij voorgcnomcn heb, om een ongemeen
organisch gebrek der ton, to befchriiven , zoo fchiint
get mij niet geheel onvocgzaam, met bet vcrbaal van
de geheele ontbering van dat dcel zelve cen begin to
maken . Daar wij nu geenszins aan de verhalen der
Ouden(a), welke van volkeren ge\vagcn, die van tong
beroofd waren, geloof hechtcn, noch van de zoodanige, welke men ter oorzake van opgeiegde ftraIl n de
tong uitrulcte, fpreken willen, zal het voldoen,ie zijn,
alleen to gewagen van de vernicti ;ing der tong, als
ten gevolg van vooraf plaats gehad hebbcnde zicktcn .
B A R T H 0 L I N U S (3) verhaalt ons hot geval van
cenen Jongen, die, door de kinderziekte, de tong geheel .
.
Vihi
.
Ao
.
1811
.
R
.
(t) Disf. Med
(2) P t, i N t t Ilistor . Nat . Lib . VI . C . ;o.
(3) Mist. anat. rar . Cert. II. hist. XXII. T . I . p . soS.
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heclenal verloor, en desniettegenltaande zijne fpraak
behield . H u x II A M (4) zelf deelt ons een geval mede,
waaruit bliikt, dat bet fpraakvermogen ondanks de ontbering der tong kan ftandhouden ; en men vindt een
genoegzaam aantal voorbeelden van then aard in bet uitinuntend werk van den voortreffcliiken v 0 1 c T >: L (5) .
1-let ontbreekt ons ook niet aan voorbeelden eener dubbele tong . D 0 L S u s (6) verhaalt , cen Meisje van
vijf jaren gezien to hebben, well, met twee tongen ter
wereld kwam ; maar bet voorwerp was Itom .
De zwelling van de tong, als een toeval in onderfcbeidene ziekten befchouwd, is een niet ongewoon
verfchijnfel . In de tongont/leking (glosfitis) is dezelve
dikwerf zoodanig gezwollen, dat zij de gebeele holte
van den mond beflaat, en de indrukfelen der tanden
ten toon ipreidt (7) . Dr zijn voorbeelden, dat de tong
op bepaalde ti/den aan opzwelling (8) onderhevig was ;
dat dezelve zoo wel met vleesch- (9) als beurs- (io) of
klier-gezwellen (ii) bezet was . De onfterfelijke rt o RC A G N E
( 12)
heeft een geval medegedeeld , waar de
geheele oppervlakte der tong met knobbeltjes bezet
was . Ook zijn venerifche (13) en voornamelijk hanker
.
achtige (14) zweren aan de tong gansch niet zeldzaam : terwiil ik dit fchriive , kan ik een geval bijbren.
gen van cenen aanzienlijken Man to I'ilna, die door
eene
(4) ]fed . Obferv . 1742 . (5) Handb . der patbol . Anatorn.
11. S . 136. (6) Miscell. nat . cur. Dec . I. obf. I ;7.
(7) J . Y . F R A N K , Epit . de cur. hom . morb . Vol. II Cap .
de Closfitide . (8) Mem . of the Medic. Soc . of London, L . L
(9) B li T T N E R , Wahrn . eines an der Zung e felt vier and
zwanzig .Tahren aus deco Mrntde hervorgehangeflen Fleischgewachfes von 8 and 1 loth . Konigsb . 1 77 0 ( i o) R I C 11 T E R , Anfangsgr°. d. Wundarzn . B . IF. § 6d .
S. 38 . ( 11 ) L o u is, Mern . de l'Acad. d. Chir . T. P. N. 15 .
(12) De fed. e t cauf. morb. Epist . LXVIII. § to .
(13) L E u R s in Saml. ausl. Abh . f. pr. Aertztt j P.
XVIII. S. 233 . (14) RICIiTER, a . p . S. 32 .
)&ENG&LW . 1815. N0. 6 .
R

.a.
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cene voortknagende kankerachtige zweer aan de tong
gefolterd wordt. Deze zweer bepaalt zich bij den toder tot de linker helft der tong, en bet overige ver,
toont een knoestachtig gezwel . L1it gebrek ontleent
zynen oorfprong van eenen beet der tong, die waar .
fehjnlijk reeds to voren tot de ziekte, van welke ge .
fptoken wordt, overhelde . Eene fpraakbelemmering,
cene aanhoudende ontlasting van fpeekfel, een buiten .
g,9wone flank van den mond, een geopend ettergezwel,
uit hetwelk aan de zijdelijke deelen van den bats een
dun etterachtig vocht zich ontlast, eene bij uitltek
moeijelijke doorzwelging, eene fluipkoorts ; zie char
de toevallen, welke den beklagenswaardigen lijder foltaren . De kool der tong, (anthrax linguae) welke niet
alleen aan de paarden , maar ook aan bet rundvee (15)
eitgen is, en bij menfchen (16) ook ibmtijds is waargenomen, alsmede de ipruw, verdienen bier genoemd to
worden .
De zickelijke zamengroeijingen van de tong (17),
derzelver wonden (I8), een at to kort toompje, of
deszelfs inplanting (ig) in de nabijheid van de punt ;
devoorbeelden, waarin de tong bezel was met haar (2o),
met wormen (21) , of met fleentjes (22) , zijn wij voorbe-

(t5) ScHEucnzER, fliegender Zungenkrebs, eine 1' hfeuche, welche 1732 die Eidgenosf. Lande ergrifJen . Zurich
1732 . M . P A U LET, Recherches histor. e t phyf. fur les malad. epizoot . A Paris 1775 . A P . 102- 113 . 163. 244 . PAUL
A D A M I, Unter fuchung and Gefch . der Piehfeuche . alien I78w.
S. 115 . L U D 0 V I C U S B 0 J A N U S, 0 warnicyszych zarazach
bydla rogatego i . koni . przez autora z. Niemieckiego oryginalu tlumaczone . w. 017lnie . i8io . (I6) Vergelljk V OI GT E L,
a. P. 141 . (17) Neue Sand . f. Wundaertzt . S . III. S . 137.
(I8) F AB R . H I L D A N . Obf. Chirurg, Cent . 1. obferv . 28 .
R. I C H T E R aang . pl . bl . 23 . (I9) BELL, Cours c ompl. de chi=
rurg . t1doretique et practique d Paris 1796 . Tom . 4. P . 1 98 (2o) A M A T . L U S I T A N . Curation . med. Cent. YI. obf. ¢5 :
(21) S C H E N K , Obferv . med. Lib . I. obferv . 360 .
(22) A It N ;1K A N N , Magazin fir die Wundarzneywisfe*fchaft,
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bedacheelijk met ffilzwijgen voorbijgegaan, rim langs
then web, zonder den Lezer to vervelen, van dat gebrek der tong to gewagen, hetwelk wij met een nieuw
en aanmerkelijk voorbeeld willen bevestigen ; ik bedoel de buitengewoon groote tong .
De jaarboeken der Geneeskunde leveren hiervan niet
weinige voorbeelden op . Dc gevallen , door T R I NC AVELLA (23),

SCALIGER (24),

BARTHOLINUS

SCHENK (25),
(26), IIAIINEMAN (27) en an-

dere berocmde Mannen aangehaald, zijn opmerkingsB I E R K A N D E R (28) verhaalt het volwaardig .
gend geval : Den Meisje werd met eene meer dan
gewoon groote tong geboren, welke, nadat zij de
kirderziekte had doorgell :aan, zoodanig in grootte toenam, dat dezelve ter lengte van anderhalven duim en
ter breedte van twee duimen nit den mood hing . -.
F I C R E R (29) verhaalt een gelijkfoortig geval : eerie
lijderesfe, zijnde een Kind van zes jaren, bezat wel
bet vermogen om de geheele tong to kunnen terugtrekken , maar vulde daardoor de geheele holte van den
mood, en verhinderde hare antlers onbelemmerde fpraak .
Eene meerdere opmerking verdient het volgend verhaal van den beroemden T R 10 E N (30) . Den Meisje
werd in hare kindfche jaren door de koorts aangetast ;
hiervan herfteld zijnde, grocide de tong langzamerhand
tot die lengte, dat dezelve buiten de holte van den
mond de kin bereikte . Deze afwiiking van de natuurlijke lengte der tong belemmerde noch de fpraak, noch
de

fchaft,

B . II. St. II. S . 171 . (23) De R at . curand . tart.
hum. corp . L . V. Cap . i o. (2q.) Exercitat . 199 . (25) Obferv . Med. Lib . I. obf. 356 . pag . 4or . (26) Hist. anat . rar .
Cent . II. hist. 22 . T. I. pag . 20R . (27) Miscellan . nat . cur .
Dec. II. AL II. obf. 51 . (28) liteue Schwed . Abhandl. iiberfetzt 1'011 KISTNER and BRANDIS, 1791 . B . X. S . 142 .
(29) Beytriige zur 4r%neywisfenfcbaft, TW'undarzney- and
£ntbindungskunst . Miinfler 1796. St . I. NV. 1III S . 107 .
(30) Obferv . med. chirurg. fascicul . pag• . 142,
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de doorzwelging ; en de lijderesfe droeg de tong, in
oogenbllkken van rust, in een' zilveren koker . Hct
geval nogtans, hetwelk wi .j ons voorgenomen hebb,n
mede to deelen, overtrcft dit welligt in zeldzaamheic',
TACIANA DRIEMIATKA , van gezonde oL:d_ers geboren, ha_i in haar tweede jaar, toen nicn
reeds in elke kaak twee tanden befpeurde, bet ongeluk, bij eenen val, op de tong to bijten, waardoor
eene aannmnerkelijke bfoeding veroorzaakt word . Sedert
dat ti;dflip naan de tong langzatnerhand zoodanig n
omvang toe, dat zij , na verloop van een paar jaren,
dezelve niet meet binnen de holte van den mond kqnde bepalen . Ten, ecliter, was zij nog in that, de
buiten den mond hangende tong in de Inondholte tcrug to brengen . In bet vervolg miste de lijderesfe ook
dit voorregt ; want het deel, waarvan wij fpreken,
groeide zoodanig aan, dat lietzelve ter lengte van dr :e
duinlen over de kin nederhing .
Te gelijk met bet opgroeijen der lijderesfe, nam ook
de wasdom der tong toe tot bijna bet tiende jaar van
haren ouderdom, zi,inde dezelve federt dicn tijd niet
mcer in grootte tocgenomen . Desniettegenflaande zocht
zij hulp tegen cleze ongeflcldheid in bet Ziekenhuis der
liefdadige Zusters to Ihihz'i . Den is October 1Sc9 werd
de liideresfe, welke toen rec is twaalf jaren bercikt bad,
in bet bijzijn van bet genccskundig Gcnootfchap to
IPih'ia , door den beroemdcn Hoogleeraar B F c u onderzocht, en bet volgende waargenomen : haar ligchaamsgeftel was gezond ; de zelff andigheid van de tong was
niet harder dan in den gezonden flaat ; men befpeurde
I9och eenig uitwas , noch eenige uitgeflrekte wond tan
dezelve ; alleenlijk vertoonde derzelver onderfle oppervlakte terflond buiten de lip eenige opgezette klieren,
en men ontwaarde aan de punt van de tong eene flreck
van gezwollene tepeltjes en bundeltjes van bloedvocr,;nde vaten ; de tanden waren voor bet grootfle gedeelt, vernield, en flelden ale 't ware een geheel beeni
ligchaanl daar . Dc buvenfle oppervlakte van do tong,
ZOO
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zoo verre dezelve buiten den mond zigtbaar was, vertoonde zich buitengewoon ruw, en men verhaalde, dat
dezelve reeds fomwijlen eene ontv fling had ondergaati,
en tot eene verblijfplaats van wormen en derzelver eijeren had verltrekt .. Dit gedeelte van de tong, bijaldien dezelve droog was, mis`e bet vermogen van to
fmaken.; de lijderesfe ten minfle konde de fuiker van
bet gewone zout niet onderfchei : -:en ; zii werd intusfahen hiertoe in ftaat gefteld , en konde l et alsdan zonder eenige verhindering doen, wanner men de tong to
voren bevochtigde, of wel die zelfflandigheden vooraf
in water of fpeekfel liet oplosfen . f oor behulp van
hare hand de tong naar de tegenovergeftelde zijde gebogen hebbende, was zij in ftaat om zoo wel fpijs als
drank door de tusichenruitnte tusfchen de tong zelve
en den op die wijze verkregen open hoek des monds
aan de tegenovergeftelde zijde re nuttigen . De kaauwing was moeijelijk en langzaam, daar in tegendeel de
doorzwelging-gem akkelijk en fuel in ziin werk ging . De
ftem was van den natuurlijken Nat niet veel afgeweken, en werd behoorliik gebogen ; en ware bet niet,
dat dit Meisje bij de uitfpraak der letters C . Q . W . Z . ,
waarbij eene meet naauwkeurige ombuiging van de punt
of van den rug der tong, of eene naauwere fluiting der
lippen, vereischt wordt, gemist hadde, zij zoude voorzeker geene belemmering in de fpraak gehad hebben .
Wat betreft de geneeswijze van dit gebrek, zoo men
die al zocht, er is inderdaad niets, hetwelk ons ter
opruiming van een zoo groot ongeval eenige de minfte
hoop doet voeden . Naardien deze zoo buitengewone
grootte in den fterken aanwas van eigene zelfftandigheid,
en in geene andere ziekte to zoeken was, konde men
ook geene hulp van geneesmiddelen verwachten ; en
zelfs de uitroeijing van bet overtmllige zoude geene
plaats kunnen gehad hebben, omdat , het uitpuilend gedeelte afgefneden zijnde, bet overige niet minder aangedane gedeelte van de tong in de holte van den mond
zoude zijn teruggebleven ; tot welks uitroeijing ons
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even min eene gezonde heelkunde zoude hebben kunnen
aanfporen, als tot eene volkomene uitrukking der tong,
Buitendien fcheen bet wegnemen van bet uitpuilend gedeelte der tong aan meer moeijelijkheden ouderhevig,
naar mate de lijderesfe voor alle heelkundige kunsthe,
werkingen to fterker bevreesd was .
Dit gedenkwaardig geval, waarvan men welligt eene
meer naauwkeurige befchrijving in de Verhandelingon
van de geneeskundige Maatfchappij to Vilna zal vin .
den, ftaaft de waarneming : dat dit gebrek, namelijk do
buitengewoon groote tong, inzonderheid aan let vrouwelijk geflacht eigen zij . Wanner men bet voorbeeld,
door M o R AND (31) aangehaald, uitzondert, namelijk
van eenen Jongen, bij wien de tong ter lengte van 4
duimen uit den mond nederhing, zoo zal men in de
jaarboeken der Geneeskunde naauwelijks een voorbeeld
vinden van bet aanzijn eener buitengewoon groote tong
bij bet mannelijk geflacht .
Het komt ons opmerkingswaardig voor, dat de vernieling der tanden van de onderkaak zonder twijfel
door de wrijving zelve van bet uitpuilend gedeelte der
tong veroorzaakt zij ; en dat wel op dezelfde wijze,
als ilagaderbreuken, in de nabijheid der beenderenvoorvallende, de vernieling derzelve doen ftand grijpen .
Wijders fchijnt bet van belang, dat bet bijten op do
tong bij onze lijderesfe de aanleidende oorzaak geweest
is ter vergrooting van den omvang derzelve ; wij vinden ten minfte nergens elders eene dergelijke reden
van een zoodanig organisch gebrek der tong opgegeven .
Waarfchijnlijk ligt de grond van dusdanige organifche
gebreken meestal in eene afwijking der vis plastica
dieper verholen, dan dat bet menfchelijk verftand denzglvep zoude kunnen bevroeden ; en bet is om die reden ; dat wij, vreemd van alle vooronderftellingen (hypoehefes) , bij bet to vorcn gezegdc 1liets meer zullen
voegen.
(31) .o+rrnal de Midecine, Tom . xY
1 p . 156.
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GESCHIEDKUNDIG OVERZIGT, RAKENDE NAPOLEON BUONAPARTE ;
DOOR IEMAND, DIE HEM SEDERT VIJFTIEN JAREN VAN ZEER
NABIJ GEKEND HEEFT .

1

(Vervolg van hl-

2I4 .)

klees daar in de Gaaette de France, van 23 Mei I8I4, een
artikel, dat mij verpli .;t op een voorval terug It komen, in
Egypte hebbende plaata gehad. Dit dagblad geeft bet publiek
koptj van eenen voorgewenden brief, door S I D N E Y S M I T 0
van St. Jean d'Acre gezonden aan den Generaal-en-chef.
Mer geeft dezen brief voor echt . Ik durf deze zaak tegenfpreken, war betreft den flijl en den inhoud des briefs, die
eene beleediging voor den Engel/ehen Schout-bij-nacht wordt .
De flijl, then men hem in dezen brief leent, is beurtelings
die eens helds van de Garonne en van een' dorpprediker ,
platle fpotternijen, etagere toefpelingen, een profetifche Loon,
ellendige herinneringen, ziedaar aiwat men bier, van bet eene
tot bet andere einde, aantreft . Voorzeker, de Schout-bij-nacht
was to zeer man van eer en van verfland, om de welvoegerij'kheid nit bet oog to verliezen, aan een' krijgsman fchrijvende, wiens aanvang op de militaire loopbaan alle de trompetten van den roem vervulde .
Niettemin is bet volkomen waar, dat SIDNEY SMITH,
voor St. Jean d Acre, nan B U O N A P ART E fchreef. Ik ben
meer dan eens in de gelegenheid geweest om zijnen brief to
lezen ; daar hij niemand benadeelt, zoo zie hem bier woordelij k
Generaal! Ik ken federt eenige dagen de toebereidfelen,
• welke gij maakt om bet beleg op to breken ; de voorzorg,
• om uwe gewonden to doen vertrekken, en niemand achter
• to laten, flrekt u tot eer . Dit laatfle woord had zich niet
• in den mond van mij moeten bevinden ; van mij, die, om
• niet meer to zeggen, u niet moet beminnen ; maar de om• flandigheden dringen mij om to verlangen, dat gij nadenkt
• over d$ onflandvastigheid der menfchelijke zaken . Inder• daad, zoudt gij geloofd hebben, dat een arme opgeflotene
• in de gaten van den Tempel, dat een ellendige, met wien
• gij weigerdet u een oogenblik to bemoeijen, kunnende hem
• inzonderheid eenen uitflekenden dienst bewijzen, omdat gij
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destijds alvermogend waart ; zoudt gi) geloofd hebben,
zeg ik, dat deze zelfde man uw tegenftrever worden, en
u, in de woestijnen van Syria, dwingen zou, bet beleg
van een onbeduidend viek op to breken? Ziedaar uittom .
ilen, gij zult bet toeftemmen, die alle menfchelijke herekeningen to boven gaan . Geloof mij, Generaal, neem ge
matigder gevoelens aan ; en diegene zou uw vijand niet
zijn, die u zeide, dat Izii geen gefchikt tooneel is vovr
uwen roem . Deze brief is eene kleine wraak, die it my
verfchaf. Ik groet u ," enz .
Thans geef ik beiderlei flijl ter veegelijking aan ben, die
in de gelegenheid zijti om den een' en anderen brief to le2en ; zij zullen to gelijker tijd uitfpraak doen, welke mate
van vertrouwen men moet hechten aan zekere ftukken, met
welke de dagbladen zich wel willen belasten .
In opzigt van bet militaire genie, zou ik haast in verzoeking zijn to zwijgen van een' man, die, in vijftig geregelde
veldilagen, altijd de overwinning op zijne zijde heeft gebragt ;
maar, daar deze krijgsverrigtingen altijd de ftoffe zullen zijn,
die de meeste opmerkzeamheid zal wekken, zal ik bet wagen, aan bet oordeel van bet algemeen, de wezenlijke oor
zaken, naar mijn gevoelen, van zijnen ongehoorden voorfpoed
to onderwerpen . Hetgeen misfchien verbaze'n zal, is, dat,
federt de affaire van Marengo, alwaar ik hem vergezelde,
niets, volftrekt nets mij heeft verwonderd in alle zijne overwinningen . Ik had zijne taktiek uit malkander gezet, en mij
overtuigd, dat deze man bijna altijd de overhand moest behouden . Hiervan zal de Lezer zich gemakkelijk kunnen over .
tuigen
NAPOLEON B U O N APART E voor den eerflen krij gsoverfie der wereld to houden, zou even onbeflaanbaar zijn, als
hem the foort van militaire verdienfte to ontzeggen .
Te alien tijde waren de Franfchen dapper ; de geheele aarde is bet hierover eens ; maar nooit waren zij bet in zoo uitftekende mate, als onder de orders van NAPOLEON. Als
ten bekwaam man, en ten beste zijner eerzucht alleen, wist
hij voordeel to trekken van de beweging, welke de ftaatkundige onrusten ieder individu hadden medegedeeld . De onmetelijkheid zijner bedoelingen, de glans zijner zegepralen, en
bet denkbeeld, dat hij over de overwinning befchikte, alley
werkte mede om den nationalen moed to vergrooten . Omftraald
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Rraald door de tooverkracht eener meer fchitterende dan h ech.
t o glorie, ma-Ate zijne tegenwoordigheid op het leger eenen
indruk, altijd bellisfende voor de overwinning in de f!agen .
Onder 2ijnc oogen marcheerden geheele karres infanterij,
zonder beven, over andere karres, bij rijen ter neer geflagen ; vcrftrooide ledematen, afgefcheiden rompen, de lijken
eens brooders, eons vriends, eons bloedverwants, de znchten
der gewonden en flervenden, niets hield doze eenmaal in beweging gebragte masfa's tegen . Volflrekt onaandoenlijk, rtarcheerden zij ten dood, zonder to bedenken, dat doze Ilroomen biceds flechts vloeiden voor een enkel man, die, buiten
het gev!cht, in hun lot geen deel meer nam .
Ik za flcchts eenen trek eanhalen, waarvan ik zeif ben
getnige gewecst, en die bewijzea zal, dat hij fointijds onmenichelijk was jegens den foldaat ; onmenfchelijkheid, to
feiluldigar, omdat die trelc niet Icon komen dan van een man,
zonder ioodzakelijkheid wreed en kwaadaardig .
Hot vas in bet midden van Februarij 18 11 : dien dag was
hot con verfchrikkelijk weer ; de wind, de koude, de fneeuw
en rege .i fneden, martelden den armen reiziger . De Keizer,
in eon gemakkelijk rijtuig zittende, reed van Rev;touillet
nnar P.t;rijs . I-Iii ontmoette op zijncn weg twee ongelukkige bataljons ligte infanterij, door verntoeidhe d en koude
bezwijkendc . Ton men gelooven, dat een booze geest hem
kwam inblazen, doze twee bataljons to doen halte houden, en ze een groot uur door de velden to doen manceuvreren? Ilij noemde dat, de vermoeijenis breken! Ik ben zcker, dat tweehonderd menrchen gellorven zijn nan de gevol .
gen dezer gruwzaamheid . - Doze anekdote alleen zal volflaan, geloof 1k, om to bewijzen, dat, zoo de foldaat fomtijds hot voor,verp zijner zorgen was, dit gefchiedde naar
den cisch van tijd en plants, of der behoefte, welke hij aaii
denzelven had .
B U O N A P A is T E verfiond volmaakt hot groote geheim om
refit datgene to zijn , wat hij op eenen dag des gevechts behoorde to wezen . leder oflicier kon hem gemakkelijk naderen ; men was zeker van wei ontvangen to worden . Ging
hij voorbij con front, hij glimlachte den ftrijderen ongedwongen toe ; en wic weet niet, wat een Inch, een vriendelijk
woord, con gebaar ter aamnoediging verinogen op eenen hoop
menRS
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menfchen, die alien geenszins den flag hebben OM woorden
en zaken elk op hare waarte to fchatten?
Ziehier een treffend voorbeeld van hetgeen een woord very
mag, wanneer bet wdl words aangebragt .
In den flag van Friedland ontdekte de Generaal R A P P een
regiment, door bet vuur eener talrijke artillerij in wanorde gebragc, en wierp zich midden onder de vingtelingen . - „ Vie
,, zijt gij?" - Eene item antwoordt : „ Hot een-en-zeventigfle regiment ." -,, Ongelukkigen!" roept hij, „gij zijt
„ bet een-en-zeventigffe regiment, en gij vlugt!" . . . Op
deze woorden flaan alien fill ; de rijen herflellen zich ; men
rukt tegen de flukken in, en welhaast zijn ze in de magt der
Fran/then .
Vergeten wij ook de grootfche woorden van eer en vaderland niet : kostbare woorden, welke fomtijds veel kwaad en
veel good gedaan hebben ; en de Franfche officiers zijn zonder tegenfpraak, in geheel Europa, diegenen, welke dezelven hot best ter fnede weten to plaatfen . Voegt er bij de
hoop op onderfcheidingen .
De inflelling van hot legioen van err was misfchien een der
ilerkfle prikkels, welke B U O N A P A R T E aan de Franfche dapperheid kon geven . Hij was daarvan wel overtuigd ; want
hij zeide op zekeren dag tot L A C L P L D E : „ Gij weet niet ,
,, Mijnheer de Graaf, wat ik al aan bet legioen van eer ver„ fchuldigd ben! Wanneer gij daarvan een brevet opmaakt,
kunt gij , met zekerheid , zeggen : her is eene fchoone daad,
» waartoe ik Izet bevel uitvaas dig . " Doze vereerende onderfcheiding onderhield den militairen naijver dermate, dat men,
in een verflag, gedaan aan den Generaal c R E N r E R, betreffende een' officier, die zich met eene zcldzame onverfchrokkenheid gedragen had, doze woordfpeling vindt : deze offzcier
zou zich aan her kruis doen flaan, om her kruis to verdienen .
Neeint bovendien bij zijne talrijke voorfpoeden in aanmerking de hoop, die ieder militair had, op bevordering . Te
midden der aanhoudende oorlogen, en hij eene natie, die de
eerzucht van den Vorst geheel oorlogzuchtig had gemaakt,
was nets zoo fuel als de bevordering.
Eon korps officiers, des morgens voltallig, en dat des avonds flechts nog
voor de heft beflond, bood al zeer fpoedig rangen om to
vervullen aan ; en hot waren altijd diegenen, welke zich her
uieest onderfcheiden hadden, die daartoe werden bevorderd .
lets
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lets nog ferkers , en waarop ik mij zeer verwonder dat onze
ltaatkundigen nog geen acht geflagen hebben, is, dat zijne
wijze van rekrutering, zonder achtgeving op bet phyfieke,
en tegen alle wetten der natuur, bij den Franfchen militair
de nooczakelijke behoefte had voortgebragt om de gevaren
to tarter
De Confcriptie, ieder weet bet, nam de jonge lieden weg
op bun achttiende jaar. In dien leeftijd was bun lot nog
onbepaald . Wie voor de pleitzaal befletnd was, had nog zijne ftudien pier volbragt, de kunflennar zijn vak nog niet gekozen, de ambachtsman zijne leerjaren niet ten einde gebragt ;
de ouders zelven dezer verfchillende klasfen, verzekerd van
hunne lieve kinderen welhaast to verliezen, hadden ze ver.
waarloosd .
Ziedaat hen dan foldaat! Degenen, die eens aan den dienst
gewoon waren, zeiden tot zichzelven : ik ben niet rijk ; ik
ken geene broodwinning ; op vierentwintig of dertig jaar kan
ik niet meer in de leer gaan ; dus moot noodzakelijk bet bedrijf der wapenen bet mijne zijn, en ik moet mij onderfcheiden, om bevorderd to worden . Vandaar die menigte van
fchitterende daden, van welke geene natie ter wereld meer
voorbeelden zal opleveren. (*)
Wie zou her gelooven, dat de wanhoop zelve, van bet
einde zijner militaire loopbaan niet to kennen, glansrijke bedrijven heeft to weeg gebragt ; bedrijven, die fomtijds hebben bijgedragen tot bet winnen van een gevecht, waarvan
de gevolgen allerfchitterendst zijn gewcest?
Om deze bewering to Raven, zal ik eene daadzaak aanhalen, waarvan ik zelf to Wagram, een uur v66r de beflisfing
van dien verfchrikkelijken flag, getuige was . Vijf bataljons
Franfche infanterij kregen order om zich in digte kolonnen
to vormen, ten einde zich meester to maken van de befchutting eener hoogte, welke de Duitfclre kavallerij zoo even verliet . De beweging word op bet oogenblik ten uitvoer gebragt . Ongelukkiglijk beging men eenen misfag, door aan to
rukken op de regterzijde, in plaats van de beck over to fle .
ken nan de linker, langs de brag, welke de Generaal BERT R AND bij eenen kalkoven had doen faan . Eensklaps bevond
(*) Bij deze en 1bortgelijke uitdrukkingen berinnero teen zich telkens , dat ook onze Schtijver Fraischman is.
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vend zieh deze masfa voetvolks, door de bogten van de
beek, in zoo geringe ruimte befloten, dat een enkel bataljon
er zich niet kon ontwikkelen .
De vijand merkte dit vergrijp, en deed zes flukken gefchue
voortrukken . Het was gedaan met de vijf bataljons, zoo een
jong huzaren-officier, then ik zeer goed kende, en die met
zestig man aan de overzijde des beek manceuvreerde, tdet
eepsklaps op deze artillerij gevallen was, waarvan de kanon .
fliers neergefabeld werden v66r de battery to hebben kunnen
vormen . Deze aanval was to opmerkelljker, omdat men buiten zijn zinnen moest zijn om hem uit to voeren ; want men
was verpligt onder bet vuur van drie Duitfche compagnien
voort to rukken, die last hadden om de batterij to dekken .
De huzaren Iieten er negentien man, en de officier kreeg twee
kogels, die hem den elleboog en de linkerhand vermorzelden. De vijf bataljons, die zich gedurende dezen aanval ontprikkelden, kwamen post to vatten achter de befchutting der
jtoogte, en beflisten de overwineing op dit gedeelte van den
flag. Eenigen tijd na mijne terugkomst to Parijs, ging ik
den jongen officier zien ; hij was ridder van bet legioen van
eer. Ik verwonderde mij daarover Diet ; maar hij had den
linker arm minder. Ik wist niet, dat hij gehuwd was alvotens in dieusc, to gaan : dit berigtte hij mU, door mij met zijne vrouw bekend to waken, gelijk met een' lieven kleinen
jongen, toen drie jaren oud . Te midden van ons onderhoud
verhief ik de . onverfchrokkeuheid, waarvan hij to Wagram
bad bewijs gegeven, r Mijn vriend," zeide hij, mi) in do
rede vallende, ,, reken ze mij niet tot eer ; ik was wanho• pig ..pig Vermoeid van flagtingen, afgemat door gevechten,
„ waaraan ik geen einle kon zien, de herinnering aan mijne
» vrouw en zoon, dit alles had mijne denkbeelden met een
„ famber floers overdekt ; ik wilde den dood vinden . GiJ
„ waart getuige, hoe ik dit aanleide ; maar de fortuin heeft
„ mij boven mijne wenfchen gediend ; bet kost mij flechts
s, een arm . Wat raakt bet mij, ik ben rijk, en alle dagea
• kan ik mijne vrouw en zoon omhelzen ."
Na deze verfchillende aanmerkingen, is niets minder verbazend dan bet gedurig flagen van N A P o L E o N ; voegt hierbij Gene ontzaggelijke bevolking, welks geheele jongelingfchap zijn erfdeel was .
Elk jut volflagen meester van driemaal honderd duizend
jon.
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jonge licden, trouweloos bewaarder der fchatten van bet rijk
lie gebied ter wereld, heerschzuchtig despoot, aan wien geen
fonverein hof den mood had de bezittingen der ingezetenen
to weigeren, welke zij federt vijftien jaar dagelijks in zijne
kisten ftortten, - wat moest men van zoodanigen man niet
verwachten, wanneer de geest des kwaads hem naar de flagvelden fleepte?
Ik ben geneigd to gelooven, dat doze verfcheiden oorzaken
der zegepralen van NAPOLEON, met wile mogelijke waarheid in bet licht gefleld, geenen twijfel hoegenaamd overlaten, da: bijna ieder krijgsman, met even groote hulpmiddelen, even hetzelfdc zou hebben kunnen doen . Hetgeen bewreemdeider is, en dat zijne voor(landers hem kunnen tot
tore rel:enen, is, de talrijke provincien van zijn uitgebreid
rijk er toe gebragt to hebben, om hem niets to weigeren .
Zoo er echter nog eenige bewonderaars van zijnen verduisterden ioem beflaan, die mij mogten tegenfpreken, dat de
uitgebredheid zijner hulpmiddelen de Eenige bron zijner overwinningen was, blijft mij no- con middel om hen hiervan
to overmigen . Dit middel, durf ik verzekeren, is boven alle
weerlegging ; bet is de taktiek, (lie hij voor zich gefchapen
had ; verfchrikkelijke, medoogenlooze , woeste, in 6 dn woord
zoodanige taktiek, dat -con krijgsoverfle, bj ten befchaafd
yolk, gebruilt van dezelve bad durven maken. Neen, nooit
zond een oorlogsman zoo koelblocdig duizenden van foldatcn
ten flood! B u O N A P A R T E deed hot gevaar van voren nantasten : op de gefi'euve!de bataijons deed hij bataljons voortrukken, die desgelijks fneuvelden ; nienwe flrijders volgden
doze laat(len, en voleindden met op hoopen van lijken de
overwinning to vinden, die hun Iloofd, tot welken prijs ook,
wilde behalen . B U 0 N A P ART E zou bet winnen van eenea
veldflag met bet blood cons geheelen legers gekocht hebben,
zoo hij wilt da : een ander leger hem volgde . Ik beroep
mij op de dapperen, aan de flagcing van Pruisfsch Eylau ontkomen . Ik geioof nict, dat bet mogelijk is, eene hartverfcheurender fchilderij aan de blikken van den gevoeligen
mensch aan to bieden . Zoodanige gruwzaamheden laten zich
niet befchrijven ; men moet or getuige van zijn .
Des daags daarna wilde B U O N A P ART E bet flagyeld doorloopen . 1-let was zeer koud . Gewonden ademden nog : de
vaenigte der lijken, en de zwartachtigp holligheden, die bet
Men-
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menfchenbloed in de fnceuw gemaakt had, vormdenl een verfchrikkelijk contrast . De Staf wns pijnlijk aangedaan . De Vorst
alleen befchouwde met de grootile koelbloedigheid dit tooneel
van rouwe en bloed . Ik deed mijn paard bet zijne eenige fchreden vooruit fchieten ; ik was begeerig hem in een dergelijk
oogenblik want to nemen : gij zoudt gezegd hebben, dat hij
toen lop was van alle menfchelijke nandoeningen ; dat al wat
hem omringde voor hem Wet beftond . Hij fprak bedaardelijk van de manoeuvres des vorigen daps . Eenen hoop gefneuvelde Rusfifche grenadiers voorbij komende, werd ]let paard
van een Aide-de-camp bang . „ Dat paard," zeide BUONAPARTE koeltjes, „ is een lafaard ."
Om eindelijk deze fchilderij to befluiten, zal ik zeggen, dat
bet woord rnenfchelijkheid voor hem een woord is zonder
zin ; en dat hij aan deze fchandelijke ongevoeligheid de barbaarfche taktiek verfchnldigd was, waarnan wij en tallooze
flagtingen en onflerfelijke laurieren to danken hebben .
(Het vervolg hierna .)
BUONAPARTE TE PARIJS .

(Uit het Frarsch .)

De Nakomelingfchap zal dat alies lezen, en

- de Nakomelingfchap zal het niet willen gelooven ; en wijzelven, die alle deze voorvallen onder onze oogen zien gebeuren, wij hebben moeite om er geloof aan to flaan . Nimmer was eene zamenzwering uitgebreider en beter geweven ; nimmer ook werd
meer onachtzaamheid gebezigd om een verraad to voorkomen . Men zag federt acht maanden deze onderneming voorbereiden. De briefwisfelingen, de geheime zamenkomflen der
zamenzweerders waren bijna openlijk . De Ministers des Konings ontvingen to dezer zake dagelijkfche nota's ; maar, of
dezen waren in het komplot, of anderen waren van eene uiterfle onverfchilligheid, en zelfs, laten wij het zeggen, van
eene terugflootende trotschheid jegens de vrienden des Troons,
die hun de werkzaamheden der zamenzweerders kwamen outdekken. Men noemde die aanmeldingen der regtfchapenheid ,
koeltjes, manmuvres van ourustflokers . J o Z E F B U O NA PA RTE, op zijn Plot to Prangin, in TVan.dland, was de bemiddelaat, door wiens handen alles ging. Hij was het, die met het
ci-
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eiland Elba korrespondeerde, zoo wel als met de w eerfpanni .
ge en verraderlijke Generaals in bet Noorden en Zuiden . De
ontzaggelijke rijkdommen, welke men then JozEF gelaten
had, als ook aan BORGHESE, aIARET, CAMBACERES,
aan FOUCH>i, ROVIGO, CAULINCOURT, REGNAULT
'DE ST . JEAN D' A N GEL Y , verfchaften hun de middelen,
om stile cc kosten to beftrijden, welke cone menigte van ondergefchi :te handlangers veroorzaakte, die Frankrijk in alle
rigtingenloorliepen, om bet tere-napoleouizeren . De traagheid,
de onbelwaamheid omringden den Koning, zoo we] als de
trouweloisheid en bet verraad . De I-leer F ERRAND floor
zich op om to werken, en her was om to flapen ; de Heer
R E u G N (T , overgegeven aan buitenfporig gebruik van wijn,
deed gel(oven, dat her alleen der Engelfchen zaak was om
bet eilanc Elba to blokk6ren, en verwaarioosde, de Franfche
fregatten voor die trouwelooze rots to onderhouden . De
Ministers van Policie en Finantien , to alien tijde hongerig
naar gel( voor zich en hunne familie, hadden le bail des
jeux (*) op den plaatsbekleedcr van s A V A R Y vernieuwd, en,
na alzoo hun bijzonder aandeel in dit fchandelijk benefice to
hebben o)genomen, flclden zij tweemaai honderdduizend franken 's naands ter befchikking der D E S M A R A I s, der v E Y. Her GeregtsR A T S er der oude Policie van NAPOLEON
hof, Koiinklijk genaamd, zuiverde den fchandelijken M r.H E E D E L A T 0 U C H E, en verklaarde voor bnsteraars zoo we)
het Journal Royal, als den beroetuden F A L C O N N ET , den
verdediger der Journalisten . Er waren er tot aan bet Hof
roc geene, die niet verblind genoeg waren, orn cenen jongen
NAPOLEON, to Parijs, onder den titel van Hertog van St .
Leu, to onderhouden, en hem of zijne moeder honderd duizend franken stile drie maanden to doen toetellen ; terwijl, in
fpijt der plegtig('e verbonden, en verpligtingen, die de dank.
banrheid den Koning opleide, de Abt L o U I S op eene barbaarfche wijze de Britfche onderdanen van honger liet fterven, door fbarrkrijk gehoond, nadat Engeland, zonder andere pligten dan die der algemeene menfchelijkheid, gedurende vijf-en-twintig jnar, duizenden Franfchen, van de hoogfle klasfen tot de laagilen, had onderhouden ; en de Minister
Inaakte zich hierin to fchuldiger, omdat doze dand van regtvaardigheid beruscte op de teruggave van penningen door bet
eene
*~ Vermoedclijk wordt bier bedoeld de retributic, door hot Gouverretuent gclteld op de Parijfche Dobbeihuiaen van hot Palais Royal.

2 64

Et7ONAPARTE TE PARIJS .

eene aan hot andere Bewind, van welke Grootbrittanje, be,
wogen door hare gewone edelmoedigheid , op eene edele wijze do heeft aan Frankrijk kwijtfchold .
Hij fcheen niet to
weten, dat hot oogenblik komen kon, dat do Frai fchen op
nieuw do onuitputtelijke liefdadigheidd der Engelfchen zouden
inroepen .
Wij zien, welke do vrucht van zoo vele onachtzaamheid,
van zoo vele onnoozelheid, van zoo vole verkerdheid is
geweest . Eon oogenblik was toereikend, om ande :maal hot
Huis van BOURBON van dies Troon to ilooten, waarop
hot begonnen was bet geluk van Frankrijk en de rust van
Europa to verzekeren, en de wereld op nieuw in een' bajert
to florten, waarvan men hot einde niet kan vooruit :icn . De
beroemde uitdrukking van B o s s u E T : Madame fib ft, Madame is dood, wordt thans onbeduidend bij die, welke de
toekomflige historiefchrijvers en redenaars kunnen bezigen :
Buonaparte is to Frejus, Buonaparte is to Parrjs . Ilij ontfcheept den tweeden Maart met twaalfhonderd mm, en in
negentien dagen heeft hij tweehonderd-en-twintig wren gaans
afgelegd ; en, zonder dat or een fnaphaanfchot geda-n words,
treedt hij zijne vorige hoofdiiad binnen, aan hot loofd van
vijftigduizend man, op den een-en-twinti fleniIaart, den eigen
dag der geboorte van zijnen Zoon, den Koning van Rome ;
alsof or niets kon gebeurcn in den levensloop dezes door.
iuchtigen Charlatans, dat niet cone buitengewone zijdc had,
gefchikt om den grooten hoop to verblinden en to treffen .
VADERLAND EN ORANJE .

Eene Gelijkenis.

r was een land, en hetzelve word verfcheurd door twist,
en men misbrnikte de geheiligde namen van den Vorst en
van het Vaderland tot twee leuzen van partijfcliap en order .
lingen haat .
En in dat land was con wijze, die vervuld was met weemood over het bedreigde algemeene welzijn ; en hij fprak
daarover met zijne kinderen, en hij noemde het eenen boom,
(lie heerlijk praalt voor hot aangezigt der volken, en in welkc
.fchaduw al de inwoners rusten, ja die ook vruchten geeft to
zijner tijd.
Ell
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Eri de kinderen zeiden tot malkandepen : laat oas .zulk eenen
boom teekenen, en laat ons daarondes fchrijves: Algemeen
welziju ; en last bet ons tot een gedenkfuk en tat eene ver,
mining frekken, om deze zaak nooit nit bet oog to verliezen .
En de een zeide : mijn boom zal fraaijer zijn dan a11e boo .
men des velds, en bij zal de kleur hebben van bet liefelijkst
oaft ; en hij nam eene fchoone, gele kleur . Doch de boons
was geenszins liefelijk om to aanfchouwen . Zijne bladeren
waren als in den herfst, wanneer elke storm dezelven dreigt
to doen afvallefi .
Maar de ander zeidet biaauw is de kleur des hemets ; mijn
boom zal de kleur des hemels dragen, en ik zal zuivt wit
daar tusfchen fpreiden, en hem opfieren met blozend roode
wruchcen, Doch de boom fond twurig als in bet midden
wan den wince r ja alsof hij aangetast ware door de hand des
floods, en de rottende bladeren aan zijne takken waren verlijfd ; en het fierlijk wit en blozend rood fchenen to fpotten
met ziju lijden, gelijk het purperen kleed saet den Heiland
der wergild .
Toen zeide de vader : mengt uwe kleuren ondereen ; en er
ontfond een bevallig groen . En hij zeide : teekent andermaa1 ; an de boom was goed, en aangenaam om te aanfehouwen.
Daarna nam de vader het Rift, en hiJ fehreef onder then
boom : „ weest eensgezind I verlangt niet meer dan de natuur kan geven! brengt gaarne elk bet uwe toe 1 en alle do
Aetanddeelen des geluks zijn in uwe maet (*) ."
S.
(*) Het zijn de woorden van onzen geliefden Koning.
DE WEELDE,

I

Eene Vertelling,

n eene fraaije en rijke landfreek, welker ligging de Aard .
rijksbefchrijvers hebben vergeten to bepalen, in eene zuivere,
htgchende en gematigde luchtfreek, bloeide een levendig,
vroiijk, geestig, nijver yolk, een vriend van de weelde, van
vermaak en kunfen . De rijken bewoonden huizen van eene
fraaije en regelmatige bouworde ; van binnen waren hunne paleizen verfierd met beelden, lbhilderijen, gemakkelijke ert
iaENGzLW . 181$ . N0. 6,
6
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kostbare huisgeraden, prachtige ffioffen en rijke tapijten . De
mannen gingen gekleed in zijden foffen, met goud en zilver
geborduurd ; de vrouwen tooiden zich met al wat de Ganges en de Indus meest fchitterende opleveren . Op de tafel dezer door de fortuin begunfligden zag men lekkere en voed .
zame geregten, fijne wijnen en uitgezochte likeuren . Eene
talrijke fchaar dienstboden omringde hen, om hen to bedienen .
FIi ne flalien bevatteden de fehoonfle en fnelfte harddravers ;
fraaije rijtuigen voerden hen naar de fchouwburgen, de gezelfchappen, overal waar bet vermaak of de zucht tot verflrooijingen hen riepen . Ale rangen der maatfchappij deelden meer
of mm in dezen overvloed ; . en wanneer, op een fchoonen
dag 3 de jonge lieden van de hoofdftad, hunne jeugdige echtgcnooten, zusters of minnaresfen, tot de openbare wandelpiaatfen zamenvloeiden, werd bet oog verrukt van hun tooifel en perfoonlijke bevalligbeden . De finaak voor fraaije kunflen ademde allerwegen . Hier zag men Akademien , aan kennis en naijver gewijd ; ginds rnime en prachtige galerijen, in
welke al de fehatten van fchilder- en beitelkunst verzameld
waren . Uitgebreide zalen bevatteden, op ontelbare tafels, de
voortbrengfels van bet menfc)elijk verfland, de gewrochteu
van vernuft en verbeeldingskracht .
Een ander fchouwfpel en verfchillende tafereelen vertoonden andere oorden dezer fchoone clad . Het waren rijke werkplaatfen, voor de n1jverheid en den koophandel geopend :
men zag er drukke fabrjken, alwaar kundige werklieden,
met behrtlp van vernuftige werktuigen, de wolle en de zijde verwerkten tot niet minder fterke dan zachte, gemakkelijke en bevallige floffen . Elders vermengden zand en weedasch, ondereen gefmolten, hunne hoofdftoffen, ter vervaardiging van die prachtige glazen, in welke de fchoonheid bet
beeld barer bevallig- en bekoorlijkheden terugkaatst en vermenigvuldigt . Goud, zilver, aarde, alle bergfloffen, veranderden van gedaante -, nu eens tot vaten van duizend onderfcheidene vormen, dan tot kostbare huisgeraden, ook wel
tot fieraden, beflemd om de praal van paleizen to vermeerderen .
Ruime wegen, van eene flerkre, elders onbekend, en met lommerrijke boomen beplant, dienden ter onderhouding van gemeenfchappen, zoo talrijk als gemakkelijk, tusfcben alledeelen
des Rijks . Onophoudelijk wemelden zij van wagens, metkoopgoe-
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goedri beladn,vanreboden,die bevlnderRge
ring wijd en Pd. overbragten, van reizigers, welke hunne
bezigheden of nieuwsgierigheid naar verfc'nillende oorden van
dit landfchap dreven . De havens lagen vol fchepen van allerlei natien, die de fchatting barer rijkdommen en nijverheid
aanvoerden . Alle provincien van den Staat werd,n verwarmd
door bet vuur der eerzucht en der nijverheid .
Gedurende eene reeks van eeuwen had deze orde van zaken fl ;and gehouden ; toen een Wiisgeer, nit een naburig land,
die zeer beroemd was geworden om de flrengheid zijner zoden en de wiisheid zijner lesfen, in de hoofdflad van ons
magtig Rijk verfcheen. Achtbaar was zijn tred en Pne houdfng ; flreng was zijn gezigt, zonder ruwheid ; zindelijk en
eenvoudig was zijn gewaad ; zijn geheele voorkomen boezemde vertrouwen en eerbied in . Hij verzocht gehoord to
worden in 's Vorflen Road en in de Volksvergaderingen . Hij gaf
to verftaan, dot hij gewigtige waarheden had aan to kondigen en belangrijk& grondregcls mede to deelen, die hot gelaat van den Stoat zouden veranderen, en een volmaakt en algemeen geluk bewerken . De hoofden der Regering, de Grooten der natie, bet yolk zelf, waren nieuwsgierig hem to hooren . Krachtig en met waardigheid drukte hij zich uit ; hij
fprak over den voorfpoed der Riiken ; hii prees de eenvoudigheid van zeden en den gelukkigen middelftaat, en voer
breedfprakig nit regen de nadeelen en de gevaren der Weelde .
Hij ver-meldde Laeedemon en de zwarte fans van deszelfi
krijgslieden, bet ijzeren geld, de gemeenfchap hunner bezittingen . en hunne vaderlandsgezinde deugden . Ook fprak hij
van Rome, van den ploeg en de peulvruchten van c I N C INN Av U s, en vergat de perfoonsverbeelding van F A z R I C I U$
niet. Zijnen toehoorderen jaagde hij eenen fchrik aan van de
tafereelen, welke hij van de buitenfporigheden en de misbruiken van den rijkdom ophing ; hij deed hun zien de bevolking
gekrenkt, den koophandel vernietigd, de ktijgsdapperheid
verzwakt, de geflachten vernederd, de zeden bedorven, de
kunften verloren . Zijne vertoogen, bezield van eene mannelijke en beknopte welfprekendheid, maakten diepen indruk op
de vergaderingen ; hij beklaagde bet lot des yolks, en bet vollt,
nam bet befluit, zich van deze gelegenheid to bedienen ter
vastftelling van de regten der gelijkheid . Allen verlieten de
vergaderplaats, met de overtuiging, dat de Weelde de Staten
S s
be-
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bederft en de Itijken verwoest . Van toen of aan was bet be .
fhtit genomen, dat men de natie zou herfeheppen, de eenvoudige en onderwetfche zeden herftellen, en het onderfeheid
van bezittingen affchafi•e n, eenige en heillooze oorzaak der
Weelde .
De Grooten, verblind door de praal der woorden en de
fpitsvindigbeid der redeneringen, waren de eerllen, die de
toeflemming given, affland to doen van de genietingen des
rijkdoms en den luister der grootheid . Van dit oogenblik
of nan werden de prachtige paleizen en de kostbarc geflichten verboden ; alien, die tot nog toe het ambacht van metfelaar hidden geoefend, deden nu filets anders dan afbreken
hetgene zij gebouwd hidden . Werklieden van allerlei acrd
fpoedden zich, om allerwegen to doen verdwijnen, hetgene
rijkdom en ijdelheid aankondigde . Van niets anders fprdk
men nu dan van zeden, van verdeeling der bezittingen, van
de voordeel - •• der armoede en der gelijkheid .
Gedurende eenigen tijd vond allerlei flag van werklieden
ten toereikend beflaan . Ongeloofelijk was de vreugde van
bet yolk ; van niets andcrs droomde het dan van geluk en
voorfpoed ; bet verbecldde zich, meester to zijn van de
ganfehe natuur.
Van Been langen dour, echter, was deze begoocheling ;
zoodra de geringe huizen gcbouwd waren, liepen de metfelaars ledig ; de rijke floff n plants hebbende gemaakt voor
geringere, vondcn zich de fabrikeurs van middelen van beilaan ontblooc ; jonge vrouwsperfonen, die zich plagten onledig to houden met borduren van kleederen voor de rijke
lieden, vcrkwijnden in ellende en wanhoop ; de kunstfchil .
der zag vruchteloos uit naar eon rijk man, die zich van zijne talenten bcdiende en zijne fchilderflukken kocht ; zijne
penfeelen en ver ;ven bleven nutteloos in zijne werkplaats ;
duizenden we klicden, die voormaals work vondcn in uitgeitrel .te fabrijken, wachtten vruchteloos op den tijd, dat de
verdeeling van elgendommen, die erker_d words onmogelijk
to zijn, middelen van befeaau aan hen zon teruggeven . Alles
word uitgeput in het gelicele Rijk ; de havens lagen niet ianger vol vau fehepen van vrcemde nation ; de wegen, nutteloos
gewordcn en verwaarloosd, vervielen overal ; de gemeenfchap
tusfehen de onderfeheidene deelen des Rijk~ word afgebrolten ;
de kunllen werden niet ulcer geoefend ; de fcholen flonden
le-
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ledig . Aan alle oorcien des Rijks hoosde men niet dan van
oproerigheden . De Regering zag zich ter prooije van duizenden bekommernisfen, en fond bloot aan duizenden gevaren . En de Wijsgeer, getuige der rampen, iielke zijne wijsbeid had gewrocht, begreep eindelijk, dat bet de heilloosfte
en verderfeliikftc grondflellingen zijn, welke eene flrekking
hebban om nieuwigheden in do Staten in to voeren .
De fact- en zedekundige toepasfing dezer Vertelling is niet
verre to zoeken .
1-lET DANSEN .
(Gefc1ziede .-sis der Thaldenzen en /llbigenzen, wet borne
leer en tucht, door JEAN PAUL, P E R R I N, enz .)

L en groot deel dozer acte van verbod tegen bet danfen

is als gczag tegen hetzelve overgenomen door geen minder
groot mnn dan w I L L I A M PENN! . . . lk glimlach bij zijne
bewijzen, maar fa echter, wat de zaak zelve betreft,
hoe ouderwets dit fchijne, min of moor in zijn gevoelen ."
De fFaldenzen en Alhigenzen hadden fommige vreemde begrippeD, betreffende bet danfen . Zie bier eene rede, welke
hunne acte van verbo .i begeleidde!
Een dans is des Drivels procesfie, en hij , die zich in eenen
dans begeeft, begeeft zich in zijnc posfesfie : de Drivel is
de aanvoerder, bet midden en einde van den dans . Zoo vele pasfen n1s iemand danfende mankt , zoo vele fchreden doer
hij ter Hello . lemand zondigt danfende op verfcheiden wijzen ; als met zijnen pas, want alle zijne fchreden zijn geteld ;
met zijn gevoel, met zijne feraadjen, met zijn gehoor, gezigt, fpraak en andere ijdelheden . En daarom zullen wij bewijzen, eerst door do Schrift, en daarna met verfcheidene andere redenen, hoe boos eon ding bet clanfen is .
llet eerfe getuigenis, dat wij zullen aanvoeren, is hetgeen
wij in her Evangelie lezen, Marc . VI bet behaagde IiERODES 200 zeer, dat bet JOANNES DEN DOOPER bet
leven kostte . Het tweede is Exodus XXXII.- teen nI o z E S ,
komende bij de vergadering, bet kalf zag, wierp hij do tafelen van zich, en verbrijzelde ze aan den voet des bergs,
en daarna kostte bet drie-en-twintig duizend bun '.even. -.
B oS 3
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Bovendien zijn de feraadjen, welke de vrouwen bij bet dm
fen dragen, als kroonen voor vele overwinningen, welke de
Drivel heeft behaald op de k nderen Gods . Want de Duivel heeft niet flechts een zwaard in bet danfen, maar zoo
vele ass er fchoone en wel opgefchikte perfonen danfende
zijn ; want, de woorden eencr- vrouwe zijn een fchicterend
zwaard ; en derhalve is die plaats ten hoogite to vreezen,
waar de vijand zoo vele zwaarden heeft , daar een enkel
zwaard van hem moet gevreesd worden . Wederom , de Duivei treft to dezer plaatfe met een fcherp zwaard ; want de
vrouwen verfchijnen niet gaarne ten Bans, indien zij niet gekapt en opgefchikt zijn ; welk kappen en verfieren is als een
wetfteen, waarop d_ Duivel zijn zwaard ft!herpt .
Zij, die hunne dochters tooijen en opfchikken, zijn at de
geneu, die droog bout in bet vuur werpen, opdat bet to beter moge branden ; want zulke vrouwen ontfleken bet vuur
der dartelheid in de harten der mannen . Gelijk S A M S o N'S
vosfen bet graan der Philiftijnen in brand ftaken, zoo dragen
deze vrouwen vuur in hunne aangezigten, en in hunne bewegingen en verrigtingen, hunne blikken en wulpfche woorden,
waardoor zij bet welzijn der mannen verflinden . Wedelom,
de Duivel gebruikt in den dans bet krachtigfte wapen, dot hij
bezir ; want zijne fterkfte wapenen zijn de vrouwen ; hetgegn
ons duidelijk is geleerd, doordien de Duivel eene vrouw verkoos om den eerften man to verleiden ; desgelijks deed aALAAM, opdat de kinderen Israels mogten verworpen warden ;
door eene vrouw deed hij SAMSON, DAVID en A B S A L O M
zondigen. De Duivel verzoekt de mans door de vrouwen
Tangs driederlei wegen, dat is to zeggen, door bet gevoel,
door bet oog, en door bet oor ; door deze drie middelen verlokt hij dwaze mannen tot bet danfen, door bare hrnden se
voelen, hare f'choonheid to befchouwen, hare zangen en mtssijk to hooren. Wederom, zij, die danfen, breken die gelofte en overeenkomst, welke zij met God in den Doop hebben aangegaan, wanneer hunne Gevaders voor hen beloofden, dat zij den Duivel ea a1le zijne pracht zouden verzaken ;
want danfen is de procesfie van den Duivel, en hij, die
danst, ftijft zijne pracht, en zings zijne Mis. Want, de
vrouw, die zingt bij den dans, is de priores des Duivels,
en zij, die antwoorden, zijn de geestelijken, en de aanfchouwers zijn de leeken, en de fpeeltuigen zijn de fchellen,,
en
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yen de fpeelliedetr de dienaars van den Duivel. Want even
als, wanneer de zw ;jnen verftrooid zijn, en de zwijnenhoe .
der den roept, alien van zelve to zamenloopen, zoo doer
1e Duivel eene vrouw bij den dans zingen, of op eenig fpeel .
trig fpelen, en op bet oogenblik vergaderen al de danfert
to zoom .
Wederom, in eenen dans verbreekt iemand de Lien Gebo%
den Gods
; als ten eerfce, gij zuit geene andere Goden hebben don m'- ; want in bet danfen dient iemand de perfoon,
die hij meest begeert ce dienen, en daarvan, zegt de H . nIaR O N Y m U Q , ieder mans God is , then hij bet meest dient
en lief heeft . Hij zondigt tegen bet tweede Gebod, wanneer hii een' afgod maakt van hetgeen hij bemint . Tegen bet
derde, omdat eeden gemeenzaam zijn onder de danfers . Tegen he, vierde, want door bet danfen wordt de Sabbat ontheiligd . Tegen bet vijfde, want in den dans worden de ouders dikwijls onteerd, door vele verbindtenisfen worden ge
floten buiten hunnen road . Tegen bet zesde, een man moordt
danfende, want iedereen, die tracht een ander to behagen,
vermoordt de ziel, zoo dikwijls hij tot lust verwekt . Tegen
bet zewende, want de partij , die danst, hij zij mannelijk of
vrouwelijk, begaat overfpel met de partij, welke hij begeert ;
want hij, die eene vrouw aanziet om haar to begeeren, heeft
alreede overfpel in zijn hart begaan. Tegen bet achtfte Gebod
zondigt een man danfende, wanneer hij eens anders hart vaa
God aftrekt. Tegen bet negende, wanneer hij danfende valfchelijk fpreekt tegen de waarheid . Tegen bet tiende, wanneer vrouwen behagen fcheppen in de fieraadjen van een ander, en mannen de vrouwen, dochters en dienstmaagden van
hunne naasten begeeren .
Wederom moge iemand bewijzen, hoe groot eene zonde
bet danfen is, door de menigte van zonden, welke hen, die
danfen, vergezellen ; want zij danfen zonder maat of tai ; en
daarom zegt de H . A U G U S TIN U s , de rampzalige danfer
weet niet, dat zoo vele pasfen als hij danfende maakt, zoo
vele fprongen maakt hij naar de Hel
Zij zondigen in hunne
fieraadjen op vijfderlei wijze : eerftelijk, door zich daarop to
verhoovaardigen ; tweedens, door de harten der genen to ontfteken, die hen befchouwen . Ten derde, wanneer zij die ge .
men befchamen, welke geene dergelijke fieraadjen hebben,
hun gelegenheid gevende gelijken to begeeren . Ten vierde,
door
5 4
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door de vrouwen to doen lastig vallen, dezelfde rersAd}en
van hunne echtgenooten vragende . En vijfdens, wanneer zij
ze van hunne echtgenooten niet kunnen verkriigen, zoeken
zij ze elders door zonde to winners . Zij zondigen door to
zingen en op fpeeltuigen to fpelen, want hare zangen betooveren de harten der genen, die haar aanhooren, met wexeldsch vermaak, God vergetende, niets in hare zangen uitende dan leugens en ijdelheden . En de beweging zelve des
Iigchaams, welke in bet danfen gebruikelijk is, geeft getuige
vis genoeg van het kwaad .
Dus ziet gij, dat danfen is des Duivels procesfie, en hij,
die zich in den dans begeefc, begeeft zich in des Duivels
posfesfie. Van bet danfen is de Duivel de aanvoerder, bet
inidden en het einde ; en hij, die als een good en wijs man
aan den dans gnat, koint terug als een bedorven en flecht
mensch .
W E

R N
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F
en Prediker van een geheel buitengewoon flag verwekt te.
genwoordig to Weenen eene algemeene nieuwsgierigheid

. Het
is de beroemde VIE R N i R, Schrijver van verfcheiden romantifche Treurfpelen, in welken hij de geboorte en uitwerkfelen van bet Luterdoin met de verleidelijkfte kleuren beeft
geteekend . Hij heeft zich, op de volgende wijze, tot deft
Katholijken Godsdienst bekeerd . Hij was, voor eenige jaren,
to 1P'enen gekomen, met oogmerk om zich to vermaken .
Eens, avonds, befchouwde hij de fombere masfa's van de
Gottifche Hoofdkerk van St . Stephanus ; eensflags opent zich
eene deur ; flambouwen fchitteren ; een Primer brengt bet
heilig facrament aan eenen zieke . Getroffen door dit eerbiedwekkend fchouwfpel, wordt onze Diehter eene fpoedige omLeering gewaar in zijne denkbeelden en gevoelens ; hij begeeft zich naar Rome, zweert zijnen Godsdienst of in de
Iloofdkerk van St. Pieter, en brengt twee jaren als een boeteLng aan den voet van den Vefuvius door . In Duitschland
teruggekeerd, is hij Prediker gaan worden . Zijne Katholijke
Leerredenen trekken eene groote menigte ; maar des avonds
worden zijne Luterfche Treurfpelen niet minder bezocht, in
voege dat hij z cli heeft verpligt geoordeeld, om zelf to predi-

WERNER .

diisen tegen zijne ftukken, die hij veroordeelt. Verfeheiden
vreemde Vorften hooren hem prediken . Eene ftem als nit het
graf, een bleek gelaat, een wild gezigt, alles loopt zamen,
am W E R N E R het voorkomen van een (nieuwerwetfchen)
Apostel to geven . Hij is gehuisd bij de Serviten, alwaar hij
verfcheiden boetoefeningen doet : intusfehen laat hij zich zachtjes aan op de groote maaltijden flepen, misfchien met het
menschlievend oogmerk, om de wereld door den aanblik eens
nieuwen Heilig to ftichten .
DE GODZALIGHEID HEEFT DE BELOFTE - 00K DES TEGENN
WOORDIGEN LEVENS .

I Je Deenfche Gezantfchaps-Predikant to Parijs ,
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verklaarde onlangs in eene plegtige Affcheidsrede, (waarbij hif
affcheid gaf nan een groot aantal zijner hoorders, welke, bij
gebrek aan eene eigene Luterfche kerk to Parijs, zich in
de kapellen der Deenfche en Zweedfche Gezanten hadden
plegen to vervoegen ; maar nu door de gunst der Franfche
Eegering eene eigene kerk verkregen hadden ;) in deze Redevoering, dan, verklaart hij, die gedurende de geheele periode der Revolutie to Parijs geleefd heeft en werkzaam geweest is, aldaar geftadig opgemerkt to hebben : „ dat bij• zondere perfonen en ganfche huisgezinnen, die, door we• reldfche bezigheden en den ftroom der groote ftad wegge• feept, den Godsdienst allengs geheel verwaarloosden, niet
„ meer to kerk, niet meer ann het H . Avondmaal gingen,
„ en in dit opzigt, om zoo to fpreken, leefden als Heide• nen, ondergegaan zijn ; maar anderen daarentegen, zoo
~, wel bijzondere perfonen als geheele huisgezinnen, die zelfs
„ in den boosften tijd hunnen eerbied voor Godsdienst en
• Christendom ook door deelneming aan den openbaren Eer• dienst aan-den flag legden, jlaan bleven, bleeiden en ge• dijden ."
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DE MAN EN DE TWHE ERURKEN .

DE MAN EN DE TWEE KRUKKEN.

Gene Fabel.)
(Uit bet oorfpronkelijk Fransck van den Heer
BRUNO DE SERRES .)

E

en man, die flechts gebruik had van zijtl Edne been,
(Of bet zijn regter was of linker, is om 't even,
Ik vind daarvan geen enkel woord befchreven)
Die man dan klaagde en was zoodanig ontevredn
Zoo met ziin ramp, a s met zijn lot,
Zoo met zichze .v' als met zijn' God,
Dat zulks bet doode hour, de krukken, die hij voerde
Tot fchraging zijner ledn, tot in bet harte ontroerde .
Elk barer nam, fentimenteel
En welbefpraakt, bet innigst deel
In's mans verdriet .,, Ach ! Meecter!" zeide de een derkrukken,
• Gij zacht, gij wanhocpt fchier bii zoo vele ongelukkefl!
„ Gij hebt gelijk! uw lot is inderdaad niet zacht,
• Gij zijt de ellendigfle van 't menfchelijk geflaeht!
• Uw leed is naauw'lijks uit to drukken!
• Gewis! een beter lot waart ge overwaard ; maar ziet :
„ Elk huis heeft bier zijn kruis ; met fufen wint men niet/
„ Vergundet gii me, om u ons eigen lot to fchetfen,
• 'k Zou ronduit, zonder bet betaamliike to kwetfen,
• U zeggen : onze ellend' legt u hot zwijgen op!

•

•
•
•
•
•
•
•

„

•

Een eik, wiens kruin gij ginds door 't flout geboomt' ziet
pr? ken,
De roem en vorst van 't woud, zag ons in zijnen top,
Als tweelingen gepaard, bet fchoon der kruin verriiken .
Hier blonk een afgrond door ons overhangend grocn,
Daar fliep de jager zacht, verkoeld door frisch festoen,
• En 6 ! 'k vergeet bet nimmermeer!
Hoe Coridon zijn min aan Filis rozen-lippen
Vaak, in onz' koele fchaat1w, deed aan zijn' mond ontgiippenl
De Zefirs wiegden zacht ons weiffel been en wedr,
Terwijl der zang'ren roem, de lieve nachtegalen,
Om de Echo's van condom op puik van zang to onthalen,
„ Haar'
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Haar' zetel kozen in ois lommerrijk prieel,
„ Als waar' dit hoog gewelf 't orchest van Filomeel I
• Tot hiertoe konden wij bet woen des storms verdragen ;
„ Doch een verdoem'lijk inflrument,
„ In 't woud, helaas! genoeg beltend!
• 't Moorddadigflaal, de-biji, hieuwons, metwreedeflagen,
• Van 's moeders fieren top . Des menfchen ruwe vuist
• Ontkleedde ons onbefuisd,
• Voor u, van 't lentegro2n . De zaag trok hare tanden
• Door lijf en ingewanden :
• De gladde fchaaf fchoof 't vel,
• (Denk u dit wreed gekwel1)
• In krul op krui, met vlug herhaalde rukken,
• Van onze bianke leen ! Zoo werden wij uw krukken!
• Alleen, 6 fterv'ling, lijdt gij niet!
• Verbeeld u flechts ons wrang verdriet!
• Een nachtegaal, een handvol veren!
• Wet kon voorheen die last ons deren!
Maar thans, thans tor,chen wij , gebogen , groote Go6n!
„ Uw' ligchaamslast, en zulks zelfs zonder eer of loon!
„ Gebeurt het dearteboven,
• Dat ge onvoorzigtiglijk,
• Of ongelulkkiglijk,
,, Aan'tglijden raakt, wie heeft de fchuld? ... .Wij, arme llooven!"
Na zulks nam ook de tweede kruk,
Welfprekend lid der welbefpraakte krukken!
Het woord en fprak : „ Zoo 'k u lets mogt op't harte drukken,
• Dan openbaarde ik u een niet verwerp'lijk ltuk!
• Ronduit gezegd, 'k voorzie hetgeen er kan gebeuren!
„ Wordt eens uw been herfleld, en gij volmaakt gezond,
,, (Ilt wensch u dit uit 's harten grond!)
• Zoo dat gij, buiten ons, uw ligchaam op kunt beuren,
• En flink en veardig gaan en ftaan kunt, waar 't u lust,
• Dan zegt ge : adieu! mijne oude trouwe dienaresfen!
„ Wij zullen dan, als afgedankte zielvoogdesfen,
• Het eertijds glorend vuur der Iiefde zien gebluscht!
• Gij zult, in weerwil van ons hartverfcheurend kermea,
• U over ons niet meer ontfermen!
• Vergeten zult gij ons, vergeten even ras ,
• Hoe onontbeerlijk u de hulp van krukken was!
,, Wel-
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Weidra fmijt ge ons op 't vuur ! en,'k wil bet niet verbloemen,
„ Gij zult bet wreedfle vuur een vreugde-vuurtje noemen I
„ En dan . . ." „ Te veel, to veel!" riep in dit oogenblik
De kreup'le man : „ Gij zijt ellendiger dan ik!
• Ik geef mij fluks gevangen,
• En mijn opregt verlangen
• Is, dat ge op mijnc erkcnt'nis bouwt,
„ En, op heigeen 'k u zeggen zal, vcrtrouwt!
,, 'k Beloof u ! 'k zal u als een heiligdom bewaren I
n Niet nit gewoont' gelijk als and're krukken fparen,
• 0 neen, o dicrb're krukken ! neen !
„ Al fchraagt ge eens niet mijn kreupel been,
Al
ben
ik iveer, die 'k eertijds plag to wezen ,
„
• Gij hebt voortaan niets meer to vrcezen
„ Ik waarborg deeds uw eel en teergevoelig hout
„ Voor vuur en vlam, al wierd ik honderd jaren oud!"
„

Wilt gij nit dit verhaal nog iets tot leering weten?
De Fabel brengt dit mee ! de mijne heeft dit doel .
Men kan bet ramptooneel een grensloos doolhof heeten,
Waaruit bet fcherpst vernuft, of 't fijnst befchnafd gevoel,
Nooit eenen uitgang vond, of immermeer zal vinden,
Zoo 't aan den Draad der Hoop bet hart nict wist to binder .
Treft u bet ongeluk, eilieve! fta mij toe,
Dat gij verfchoond bleeft van veel zwaarder onheilsrof!
En dat een hart, van dankbaarheid doordrongen,
De fchoonftc fchatting zij , door 't weldoen ooit bedongen .
Heb ik dit aangetoond,
Dan is mijn wensch bekroond .
Vertaald door m. M A R TEN
Holwerd, 23 Junij 1 81 4-
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ME V G EL WE R K
JETS, OVER DE VOORBIDDING VOOR KRANKEN,
IN DE KERKEN, BIJ DEN OPENBAREN
GODSDIENST (*) .

nlangs werd mijne geliefde Gade, door eene geO
vaarlijke krankte, aan hare legerftede gekluisterd : haar

toeiland werd gedurig meer en meer bedenkelijk, en ik
zag, met innige zielsontroering, haar naderend einde
to gemoet . De hulp, door kunst en vriendfchap aangebragt, fcheen ontoereikende ter afwering van het dreigende gevaar, en er bleef, eindelijk, voor mijn gefchokt gemoed, niets anders overig, dan troost en rust
des harten to zoeken in de zekere overtuiging, dat eene
wijl:e en weldadige hand alleen mijne lieve kranke, van
voor de poorte des doods, in het leven konde terugroepen .
Te midden van dit dreigend leed, was bet eerie der
bemoeijingen van bloedverwanten en vrienden, om dd
33edienaars van den Godsdienst, in hunne openlijke
voorbiddingen, to doen gedenken aan mijne geliefde
lijderesfe, en hare herffelling, in de plegtige vergaderingen der Christenen, van God of to fmeeken . Mijnen
bloedverwanten en vrienden hierin volkomen vrijheid
latende, en hunne daenstvaardigheid voor een bewijg
van opregte, welmeenende vriendfchap opnemende,
vermeende ik voor mij redenen to hebben, om van hen,
in
(*) Wij hebben in dit ftukje vole goede redichten aangetroffen ; doch kunnen niet nalaten, a1s ons gevoelen, bier aan
to merken ., dat de voorbiddingen in de kerk, als bew'Ts en
bevorderingstniddel van onderlinge broederliike belangftelling
to liefde, in alien gevalle, bij goed gebrnik, niet te verwerpen zijn, nnaa wel een' zeer Christelifken geest ad men .
) ZNGELW . 1815 . NO .
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in wijze van zien, to verichillen . De toeftand mijUs
gemoeds mij, destijds , niet toela ende , over dit onderwerp, in het breeie uit to weiden ; zoo befloot ik,
thans, in meer bedaarde oogeiablikken, mijne denkbeelden to vetzamelen, en door dezen weg algemeener
to maken .
Niemand mijne denkbeelden willende opdringen, begeer ik alleen, dat men dezelve toetst aan het gezond
vetftand, en dat men tevens de goede bedoeling pier
voorbijzie, die allcen eene verftandib godsdienftige verlichting tracht uit to breiden en to bevorderen .
Zij, die met de voorbiddingen voor kranken, in de
kerken, bij den openbaren Godsdienst, zeer zijn ingenomen, komen hoofdzakelijk daarin overeen, dat zij
dezelve ais zeer gepast, nuttig en pligtmatig befchouwen . In hoe verre dit oordeel al dan niet gegrond
zij , wil ik door de volgende redeneringen pogen aan
to toonen .
Wanneer ik de voorbidding voor eenen zieken, aan
mijn hart zeer dierbaar, door een' ander' laat verri
ten, dan voorondcrftelt zulks,
1 0 . Dat ik zelf de noodige gefehiktheid hiertoe misfe ;
s° . Dat ik aan het gebed van een' ander' eene grootere waardij toekenne, dan aan het mijne ; of,
Dat
ik het denkbeerd koestere, alsof de Godheid
9
.
3
eene meerdere bereidvaardigheid zoude betoonen,
om bet gebed van eenen Leeraar, dan om het mijne to verhooren .
Wat het eerfte bereft, ik beken, dat er menfchen,
ja Christenen gevonden worden, weinig gefchiktheid
bebbende om voor zichzelven, veel minder nog om voor
anderen to bidden : dan , wordt bij dezen, in tijden
van gevaar, de fpreuk niet waarachtig, dat de nood
bidden leert? ja, vindt men dan niet bij, anders eenvoudige, menfchen eene welmeenende hartelijkheid, die
door niets kan overtroffen worden ; vooral, wanneer
men bedenkt , dat geen ijdel en noodeloos verhaal van
woorden Gode aangencam lean zijn, en Hij alleen let
bar.
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barte ziet en aanneemt ? Zoude bet ook wel zoo bij a1=
ten , in bet algemeen , aan deze gefchiktheid, om voor
den kranken vader, moeder, kind of echtgenoot to bidden , ontbreken ? Ik geloove bet tegendeel . Immers ,
zou de zucht eener echtgenoote voor Karen echtgenoot ; de ten hemel gef agen blik eener moeder voor
hareh lieveling ; het hartelijk : Ontfermer! fpaar mijtaen beminden vader ! van eenen geliefden, braven zoon,
onvoegzaam zijn ? ontoereikende ter inroeping van
Gods ontfermende genade? En wie is er onder de Christenen, die zulk eenen zucht niet flaken, zulk eenen
blik niet opwaarts heffen, zulk eenen wensch niet zou
kunnen uiten ? hiertoe de gefchiktheid misfen zoude ?
Weg met deze gedachte ! Ilij , die dit doen kan, en,
voor zijnett lieven kranken, doen mag, behoeft niet
uit to zien, opdat een ander voor hem bidde . E n gij ,
mijn Lezer ! heantwobrd mijne vragen voor de regtbank van een verlicht godsdienftig gevoel .
Ja, maar heeft bet gebed van den Leeraar,den kranken, op eene plegtftdtige wijze, met de gemeente,
Gode voordragende, geene meerdere waardij ? 't Is mogelijk, dat de Leeraar meerder uitweidt, juister, of
liever kunstmatiger, bidt ; maar ik vrage : zal dit gebed,
juist omdat bet door den mond des Leeraars verrigt
wordt, in Gods oog, eene meerdere waarde hebben?
Groote, zeer groote achting behoort elk den Leeraar
van den Godsdienst, om zijns werks wille, toe Ie dragen ; maar overigens is hij, bij Hem, die niet aanziet
wat bij menfchen eerwaardig of geleerd beet, een
mensch van gelijke bewegingen als will : hunne bedie.
ning, waarom wij hen achten, fchenkt hun, en hunne
gebeden, in Gods oogen, geene hoogere waarde boven den eenvoudigen Christen en zijn gebrekkig gebed .
Onze eenige, alles waardige Voorfpraak bij den Hemelfchen Vader is jezus Christus , de Regtvaardige.
Eindelijk, kan Go,rl ?eene meerdere bereidvaardighekl
betoonen, om bet gebed des Leeraars eerder en meerder to verhooren dan bet fmeeken van here, die, in
T a
141 .

f'ilte, voor zijnen gel .efden kranken bidt . Elke weldaad, die wij van God ontvangen, is onverdiend, en
predikt zijne gena .e aan alle zijne fchepfelen : elke goede gave, elke uitredding nit gevaren, is teeken en zegel zijncr liefde, geenszins van de waardij des perfoons , aan wien Gods goedheid zich betoont . Is dit
nu waarachtig, zoo als bet is, dan heeft bet gebed,
ook van den uitmuntendfren Leeraar, op de bereidvaardigheid Gods, ter redding van den kranken, geene
meerdere uitwerking, dan de eenvoudige voorbede eener
minnende dochter voor hare dierbare moeder . Neen -God is geen aannemer des perfoons . Hij, die jonge
raven hoort, als zij tot Hem roepen, hoort, en hoort
met vaderlijke liefde, de belle van zijn ftamelend kind .
Beftaat er dus bij God geene partijdige voorkeuze in
bet hog ren der fmeekingen zijner fchepfelen ; heeft bet
gebed van den ecn' boven den anderen geene meerdere
waarde ; en heeft ieder Christelijk hart de noodige gefchiktheid om zijne wenfchen Gode voor to dragen,
(en wat is dit antlers dan bidden ?) vanwaar dan die
groote ingenomenheid, om voor kranken, in de kerken, bij den openbaren Godsdienst, to bidden?
Men antwoordt : de Leeraar is, bij de openbare godsdienstoefeningen, de voorganger en tolk , der gemeente,
die, door zijnen mond, eerbiedig en plegtig, den Oneindigen nadert : bet gebed voor den kranken words dus
niet flechts dat van den Leeraar, maar van de ganfche
vergadering der Christenen . Bezien wij dit antwoord
wat van meer nabii , zoo zal de vooronderftelde nuttib,
gepast- en pligtmatigheid des gebeds, voor kranken,
veel van derzelver gewigt verliezen .
Indien wij iets begeeren , is dan bet belang niet de
voorname prikkel , die ons tot begeeren aanfpoort ? Maar
nu vrage ik : hoe kan eene ganfche gemeente belang
ftellen in cenen zieken, then zij niet eens kent, wiens
bijzondere omftandigheden haar to eenemaal vreemd zijn ?
Kan hear gebed voor den zoodanigen hartelijk, welmeenend, geloovig, en hierdoor Gode aangeliaamzijn? Dat
I.ier
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'jb?er elk onbey'ooroordeeld en ver(landig Lezer beflisfe!
Ja, maar , zegt men , ik kan , to alien tijde , hartelijk, welmeenend, geloovig, voor mine zieke medebroeders bidden . Ik vrage : heeft dan dit bidden eene
ineerdere waarde, juist omdat bet in de lk_erk, en door
den mond eens Leeraars , gefchiedt ? Is uw hart met bet
lijden uwer Medechristenen bewogen, welaan ! ga in
uwe binnenkamer ; draag char, naar de 1iQml :ming uws
gemoeds , naar de behoefte van uw hart , d.e belangen
van anderen, Gode, uwen Va'er, voor ; en hiij zal uwe,
.gebeden gewisfeliik met welgevallen ho3ren .
Voorbiddingen bij den ope ~baren Gods_iienst, voor
Vorst en va'erland, voor ke k en flaat, voor handel
en zeevaart en dergeliik-en, zijn, mlins bedunkens, zeer
gepast, nuttig, ja pligtmatig ; hierbij heeft toch ieder
lid der Christelijke vergaderinge bet grootfle belang ; en
wie zoude, hierbij, niet hartelijk medebiiden, en, op
bet gebed van den Leeraar , een vertrouwend amen !
zeggen ?
Maar hoe is bet nu gefteld met opzigt tot de bijzondere voorbiddingen voor kranken ? I-let is hier de
plaats, mijne gedachten vrijmoedig open to leggen .
Veelmalen hinderde het mij grootelijks, aan bet gebed
des Leeraars, duidelijk to kunnen befpeuren, wanneer
er voor een zijner bekenden gebeden wend . A, een
arm daglooner, met eene vrouw en een zestal hulpbehoevende kinderen, ligt gevaarlijk krank ; eene medelijdende hand bezorgt een klein en weinig geruchtmakend briefje van voorbidding ter kerke ; er wordt, ja,
voor den man gebeden : maar hoe is deze voorbidding?
wordt dezelve niet als in bet voorbijgaan verrigt, en
van 's mans nood en behoefte flechts met een enkel
woord, omdat de gewoonte dit zoo medebrengt, gewag gemaakt ? B . is eene aanzienlijke Dame ; menig
Leeraar geniet bij en met haar de genoegens, die overvloed en vriendfchap zoo mild als beffendig aanbieden :
de goede vrouw heeft weinig of geene betrekkingen, en
haar leven of dood trekt der maatfchappije tot voorT 3
deel

deel noch tot fchade : haar overvalt eene (mogel1lt
weinigbeduidende) ongefteldheid ; en nu ? -- zonder
briefje van aanbeveling, weergalmen de kerkgewelven
van een gebed, zoodanig ingerigt, dat bijna niemand
der aandachtige toehoorders in twijfel ftaat, aan wie
de Leeraar, in den gebede, zoo hartelijk, gemoedelijk
en ernftig gedachtig was .
En van welk eenen invloed is nu dit alles bij de ge •
meente ? Aan A wordt in het algemeen kwaliik gedacht
terwijl de omflagtige voorbidding voor Mevrouw B bijj
de meeste hoorders eene weinig voegende nieuwsgierig •
heid gaande maakt, en eene begeerte, om tech met zekerheid to weten, voor wie de Leeraar zoo aanhoudend
en dringend bad ; cene begeerte, die, terwijl zij de aandacht van het overig deel des gebeds aftrekt, de herfenen zoo lange vervult, tot dat het amen ! van den
hrediker, in eens, aan het nieuwsgierig gisfen, een
kortftondig einde maakt . Is bet mogelijk mijne Lezers ! dat zulk bidden, in Gods oogen, immer aangenaam zijn kan, en eene goede, ftichtelijke, godsdienftige uitwerking kan hebben ? Zal hetzelve den kranken, op zijn ziek- of fterfbedde, to ftade kunnen komen? En is dit, eindelijk, Christelljke aanbidding van
God in geest en waarheid ?
Niemand veroordeele mij, wanneer ik, op grond
van het boven verhandelde en flechts kortelijkvermeldde, mij vrijmoedig verklare tegen de openlljke en bijzondere voorbiddingen voor kranken, in de kerken,
bij den openbaren Godsdienst ; alzoo er, naar mijne
overtuiging, niets wezenlijk goeds of nuttigs door kaii
bevorderd worden .
Dan, welligt rust bij fammigen de bedenkingop, dat
ik mijne denkbeelden maar liever voor mijzelvcn had
behooren to houden , daar toch de eenmaal aangenomene gewoonte door min gefchrijf weinig van derzelver
kracht verliezen zal ; to minder, naar mate het godsdienftig vooroordeel, met betrekking tot dit ftuk, bij
velen, to fterker is ingeworteld ; zoo zelfs, dat geene
re-
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redenen van overtuiging in Mat zijn hetzelve tekeeren
lk antwoorde : dat ik mij geenszins voorftelle , eene zoo
verouderde gewoml, door dit kleia gefchrift, to zullen doen ophouden ;-dit toch zoude een vruchteloos pogen ziju . Alleen bedoele ik, door eene korte behandeling der zaak in gefchil, aan den dag to leggen, dat
geene trotfche zelfverhefling of eigenzinnige waan mijnen geest beheerfchen, wanneer ik van de algemeen
aangenomene gewoonte vermeen to moeten afwijken .
Veel minder nog zal elk onpartijdig Lezer, naar mijne
overtuiging, mij kunnen verdenken van de zucht om
bet oude to verwerpen omdat bet oud is, of van eene
onveriandige drift, welke alleen voldoening poogt to
vinden in to haken naar nieuwe dingen . De voorbiddingen voor kranken, in de kerken, bij den openbaren
Godsdienst, niet kunnende goedkeuren, wil ik hiermede geenszins de toefpraak en bet gebed des Leeraars bij
bet ziekbed van bloedverwant en vriend hebben afgekeurd . Gedoogt de toefland van den kranken dit een
en ander, en is de Leeraar de bekende vriend des huizes , en met de zielsgefteldheid van den lijder gemeenzaam, dan geloove ik, dat toefpraak en gebed veel,
zeer veel goeds kunnen ftichten . Allen bevinden zich
echter in geene, zoo naauwe, betrekkingen , met de Be •
dienaars van den Godsdienst, geplaatst : dan, zij behoeveil zich des niet grootelijks to beklagen ;want daar
ftaat gefehreven : En als gij bidt , zoo en gebruikt geen
ijdel verhaal van vborden, gelijk de Heidenen ; WANT
UW VADER WEET, WAT GJJ VAN NOODE HEBT, EER
QIJ HE11t BIDDET .

April, 18I5,

W

AARD EN BEHANDELINA

184

SORT BERIOT OMTRENT
LING
DEC .

DER

DEN AARD EN DE BEHANDEr.

MAZELEN , WELKE

1814,

JAN . EN FEBR .

IN DE MAANDEIQ

1815 .

TE LEIDEN

Door
Med. Dr . aldaar.

ALGEI\1EEN GEHEERSCHT HEBBEN.
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e reden, welke mij tot het geven van dit Berip
heeft aangefpoord, is tweeledig ; de eerfte, omdat ik
mij, van 't begin mijner praktijk af, zoo veel mogelijk
heb toegelegd om den aard der epiderifche ziekten na
to gaan en to lecren kennen , indachtig aan het zeggen van
den grooten S Y D E N H A M, dat de aard en de geneeswijze
dier ziekten niet alleen verfchillend is, maar zelfs fomtijds tegenftrijdig ; zoo dat , bijaldien men dezelfde
geneeswijze, waarmede men de zieken in dit jaar gered heeft, in 't volgende wilde aanwenden, men gevaar
loopt dezelve to vermoorden ; - de andere reden is deze, dat ik mij door de langdurige ziekte van onzen beroemden C U Y P E R s in ftaat gefteld vond, een meer
dan gewoon groot aantal van zieken to zien, 't geen tot
mijn oogmerk bijzonder dienfig was .
't Is echter min voornemen geenszins , alhier eene
breedvoerige Verhandeling to fchrijven over de Mazelen ; cene ziekte, welke vooral door hare gevolgen zoo
gevaarliik is , dat uit lien hoofde door den beroemden
Engelfchen Doctor HOME de inenting derzelve beproefd is . Ik wilde alleenlijk eenvoudig mededeelen, 't
geen ik omtrent den aard der ziekte heb waargenomen,
en op w : :lke wijze dezelve door mij met een zeer gelukkig gevolg is bchandeld .
Wat den aard der Epidemie aangaat, dezelve was
over 't geheel gocdaardig ; de ziekte begon met de gewone catharrale toevallen van een kleinen droogen hoest
van eenen bijzonderen aard, moeijelijk to befchrijven,
afwisfelende koude en hitte, roodheid der oogen, verzeld van cene zwelling der oogleden en uitvloeijing van
leer

DER MAZELEN .

sty

'1Geer fcherpe tranen , met eene aanhoudende koorts,
welker toevalleai ovet 't alge
n seersnatig waren , en
mij is voorgeko
to zzrjn vin wnen fubinf ammatoren
aard ; offchoon, vooral bij de mindere klasfe van menfchen, onze hulp dikwijls ddn eerst werd ingeroepen,
wanneer de uitbotting der Mazelen reeds daar was, in
welke gevallen de aard der voorafgaande koorts met
minder zekerheid konde worden bepaald, 't geen echter, naar mijn oordeel, tot de genezing van geen gering belang is . Meest op den 4den of 5den dag kwamen
de Mazelen uit, met vermindering van alle de toevallen
en ook van de koorts, fchoon dezelve aanhoudendbieef
voortduren . De eruptio morbillofa toch moet, even als
de eraptio fcarlatinofa, naar het oordeel van mijnen
onvergetelijken Vader, gefteld worden onder de exanthemsta falutaria, en dus de plaats bekleeden tusfchen
de exanthemata critica en fymptomatica in ; waaruit
dan ook dadelijk volgt , welke waarde er aan de cruptio
qua tails behoort gehecht to worden . Den 3den of
4den dag der uitbottinge verminderde de roodheid der
huid, de vlakken of puisjes verdroogden en vielen bij
wijze van kleine fchubben af, en de 'huid fcheen als 't
ware met meel beftoven ; en hiermede nam de ziekte
een einde , de, koorts hield tegen den 9den dag op , de
hoest bedaarde, en er bleef hoegenaamd geene afectio
peripneumonica over .
Wat nu de behandeling betreft , deze was , wanneer
de ziekte zoodanig onvermengd voorkwam , allereenvoudigst, en de methode, door s Y D E N H A M zoo zeer
aangeprezen, was bijzpnder dienflig ; meest echter de
cura antiphlogistica negativa . Gedurende de koorts
liet ik meest gebruiken een j ulapium antiphlogisticum
demulcens met een grein tartarus emeticus, tot dat de
uitbotting der Mazelen daar was , wanneer de longen
onze bijzondere aandacht vorderden ; en de onderyinding leerde mij, dat ook alsdan het gebruik van Opiata,
volgens den raad van Y 0 U N G, bijzonder nuttig is ;
door d ezelve werd de prikkeling en aandoenlijkheid der
T 5
lon .

so

AARD

EN

BEHANDELINM

longen niet alleen zeer verminderd, maar ook to gelijh
de materies morbillofa, die, zoo als men zulks gewoott
is in 't gemeene ]even uit to drukken, op de longen
valt, van dezelve afgebragt en op de huid gevestigd .
Zoodanig was de behandeling, wanneer de ziekte
tenvoudig voorkwain, gelijk in verre de meeste gevallen plaats had . Ik zal bier nu laten volgen een en
seder geval, waarin ik 6f door de complicatie der ziekte met andere ongefteldheden, 6f door bijzondere toe .
vallen, genoodzaakt werd eene andere geneeswijze to
volgen . Twee gevallen heb ik waargenomen, waar do
congestie naar de longen, zelfs na de uitbotting dee
Fdazelen, zoo fl:erk was, dat, terwijl de Mazelen in
Volie kracht en levendigheid ftonden, ik genoodzaakt
ward eene aderlating to bevelen, met het gelukkig ge .
Palg, dat de congestie naar de longen werd gefolveerd,
en de hoest, welke eene bloedfpuwing dreigde to veraorzaken, bedaarde ; terwijl echter, wel verre dat de
Mazelen van de huid werden teruggedreven, dezelve
inij voorkwamen eerder in roodheid toe to nemen . In
bet tweede geval, waar ik om dezelfde reden eene aderlating moest in 't werk ftellen, volgde onmiddellijk
tene fterke neusbloeding, met vermindering niet alleen
van de congestie naar de longen, maar ook van den
aandrang van 't bloed naar de herfenen .
Het volgende geval verdient, naar mijn oordeel, opnerking . - Een jongetje van ongeveer zes jaar, van
ten zeer flap en zwak geftel, was reels eenige dagen
ziek geweest, had zwaar gehoest en koorts gehad,
wanneer mijne hulp werd ingeroepen,den 5den of Eden
dag der ziekte, en toen vond ik het lijdertje in eene
zeer kommerlijke omftandigheid : de pols was zeer rad
en zwak, de ademhaling bezwaarlijk, de hoest geweldig ; hij lag in een algemeen klam zweet, was, volgens het verhaal der ouders, van tijd tot tijd buiten
kennis, en had finds een paar dagen fterke neusbloedingen gehad . Uit de heerfchende epidemie, en uit
eenige veorafgaande fymptomata, kwam bet mij niet
on-
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anwearfchijnlijk voor, dat hier Mazelen onder fchuil .
den, welker uitbotting belet werd, deels door de ver .
ltwakking van 't geftel, veroorzaakt door de buitenma
tige neusbloedingen, deels door de aandoening en prik .
}teling der longen zelve . Op deze onderftelling fchreef
ik teritond voor een decoctum Cort. Peruv . met althaea
gn 2 oncen fyr . pap . alb . , met het gelukkig gevolg,
dat reeds den volgenden dag de uitbotting der Mazelen
over 't geheele lijf werd waargenomen ; bet onmatig
zweet had plaats gemaakt voor eene zachte uitwafeming,
en zelfs de afectio petipneumonica was onder bet gebruik
van den Cortex aanmerkelijk verminderd . Dit is mntrent de geneeswijze, welke M 0 R T 0 N gewoon was
to volgen in de affectio peripneumonica, die fomtijds bij
de Mazelen wordt waargenomen, veroorzaakt door
eene onvolkomene plaatfing van bet mazelgif (venenum
morbillofum) op de huid, en welke hij gewoon was to
genezen door aderlatingen, met bet gebruik van den
Cortex Peruvianus vereenigd ; dan, in 't geval hier befchreven, was ik van oordeel, den Cortex alleen to
moeten toedienen .
Eindelijk moet ik no- melding maken van twee ge
vallen,, wear eene febris morbillofa fine morbillis door
inij is waargenomen ; althans de hoest , de koorts , alles was volma4kt zoo als zulks bij de Mazelen plaats
heeft, uitgenomeh de uitbotting ; zoo dat bet mij inderdaad is voorgekomen, dat alhier dezelfde ziekte
plaats had, met bet onderfcheid echter, dat bet venenuna morbillofum in deze gevallen nict op de huid werd
geplaatst, maar door de poren der huid uit bet ligchaam werd uitgebragt ; hetzelfde, 't Been fomtijds
plaats heeft in de pokken, welke alsdan gevoegelijk
ook eene febris variolofa fine various kan genaamdworden ; offchoon S Y D E N HAM , door eene febris morbillofa fine morbillis, en febris variolofa fine variolis,
zuiks niet fchijnt bedoeld to hebben, gelijk ik geiracht heb aan to toonen in mijne Obf. med. pract .
def. d. 6 Octob . i8c9 .
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Schoon ik hier gemakkelijk nog bet een en andet
zoude kunnen bijvoegen, is dit weinige thans echter
hier voldoende over eene ziekte , welke vooral gevaarlijk
is door de acuta peripneuronia, die niet zelden in den
loop derzelve wordt waargenomen, en nu eens den
Jijder een fpoedig einde veroorzaakt, dan weder, overgaande in eerie tabet peripneumonica, hem langzaam
doet uitteren,
SRIEF UIT CHINA VAN DEN WELEERW . HEER WILjJAM MILNA, ZENDELING TE CANTON ; BENEVENS BEN ADRES VAN HET CO D ITT1` DES EN,
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TOT VERSPREI-

DING VAN GODSDIENSTIGE GESCHRIFTEN ,
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ndien er eenig gedeelte van de wereld ware, 't welt
nimmer door bet licht der tonne was beftraald geworden, welks bewoners nimmer de glansrijke beheerfcheresfe des dags aanfchouwd hadden, en in hunne bewe .
gingen en werkzaamheaen flechts door een teruggekaatst licht, zonder warmte en bijna geheel zonder levenwekkenden invloed, beftuurd werden ; en indien de
Heer, die den loop des hemels en der aarde heeft vastgef'eld, door eene wonderbare en weldadige verandering in deze verordeningen , bet licht van den morgen
had doen opgaan over dat land, en de zon deed ten
voorfchijn komen, opgaande in derzelver mister en eenen
vollen dag belovende, - welke aandoeningen van verwondering, dank1'aarheid en vrengde zou niet deze
verhevene vertooning van Almagt en Hemelfche weldadigheid bij elk verwekken
Eca
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Den zoo luisterrijk tooneel moge de verbeelding ons
voorflellen , maar bet kan in de natuurlijke wereld geen
plaats hebben ; de zedelijke wereld, intusfchen, levert
onophoudelijk nog veel verhevener en belangrijker gebeurtenisfen op . Wanneer „ God, die gezegd heeft
dat bet licht uit de duisternis zoude fchijnen," in bet
hart des zondaars fchijnt , dan openbaart zich eene
heerlijkheid, oneindig voortrefelijker dan de glans der
zonnc ; dan fmaakt hij eene gelukzaligheid, waarvan dF
natuurlijke wereld, bij derzelver weldadigilen invloed,
ons ilechts een zwak en onvolkomen beeld vertoont .
Dan, zulke alles overtreffende tooneelen en uitkomllen ziet men alleen daar, waar bet Evangelie der za,
ligheid bekend is , en waar j E z u s c II R I S T u s, bet
licht der wereld, is geopenbaard geworden . En hoezeer federt vele jaren, door Gods goede voorzienigheid, de kennis . van Goddclijke waarheid grootelijks is
uitgebreid, waardoor Gods wonderbaar licht heeft begonnen to fchijnen over bet rijk der duisternisfe in Heidenfche gewesten, nogtans is llet eene aandoenlijke gedachte, dat er nog vele gedeelten der wereld, vele uitgebreide landen en groote nation zijn, welken de zon
der geregtigheid nimmer heeft befchenen, en waar de
mensch, ten aanzien zijner zedelijke gefleldheid, in
duisternis en treurigheid verzonken is .
Toen de vrome S I M E 0 N den pasgeboren Zaligmaker op zijne armen nam, en God zegende, dat zijn
oogen zijne zaligheid hadden gezien, waren zijne aandoeningen niet alleen opgewekt, wegens bet belang,
dat hij zelf had bij die zaligheid, en wegens bet onmiddellijk vooruitzigt van zijn henengaan in vrede , om
dezelve. volkomen to genieten ; maar de regtvaardige
en vrome man erkende in den Zaligmaker, in wien hij
zich verblijdde, een licht tot verlichring der Heidenen
en de heerlijkheid van zijn yolk Israel .
Hoe zeer er verfchil moge zitn onder de Christenen,
ten aanzien van mcerdere of mindere kunde, ijver en
deelneming, bet Christelijk karakter is deeds hetzelfde.

BRIEr
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de . -- bit gefchrift is gerigt aan de leerlingeri trap j E .,
b u s C H R I S T U S in den tegenwoordigen tijd en in
dit zoo grootelijks bevoorregt land, met den hartelijklien wensch en in de vaste overtuiging, dat, wanneer
zij bet berigt zullen vernemen, 't welk uit bet land,
welks bevolking eene wereld op zichzelve uitmaakt,-

uit bet Chinefche Keizerrijk, aan bet Genootfchap

ter verfpreiding van Godsdienftige Gefchriften is ingezonden, zij zich verblijden zullen, ziende den dage-

raad opgaan over dat verblind en afgodisch yolk, en
vuriglij'k zullen verlangen, tot bet in 't werk ftellen
van maatregelen, door welke, onder den Goddelijken
zegen, de weldaden der verlosfing en dei zaligheid,

over dat uitgebreid gewest der aarde, mogen verfpreid
worden, bet hunne toe to brengen .
De Eerw . W I L L I A M M I L N A, die, door bet Zen .
delinggenootfchap, aan den, zoo ijverigen en nuttigen, dienstknecht van J . C . , den .Eerw . R O B E R T
M O R R I S O N, to Canton in China, is toegevoegd,

heeft den volgenden brief gefchreven

,Ian

het Committd van het Genootfchap ter verfprei'
ding van Godsdienflige Gefchriften .

Mijne Heeren !

Canton, 7 Feb . 1 814 ,

Uit bet land van China verzoek ik voor een oogen-a
blik u to mogen toefpreken . De weldadige invloed van
uwe, zoo zeer verdienftelijke, inrigting heeft zich
wijd en zijd verfpreid, maar is nog niet doorgedrongen
tot bet onberekenbaar aantal zielen van dit risk . Ver-

gunt mij, in den naam van driehonderd millioenen fleidenen, een aanmerkelijk deel van welke kan lezen, en
welke alien dezelfde taal verftaan, to verzoeken, dat
uwe Christelijke weldadigheid zich tot dezelve moge
uitftrekken .

Vijftienduizend exemplaren van eenen Chinefchen
Ca
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Cfttechismus en van eene Verhandeling, beiden opgef eld door den Eerw . R . M O R R 18 O N , zijn juist van
de pers gekomen, en zullen dadelijk, zoo ver wij kun .
nen, in omloop worden gebragt . Ik denk Canton den
ioden dezer to verlaten, om dezelve over to brengeit
tot de Chinezen, die zich in Java, Malacca en Penang
hebben nedrgezet ; maar, wat zijn deze onder zoo velen ? Driehonderd-duizend exemplaren zouden naauwe'
lijks genoegzaam zijn voor de behoefte van de Chinefche bewoners der landen, die onder onze heerfchappije ftaan ; en no-tans is dit getal van 300,ooo nog niet
als een tot duizend van de bevolking van hun eigen
land .
Wij kunnen intusfchen niet verder gaan, eer dan
wij daartoe door onze Christelijke landgenooten in
Groot - Brittanje in ftaat gefteld zijn . Met opzigt tot
pulp , tot het drukken, van de H . S . , is ons oog gevestigd op het Brkfche'en Buitenlandfche Bijbelgenootfchap ; met opzigt tot de onkosten, die wij to maken
hebben ter aanleering van de taal der Heidenen en tot
ons eigen onderhoud, verwachten wij bet noodige van
het Zendelinggenootfchap ; en (gij zult mij wel willen
vergunnen er bij to voegen) met opzigt tot het drukken van kleine gefchriften, zien wij op u . Wij nemen den arbeid gewillig op ons ; maar de kosten van
papier en drukken kunnen wij niet betalen, zonder de
vriendelijke medewerking van onze begunftigers in het
vaderland .
Vergunt mij u to verzoeken, dat, in den wijden
omvang van uw veelomvattend ontwerp, mede moge begrepen zijn het Chinefche rijk, hetwelk het
meest bevolkte is, en gevolgelijk poor uwe werkzaamheden het mew belangrijk voorwerp op de oppervlakte des aardrijks .
Uit kracht van de ftaatkundige gefteldheid van -dit
land, is bet ons voor het tegenwoordige verboden,
hetzelve in to treden, en de blijde boolfchap der zar
li$heid bij moude to verkondigen . Gefchriften, intusfchen ,

!§s
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fchen, zouden kunnen ingang vinden en in fiilte dooii
dringen, zelfs tot in het verblijf des Keizers . Melt
kleedt dezelve gemakkelijk in een Chineesch gewaad i
en zij mogen dan, zonder vrees, de breedte en lengte
van het land doorwandelen. Dit kunnen wij niet doen .
Het Chinefche yolk leest veel ; en ik ben door den
Beer M 0 R It I S o N onderrigt , dat gefchriften , in welke
de dienst van hunne ftomme Afgoden wordt aangepre
zen, en het van buiten leeren van de voornaamile
fchriften over den Godsdienst, eeuwen lang bij hen in
gebruik zijn geweest . Dezelve worden door dezulken,
die vermeenen bijzondere weldaden van hunne Goden
ontvangen to hebben, naar de tempels gezonden, en
worden gratis uitgereikt aan elk, die dezelve wil ontvangen . Het doen verfpreiden van gefchriften is geene nieuwe zaak in China, hoezeer helaas ! de inhoudi
van dezelven van weinig belang en ontwijfelbaar fcha'
delijk in de gevolgen was .
Uit dit gedeelte van mijn berigt zal hei u, MijnL*
Heeren, blijkbaar zijn, dat dit land boven vele anderen
voordeelen oplevert en een wijd veld opent ter verfpreiding van godsdienftige gefchriften .
In de hoop dat gij ons zult willen helpen iii het latest
drukken van vele duizende exemplaren van belangrijke
gefchriften in de Chinefche taal, eindige ik onder vurige wenfchen en gebeden voor den toenemenden voorfpoed van het Genootfchap , en voor het geluk en den
geestelijken welfand van alle deszelfs begunfigers .
Ik ben, Mijne Heeren, uw zeer ootmoedige dienaar, tot uwe bevelen, in alles, wat tot bet rijk der
geregtigheid en des vredes betrekking heeft .
WILLIAM MILNA .

De ontvangst van zhlk eenc belangrijke tiiding, vats
dezen ijverigen en voortrefl=elijken Zenrkl g , heeft
eene groote mate van genoegen verwekt hi , bet Committd van het Genootfchap ter verfpreiding van Godsdierkr
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dienftige Gefchrifteu , waarin zij hopen , dat elk lezer
van zijnen brief hartelijk en ten voile deelen zal : en,
daar bet onderwerp onmiddellijke overweging vereischte, is er eene bijzondcre bijeenkomst gehouden, waarin men is overeengekomen om honderd ponden of to
zonderen tot bet drukken van gefchriften in de Chine
fche taal.
Intusfchen heeft bet Committd gemeend, deze zaak
to moeten befchouwen als eene der meest gewigtige ,
welke ooit de voorwerpen hunner overweging waren,
en welke oolL aan bet doel en de werkzaamheden van
bun Genootfchap waren verbonden . Zij gevoelden, dat
de fom, wvelke 4ij daarvoor beftemd hebben, groot is
en zeer bezwarend voor bet fonds der inrigting ; nob
tans, dat bet naauwelijks toereikend zal zijn, um bet
drukken en in omloop brengen van gefchriften, onder
de Chinezen, die zich op lava, Malacca, Penang enz .
hebben ne&rgezet, to beginnen, en dat de voortzetting
van dit goede werk, met bet doel en in bet vooruitzigt
om godsdienftige gefchriften in bet Chinefche rijk to
verfpreiden, eene voortdurende en zeer groote onderIeuning zal vereifchen en verdienen . Men heeft bet
daarom noodig en nuttig geoordeeid, dat de begunftigers van bet Genootfchap ter verfpreiding van Godsdienftige Gefchriften en het godsdienftig publiek dadeJijk zouden worden bekend gemaakt met de toevoeging
van dit groote voorwerp tot de overige belangen der
inrigting, met de middelen, welke God heeft daargeield om hetzelve tot ftand to brengen, met de aanmoedigende omftandigheden, welke met den aanvang van
het werk verbonden zijn, en met de fom, welke alreede
Uaarvoor is afgezonderd .
Het Chinefche rijk, hetwelk men vooronderttelt bijna cen derde gedeelte van de bevolking der aarde to bevatten, heeft federt Lang voor den Christelijken menfchenvriend een belangrijk en aandoenlijk fchouwfpel
opgleverd . Het fmartte hem grootelijk5, blinde en
domme afgoderij, met alle de voor den mensch verneDIENGELW . 1815 . NO . 7.
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derende omftandigheden en wreedheden, welke daarmede vergezeld gaan , zoo verbazend opeengehoopt to
zien, en hlj zag met vurig verlangen uit naar de tus .
fchenkomst eener barmhartige Voorzienigheid, waardoor dat Evangelie in China mogt worden ingevoerd,'t
welk krachlig is door God ter nederwetping van alle
overleggingen en alle hoogte, die zich verheft tegen de
kennisfe Gods .
Deze lang verwachte dag fchijnt daar to zijn . De
Heer M O IL R I S 0 N, een ware Christelijke Zendeling,
heeft zich de Chinefche taal eigen gemaakt, en bet N .
V . in die taal vertaald en uitgegeven . Men is bezig
tweeduizehd exemplaren van dit heilig Boe`k, alsmede vijf
tienduizend van opftellen over godsdienftige onderwerpen,
in omloop to brengen . De Heer M I L N A heeft zich, met
hero vereenigd, die een zeer bektvaam medehelper fchijnt
to zullen zijtl : en, hoewel bet hun alsnog niet vergund
is China in to treden, nogtans zal buiten twijfel de
verfpreiding der H . S . en der opftellen onder bet groot
aantal Chinezen, die op de grenzen van bet rijk en
in onze Oosterfche bezittingen wonen, bet licht en
de waarh&d van bet Evangelie tot in bet hart van dat
rijk overbrengen, en onder de aandacht doen komen
van driehonderd millioenen menfchen, van welkehetals
eerie eigenfchap wordt opgegeven, ,dat zij veel lezen,
en onder welke gefchriften, waarbij de goddeloosheden
der afgoderij worden aangeprezen, eeuwen lang bekend
en in gebruik zijn geweest . "
,, Met opzigt tot hulp tot bet drukken van kleine
gefchriften, (zegt de Heer nr I I, N A) zien wij op bet
Genootfchap ter verfpreiding van die gefchriften . "
En zouden zij vergeefs daarnaar uitzien? I-let Committd zegt neen, en heeft Ioo ,p- gegeven om dit goede werk to beginnen . Maar de zaak is van zulk eenen
wijden omvang, en zal geldmiddelen vereifchen, welke voor to fchieten zoo ver boven bet gewoon vermogen van bet Genootfchap is , dat bet Committ6 to ra.de g .:w orden is, hierbij in 't W under en dril,gen t
aan-
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nanfpraak to waken op_ de goedwillig'heid van huniie
111edechristenen, ten einde fangs then weg nieuwe inteekeningen en vrijwillige gifted to verkrijgen, ter onderfteuning van eene inrigting, welke, zoo buiten- ale
btinnenslands, zoo veel goeds geftirht heeft, en welt
ker nuttigheid meer uitgebreide en nieer overvloedige
uitwerkfelen belodft .
De Heer M 1 L N A merkt I eindeli;k , aan , „ dat er
gefchriften, waarbij de dienst der Afgoden wordt ingefcherpt, door bijzondere perfonen, bij de overtuiging
van aanmerkelijke weldaden, die zij van hunne Goden
otxvangen hebben, in China ifaar de tempela warder*
gezoiiden. " En zullen niet Britfche Christenen I bet
V oorwerp van welker eerdie3et oneindlg heerlijk is I en
welker verpligting, am hetzelve lief to hebben en to
dienen, oneindig grout is, in reihheid van beghtfel, in
vurige dankbaarheid en in blakendefi Ijver zich verhe ,
ven betoonen haven Chinef'che Afgodendienaars ? L.aat
errs dan, met gevoelens van medelijden eh met blijmoe .'
dige Weldadigheid, bet drukken en verfprekden van zuly
ke gefehriften begunfigen, waatdoor deze arme Heideneu mulled overreed warden, dat zij, ,,'t gene zij niet
kermear, dienen," en dus dadelijk zilllen leeren er .,
kennen „ J P H o v A, den eenigen warert God, clip
j E Z U S C H R t S T u 8, then Hij gezonden heeft .'I Op
deze wijze zullen er belangrijke en wezenlijke ftappen
gedaan worden ter nitbreiding van bet rijk van den Very
iosfer, en ter bereiking van bet groote tijdperk 0 „ wanfreer de kennis van de .H'eerlijkheid des Heeren de aarde
aal bedekken, gelijk de wateren den bodem der zee .'"`

Stde t bet ttoorgaande v'oor dd pers werd gereed gem
maakt, zijn er brieven van den Reer M I L N A oiTtvanr
gen, waaruit blijkr, dat Ilij zljne reis heeft voortgezet
in gezelfclmp van 4546 C.iinezen I onder welke hil kidgo gefchrifwu heefc uitgedeeld ; t wljl bij or to Paint
bang,
V a
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bang, waar de Chinezen vele in getal zijn, heeft achtergelaten . Te Batavia zijn dezelve onder de Chinezen
gretiglijk aangenomen en gelezen ; en, daarvan acht
Chinefche fcholen voorzien hebbende, had hij bet genoegen dezelve to zien gebruiken als fchoolboeken, en
had de kinderen daarmede naar en uit de fchool zien
gaan . Anderen waren door hunne ouders bij den Heer
M I L N A gezonden, onim die gefchriften van hem to verzoeken .

VERSLAG VAN DE AFSCHEIDS-REPRESENTATIE VAN
WATTIER - ZIESENIS OP DEN AMSTERDAMSCHEN SCHOUWBURG, DEN OSTEN VAN
BLOEIMAAND 18 1 5-

D
e befchaming van een vooroordeel, dat denNederlandl'chen kunstroem tracht to verkleinen

, is voor denzelven een waarachtige triomf ; en alles, wat daartoe
medewerkt, kan als een wezenlijk deel van den nationalen rijl dom aangemerkt worden . Ten hoogfte belangrijk moest , derhalve , voor ieder , die eenigen prijs
op nationalen kunstroem itelt , bet oogenblik zijn,
waar in wij de groote w A T T I E R- Z I E S E N I S voor
de laatfte maal ten tooneele zagen verfchijnen . ffet treurig befef, echter , dat zulke heerlijke en zeldzame talenten
niet weder voor oils zouden fchitteren, kon niet nalaten een' fomberen indruk to verwekken ; en, hoezeer
wij bet billijk vinden, dat zij, na eenen langdurigen arbeid, hare overige dagen in rust wenscht to genieten,
had deze plegtigheid toch bet voorkomen van een lijkfeest : bet was alsof wij haar zagen fterven, en tevens
de heerl .i}ke gewrochten van hare kunst met haar zagen
weggenomen, om voor altijd door bet graf verzwolgen to
worden . Minder bedroevend z:ou bet misfchien voor ons
geweest zijn, wanneer wij bij hare laatfte optrede ook
fechts de laatfte p .ogingen van een uitgeput kunstver-

In0 .
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Tnogen gezien hadden ; wanneer eene moeijelijke infpanning
van nog overgeblevene krachten ons overtuigd had, dat
een langere voortduur haren roem zou beneveld hebben
wij zouden ons met het vergankelijke van al het ondermaanfche hebben moeten troosten . Thans, eehter, hebben wij W A T T I E R. in al hare kracht, in al hare
grootheid, en . . . voor de laatfte maal gezien !
Het heeft het belan rijke van dien avond niet weinig
vergroot, dat er niet dan oorfpronkclijkc voortbrengfelen ten tooneele werden gevoerd ; en de keuze van
Maria van Ldlain deed haar eere, en tevens der Natie refit tivedervaren . lllles, vat tot vermindering van
den Nederlandfcllen kunstroem uitgedacht kan warden,
werd op de krachtigite wijze tegengcfproken . Wij hebben gezien, welke heerlijke karakters de Nederlander
-weet to fchilderen, en tot welk ecnen hoogen graad
de kunst van voorfleliing die bij hem weet to verheffen, Waar een en ander z66 uitkomt, beftaat het onbetwistbaar refit, met alles, wat zich op kunstroem
verheft, to wedijveren .
Verre zouden wij bier in lof kunnen uitweiden, en
altoos toch to weinig gezegd hebben . Het is onbetwistbaar, dat geene Natie iet voortreffelijkers kan
daarftellen, dan wij bij het affcheid van w A T T I E IiZ I E S E N I S gezien hebben .
De levendigst werkende verbeeldingsl :racht, het ver ••
hevenfte genie, noch het floutfte penfeel, kunnen een
heerlijker ideaal van Nederlands Heldin L A L A I N vormen, dan wij door haar hebben zien voorftellen . Die
rijzige geftalte, dat fprekende gelaat, dat fielder en
zieldoordringend oog, die zoo na aan de volmaakthcid
grenzeade evenredigheid in alle deelen, die v erba2en.
d o overgang in toonvallen, die buitengewone gemakkelijkheid in de bewegingen, zoo vaardig om a11cs uit to
drukken, wat de ziel kan ondervinden, -- dit ailes
bijeengenomen vormt het zeldzaamfte geheel, dat misfchien immer in de kunstwereld bewondcrd is , en geeft
&an de voorftelling cene waarheid, waardoor oats been
afV 3
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*fbeeldfel der gebeurtenisfen, maar de gebeurtenisfen
zelve yertegenwoordigd worden .
De kianken der item, hoe kunflig ook aangebragt,
piin niet in ftaet die uitwerking to weeg to brengen,
welke de kunst van voorftelling doet bewonderen ; al.
teen die wonderbare zaanenftemming van zeggenskracht
en gebarenf'pe1, waardoor de kunst vergeten en de nataur als veredeld herboren words, heeft bet uitfluitend
voorregt, de algemeene bewondering op to wekken .
Door deze zamenftemming wist ook W A T T I E R- Z I Ea E N I s dat verbazend geheel daar to ftellen, waarin de
warmfte vaderlandsliefde, de voorbeeldeloosfte ftandvas,
tigheid, bet teederfte moederlijk gevoel, de onwrikbaarfte dapperheid, de echte Nederlandfche rondheid, en
die zuivere kieschheid, welke bet fchoon geflacht op
zulk eenen hoogen prijs doet ftellen, om ftrijd uitblonken en elkander onderfteunden . Iedere beweging was
door de waarheid gewijzigd, en ftrekte, om Op een gev.egde voor to bereiden, of daaraan meerder klem to ge .
veil, Haar toon, tegen E S T R E . . L E S, in bet eerfte
bedrijf, gebezigd, was zoo overredend, dat ieder met
innerlijk genoegen den ouden vurigen krijgsaan aan de
Heldin zag gehoorzamen . Elke regei tegen M 0 N D I. A,
G o N regtvaardigde volkomen den oplland van eels miss
handeld yolk ; en bij de woorden :
n Spreek mU Met van mijn' zoon! Ik heb hem leeren fterven ."
was bet gevoel van geleden onregt tot die hoogto
gevoerd , dat zelfs de teederite moeder ook bier hare
edele fierheid niet ken afkeuren ; enn bij de uitdruks
king ;
„ dat ze alleen mijn' dienst erkenn'
Door 't fmoren van 't befef, dat ik . . . een moeder ben!
was er zeker geen hart, dat a1 de waarde van bars
opoffering niet gevoelde, en hare ftandvastige trouw
aan het yaderland Wet bewonderen moest .
Njet
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Met den regel :
E1k kent Prins rv A S S

A U'S

trouw : hij is geen Itaaljaan .

in bet tweede bedrijf, fcheen zij alle3 to doordringen .
Over bet algemeen heefr de ondervinding van eenige
jaren, en zekere overeenkomst in omdandigheden, dien
regel bijzonder doen opmerken ; doc1, ~ ; ILIia -iUncen ae.
Zelve eerie voldingende lofrede op Vader W I L L E M,
en tevens een vonnis tegen P A R M A to omvatten .
Hare weigering van bet aanbod van P A R M A , en
al wat zij daarbij tegen M 0 N D R A G 0 N zeide, was
edel, groot, en vrij van alle fnorkerij : ieder moest gevoelen, welk eene finart de edele, en op de deugd van
zijnen meester vertrouwende, zendeling moest ondervinden . De flrijd barer aandoeningen, inzonderheid bij
bet aanbod van E S T R E L L E s, dee I eene verwonderiijke uitwerking ; en bij de nalezing van fchier elken regel, then zij beefs uitgefproken, kunnen wij ons deze
zeldzanie Vrouw in al hare grootheid voorftellen .
Heerltk blonk, in bet tooneel met P AR DI A, in bet
derde bedr4f, de Nederlandfche rondheid tegen de Ita •
liaanfcbe loQSbeid uit . Breed zouden wij hierover kunnen uitweiden ., zonder hare talenten volkomen regt to
doen ; en moeijelijk zou bet to beflisfen zijn, wat zij
meer deed uitblinken, 6f de guile trouw, aan bet Nederlandseh karakter, 6f bet kiesch gevoel, aan bet
fchoon geflacht eegen.
Hoe verbazend en hoe natuurlijk tevens was de overgang van moederlijke wanhoop tot onwril baron moed !
(in bet vierde bedrijf .) Hoe edel werkten hier de aandoeningen der ziel ! Iedere uitdrukking, iedere beweging ademde gevoel, en omvatte de hoogstmogelijke
verheffing van bet ware fchoon . Meesterli~k wist zich
de kunst to verbergen, en bereikte daardoor den hoogften trap van volmaking . De begoocheling was volkomen. Men zag niet meer W A T T i E R ; men zag de
onfterfelijke L A L A I N in Karen voelen luister .
V4
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De triomf der laeldin, na den worffelffrijd van bet
moederlijk gevoel, was boven alle befchrijving ; en de
uitwerking van den regel :

r En dat Farnefe nooit mij heeft gedwee gezien!"
in bet vijfde bedrijf, was hierdoor wegflepende en roe .
renae : et ge lot , hierdoor to weeg gebragt, is voor
den echten Nederlander onbetaalbaar. Hare vreugde
over bet grootmoedig gedrag van haren zoon fchetfte
den fchoonften triomf der deugd met de levendigfte kleuren . De invloed, lien dit op de rol van P A R I\I A
had, ontving den volkomenften glans der waarheid ; en
de regel :
;, Dit yolk is vreeslijk, zelfs tot in zijn vrouwen toe!"
had hierdoor eene uitwerking, welke de verbeelding
fehier to boven gaat .
Haar pleit voor het refit der Nederlanden, bij bet Plot
van bet ftuk, was eenvoudig, edel en krachtig ; bet
flaauwe twijfelen aan P A R M A's opregtheid liet nits
beleedigends over, door bet kiefche gebarenfpel, waarVan bet verzeld ging ; en de onopgefmukte Nederlandfthe rondheid leverde het heerlijkst kontrast met dell
Italiaanfchen hoogmoed op .
„ 'k Ben zelf een Vorst I Heldin ! mijn glorie hat niet toe," enz,
was alles , wat P A R M A hierop , in zijn karakter, koil
antwocrden .
Niettegenftaande ons beftek to kort fchiet, om den
geheelen ftroom der aandocningen , door bet uitmuntend
fpel van deze gadelooze Vrouw verwekt , hoe flaauw
dan ook, to befchrijven, moeten wij hare l unstgenooten , die tot de uitvoering van dit ftuk hebben medegewerkt , regt laten wedervaren . Zonder in bijzonderheden to treden, die anders wel verdienden opgemerkt to worden, kunnen wij volmondig zeggen, dat
zij bet treffendst gelleel daargefteld , en , door ecne edele
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le zamenwerking, de waarfchijnlijkheid ten top gevoerd
hebben .
Op de uitmuntende uitvoering van dit fraaije vaderlandf'che gewrocht vol-de eene Tooneelmatige Voorftel .
ling, voor bet affcheid van de groote w A T T I E R- Z I i*S E N I S, door haren kunstgenoot w E S T E R M A N, to
barer eere, opzettelijk vervaardigd (*) . De uitwerking
daarvan was plegtig en aandoenlijk . Alle fujetten van
bet tooneel waxen hierbij tegenwoordig ; en bet was
treffend, de onderfcheidene talenten ondereengemengc8
zich to zien vergaderen, om, met ontzegging van alien
eigen lof, aan de uitflelcendfle derzelve hulde to bewtj- .
zen . De aanfpraak van A . S N o E K , ( in het karakter
van den Schouwburg) tot haar gerigt, was eenvoudig
en deftig ; eene Aria, door M A J 0 F S K Y (in bet karakter van een' Priester der Schoone Kunfien) gezongen,
en gepaste koorzangen, bragten bet hunne aan de plegtigheid toe ; maar boven befchrijving was de ifitwerking van hare eigen aanfpraak . De hoogstmogelijke
verheffing van bet kunstgevoel, in de voordragt ontwikkeld , deed alien tusfchenftand en zamenwerking
vergeten ; wij hoorden alleen de onfterfelijke WATT I E It . Hare gewaarwordingen fchenen den Dichter bezield to hebben, en de verzen vloeiden, als ontniddelijk
ult haar hart opwellende, van hare lippen . Floe veel
treffelijks wordt er niet door zulk eene edele zamenwer
king geboren ! Tot bet laatfle oogenblik bleef de groo-.g
te Kunflenaresfe zichzelve gelijk, gaf ons een treffend
denkbeeld van lien hoogen ilijl , waardoor zich de kunst .
gewrochten der Oudheid onderfcheiden, en naln eindelijk de hoogfte bewondering in hare verwijdering mede.
Wij kunnen niet ontveinzen, dat wij gaarne hier den
dans (beter voor andere plegtigheden gefchikt) hadden
wil(*) Dit ftukje is getiteld : Hulde aat; de Perdienlle, bij
bet affcheid van

van den drnfldrda;rtTooneehnatige Voor flelling , door aI. WFS
.
wordt uirgegeven bij J . G . R O H L 0' F .
W A T TIER - Z I E S E N I S

frlten Sclzouwburg ;
T E R AI A N ;

en
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willen ontberen, om nog lets tot haren lof, waarvan
wij nimmer genoeg gezegd achten, to hooren ; en niet
weinig bevreemdt het ons, dat, tot heden, nog flechts
twee vaderlandfche Diehters het hunne hiertoe hebben

bijgebragt (*) . Immers, van wien kan men de waardering der kunst beter en billijker verwachten, dan van
bare beoefenaars? Met dat wij eenen ilroom van loftuitingen voor haren roem noodig achten ; maar alles ,
wat de talenten regt doet wedervaren, is een waarachtig genot voor hem, die er prijs op ftelt .

Wij moeten ons dan eindelijk het verlies van deze
onfchatbare Vrouw getroosten . Indien ooit het woord
.nnavolgboar met grond gebezigd worde, is het wel

to haren opzigte .

Haar to willen navolgen, zoude
cent zeer gewaagde poging zijn . Het is geene bijzondere wijze van zeggen, of van uitdrukking, waardoor
zij zich onderfcheidt ; het is die wonderbare zamen-

flemming der bijzondere organen, waardoor zij in het
geheitn der kunst zoo diep is ingedrongen . De Natuur, zoo verfcheiden in hare werkingen, geeft allen

niet denzelfden aanleg, dezelfde kracht, of dezelfde
middelen, om tot het hooge doel to gerakea . leder
raadplege z1jnen natuurlijken aanleg, en zoeke in zijn
eigen gevoel en in de natuur zelve het middel ter out,
wikkeling ! De ziel is de Unige bron, waaruit de kunst
bij voortduring putten kan, en waaraan het zuiver en
verfljnd vernuft de ware leiding weet to geven .
Aangenaam is het ons geweest, to vernemen, dat

de Koning, aan de uitmuntende talenten van deze gadelooze Vrouw regt doende, haar eene vereerende jaarwedde heeft toegelegd ; en het doet tevens Directeuren

van den $Chouwburg eer, dat zij haax ook in hare afzonde(* Namelijk Mr . J . V A N 'S G R A V E N w E E R T en j . w.
die, op eene waardige wijze, hunne hulde aan de
groote Vrouw hebben toegebragt, in twee dichtftukken, nitgegeven bij de Wed . J. D o L L .
IJNT -EM A,
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derlng de vruehten van veeljarige bewezen dienilen aan
den Schouwburg willen doen genieten . Wij moeten
bier eindigen, met den hartelijken wenseh, dat ook,
met de vernieuwing van ons nationaal betaan , de zucht
bij ons opgewekt moge word en, om talenten in omen
cigen boezem aan to kweeken ; dat de voorrang, zoo mild
aan vreemden verkwist, den inlander to beurt valle ;
dat, door eene edele aanmoediging ; de naijver opge.
wekt worde ; en dat de Nederlanders in den rang der
volken ook dien kunstroem niet ontberen , waarnaar
zulke fehitterende voorbeelden bun regt geven to din .
gen !
NB . Onder bet afdrukken dezes ontvangen wij met den
,Kunst- in Letterbode, nevens een berigt van bet aft'cheid van
w A T T I a R- Z I E s E N I s, nog een verdienftelijk dichtituk, door
den Dichter L o o S J E s to barer eere vervaardigd .

E$CHIE)KUNDIG OVERZIOT, RAKENDE NAPOLEON BUONAPARTE ;
BOOR 1ELtND, DIE HEM SEDERT VIJFTIEN JARLN VAN ZEER
NABIJ GEKEND HEEFT.

(Yervolg en fiot van bl. s6a .)
Was NAPOLEON B U O N A P A R T E een deel zijner overwin
ningen
n verfebuldigd aan den geringen prijs, welken hij op
bet menfchenbloed ftelde, hij was daaraan ook den invloed
verpligt, then hij gedurende vijftien jaren op de Mogendhe .
den van Europa uitoefende . Verfcheiden Vorlten, to zwak
om hem to weerftaan, en getroffen door het gerucht zijner
overwinningen, zochten zijne befeherming, om hunne ftaten
to behouden, of ze terug to krijgen, na die verloren to hebben . De fchrik, meet dan de ftaatkunde, was de wieg van
bet Rijnverbond,
Zoo de Croon to alien tijde eene plaats was, waarop de
Vorften van verlangen brandden zich neer to zetten, bet was
voor N A P o L E o N bewaard , to bewijzen, dat dit niet altijd waar
is . Hot was Wet dan bevende, dat vele Vorften van Duitschland
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land hun hoofd met de koninklijke wrong verfierden . Zijire
krijgsbedrijven oefenden niet enket op vreemdelingen hunnen
invloed, maar vooral ook op geheel Frankrijk. Generaals en
Ministers, Magiflraten en onderdanen, door zijnen voorbijgaanden glans verblind, gewenden zich ongevoelig om hem
als hunnen meester to befchouwen. De groote gebeurtenis,
van welke wij onlangs geruige zijn geweest, is bet volkomenfte bewijs, dat zijn kolosfale grootheid met zijn krijgsgeluk to gelijk verdwijnen moest . Van bet oogenblik of aan,
dat hij ophield voorfpoedig to zijn, werd hij in bet openbaar gevoelen ingekort . Hoe bet zij , had hij de rot kunnen
perk flellen, die hij zich ontworpen had, hij zou door de
nakomelingfchap in de ri3 der grootfle genieen geplaatst zijn .
Het plan daartoe was hem aangewezen door eenen Kapitein
van bet 6¢fle Regiment . Zie bier den brief, then hij van denzelven ontving, na de overwinning van Marengo :
• Konful ! Welke grenzen wilt gij thans aan uwen roem
• ftellen? Overwinnaar der eerfle Mogendheden van Europa,
• wat ontbreekt u nog ? een rijks!taf ? hij zou de rots
„ worden , waarop gij vroeg of laat verbrijzelde . Uw
• naam is gemaakt ; bevestig uwe zegepralen! Konful, geloof
• mij, ik ben uw vriend ; vertrouw niets meer aan de nitkomflen : eene enkele groote daad, verheven en uwer waar• dig, kan bet zegel zetten op uwen roem, den vrede geven
• aan Europa, en u vrienden maken in alle de deelen der
• wereld . Snel den wettigen erfgenaam des troons to ge• moet ; zeg hem : Sire, ik kom aan uwe banden den fchep„ ter hergeven der B 0 U R B o N s , van welken een afzigtig mis• drijf uwe familie had beroofd . Ik breng hem u weder in
• al zijnen glans . De overwinning heeft een deel zijner won• den geheeld, en de wijsheid uwer regering zal bet overige
• doen . Kom de rijen doorloopen eener armee van dappe• ren, die ik federt lang tot de overwiuning heb gevoerd,
• en die op nieuw bereid zijn voor den dienst van uwe
• Majefleit to flerven!
• Thans, Konful, zoo de ware roem bekoorlijkheden voor
• u bezitte, zal dezelve uw deel worden . Een zuiver en on• gemengd geluk valt u toe, en ik zal bet ftreelend genoe• gen finaken, den eerflen man zijner eeuwe met goederen
„ en eereteekens overladen to zien ."
Deze brief was geteekend B 0 S T - M O N T B RUN, Kapitein
bij
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Ik heb federt vertiomen,
dat deze brave Franschman, deze ware vriend van B U o N AP A R T E, to Austerlitz gefneuveld is . Zijne weduwe is nog
to Parijs .
B U O N A P ART r W, toen hij dezen brief ontving. Ik
was alleen in zijne kamer, bezig om voor hem de blades
open to fnijden eener nieuwe brochure over bet muntwezen .
Naauwelijks had hij den brief doorloopen, of h}j fond eensklaps op : hij was Perk bewogen ; en, zonder acht to flaan op
mij , begon hij met groote fchreden door de kamer to wandelen, zeggende : „ Wat wil die Officier van mij? De ongelukkige bedenkt niet. . . . Houdt hij tnij . . . .? .Ondertusfchen,
„ hij heeft gelijk . . . . ja, gelijk . . . . Goederen, eeroposten . . . .
,, onferfelijk . . . ." Hij fprakditwoordtweemaaluit ; vervolgens
bleef hij ftaan voor bet raam, dat gefloten was, en begon
met zijne vingers op bet glas to fpelen, feeds tot zichzelvetn
fprekende ; maar toen kon ik de woorden niet onderfcheiden,
ik was to ver van hem . Een oogenblik daarna ging hij wederom zitten, en legde den brief onder een porfieren leeuwtje, dat op tafel fond . Hij vroeg mij de brochure, ik gaf
ze hem ; hij beproefde to lezen, maar hij wierp ze op tafel
en ging naar bet vuur . E ?n deurwaarder kwam C A M B A C ER E s aankondigen, die op het oogenblik verfcheen . Ik ging
been . Terfdnd daarna kreeg een kamerdienaar bevel, om
het rijttig van den Eerftent Konfiil to doen voorkomen :
C A M B A C E R E S en hij gingen naar beneden, en ik begaf mij
weder in her kabinet.
Mijue eerie zorg was, to zien, of de brief nog onder bet
porfier was . Tegen mijne verwachting, was hij er . Ik beefde door alle mijne leden . Nogtans, ik had den moed om
hem to lezen en er een affehrift van to maken, niet zonder
voorzorgen gebruikt sc hebben om niet verrast to worden .
Over dit voorval nadenkende, ben ik altijd overtuigd geweest, dat, zoo, op hetzelfde oogenblik dat hij dezen brief
gelezen bad, een welfprekend verdediger van de zaak der B o u RB o N s zich had vertoond, bet ware gedaan geweest ; L O D Ew :j x XVIII hernam den diadeenn ; B U O N A P A R T E, met
waardigheden en goederen overladen, nam plaats onder de
eerie veidheeren der wereld, en Europa zou bet verlies van
tien millioenen menfchen niet to betreuren hebben .
Hetgeen mij in dit denkbeeld bevestigd heeft, is, dat de
Eer-

366

1

CtiXEDIWNDIG OrlRZtcT

Lrerite Konibl geene onderzoekingen to werk fielde tegett de#+
$apitein s o s T M 0 N T B R U N, dien trlj In her kamp van Boo•
legne zelfs met het kruis verflerde .
Men zal misfchien verbaasd zijn, dat B V O N A P A R T E de
onachtzaamheid zoo verre zou gedreven hebben, om eenen
brief, zoo kostbaar als dien van den Kapitein, niet aan aller
oogen to onttrekken . 1k vergeef deze aanmerking Ban ben,
die hem niet, zoo als 1k, zijn nabij geweest . Ik kan hurt
zelfs verzekeren, dat weinige Vorlien beter een geheim hebben weten to bewaren, dan hlj. Hij deelde zijne gedachte•
zeer zelden mede . Maar deze twee groote eigenfchappen voor
een' Vorst bezat Mj In die uitftekende hoogte niet, dan winsea bXJ zlchzely' bezatVIen zeer dikwijls bragten hem de gebenrtenisfen van den aag in bet geval van Wet welnige dinn to zeggen en to doen, die groote gehelmen ontflaijerden .
iets bewijsc deze waarbeld beter, dan de zaak van den Ba.
POn VAN E O L L!, die ter dood gebragt werd , omdat hij gepotlgd had den Pries van dstrrrig to ontvoeren, to Valen.
ray bewaard. Het geheim verflag van dit komplot werd ge .
heel verflrommeld gevonden in zijn' broekzak . In bet kort,
1k heb flechts ddnen trek in her licht to (tellers : deze a1leen
zal voldoen, om to bewijzen, dat her zeer mogelijk was,voar
wie hem dagelijks zag en hem vol(trekt $gene verdenkfng
baarde, om niet weinige geheimen to vermeesteren en zeer
gewigtige gefchriften to zien to krijgen . Het volgende ffuk
Is fang aan mijne befc"heidenheid avergelaten.
Sedert langen tijd ontwierp N A P o L E o N den oorlog tegen
dpanje . Manx, alvorens dfen to ondernemen, Wilde fig zijne
Ministers en Diplomaten raadplegen . Ben hnmter verzette zick
met levendigheid tegen dezen oorlog, zoo onregtvaardig nit
onftaatkundig. ,, Gij zult ml) dat in gefchrifte geven," zeide
de Monarch ; ,, wees, bid ik u, zoo kort mogelijk ." -a, Sire, gij zult gehoorzaamd worden ; eene goede zaak heeft
geene talrijke bewijzen noodig." Twee dagen daarna fleide
men hem bet volgende fluk ter hand :
„ Sire! Uwe Majefteit heeft mij bevolen, Haar mijn ge„ voelen onder de oogen to brengen over her plan, om op
» den troon van Spanje eenen Prins to plaatfen nit uw huis .
„ Ik zou meenen mij to onteeren voor de oogen van 11u„ ropy en uwe Majefteit to verraden, zoo ik mij niet tegetr
de
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„ dezen oorlog uitliet als een man, die noch met zijn gewe• ten, noch met zijne pligten weet to makelen .
• De oorlog tegen Spanje is onregtvaardig, onlaatkundig,
„ en ftrijdig met alle Goddelljke en menfcbelijke wetten .
• Hij is onregtvaardig, omdat wij van Spanje niets to vra• gen bebben, als zijnde Heeds onze getrouwde bondgenooti
„ Hij is onitaatkundig, omdat hij bet merk draagt der zucht
• naar veroveringen en vergrooting. De Mogendheden van bet
• Noorden, Sire, hebben de oogen op u geflagen . Zij ver• wachten alles van uwe verkeerde maatregelen : naauwelijks
„ zult gij dezen bloedigen wnrfelitrijd zijn ingetreden, of
„ Engeland zal hen nit hunne verdooviug rukken . Doze Mo„ gendheid zal tegen u flellen en delvegtvaardigheid barer ma .
„ nifesten en bet ge-wigt van haar goud . De oorlog met Span• je is onftaatkundig, daarom dat hU bet fchiereiland voor de
Britfche legers zal openzetten .
•
„ Spanje, Sire, is geen overal open land . Het is omfluwd
„ van fterke plaatfen, van bergengten, van ontoegankelijke
• rotfen, welken een handvol foldaten verdedigen Iran . Ca„ dix, deze zekere haven, vanwaar Engeland altijd mar
„ verkiezing nienwe bataljons op bet vasteland zal weipen,
• zal alleen eene armee bezig houden . Vrees bovendien der
• verlramde dapperheid der Spaanfche natie nienwe veerkraeht
„ to geven, wij hebben maar al to veal voorbeelden, war
„ een wanhopig yolk vermag, vechtende voor zijne haardfte• den en voor aijnen Koning. Onze zegepralen gebieden ons
• geenszins to vergeten, dat deze zelfde natie, welke wij
„ willen tot wanhoop brengen, Frankrijk, in de velden van
• Pavia, op den rand van zijnen ondergang bragt .
• De oorlog met Spanje is onregtvaardig en tegen de wet„ ten, omdat bet u niet toekomt, eenen Vorst van den Croon
• zijner voorouderen to fcheuren, die zich nooit order de vjj*nden van uwe Majefteit fchaarde .
• Er is u, Sire, eene regtvaardiger, edeler en uwer Maje,,fteit meer waardige taak bewaard . Word de belangelooze
• bemiddelaar tusfchen Zoon en Vader 1 Zoo s & R E L IV,
• vermoeid van de beroeringen, die zijne laatfte jaren druk• ken, ter guufle van zijnen Zoon afftand wil doen, en in
„ uwe ftaten eene wijkplaats zoeken , refit hem uwe ko• ninklijke en befchermende band ; bereid hem eene fchuil„ plaats, cens gekroonden hoofds waardig ; doe, in bet kort,
,, Eu-
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• Europa Zich herinneren, dat Frankrijk nog de vrijplaat
• der Ongelukkige Koningen is!
• Uw Broeder is Koning van Napels . Reeds zijn de volken aan zijne regering gewend ; zulc gij hem aan hen ont-

• rukken? Zult gij de vertooning geven, 6Cnig in de Ge• fchiedenis, van eenen Koning, nu op dezen troon, dan

~, op genen? Dergelijke wankelingen vernederen de kroonen.
• Ten laatfte, uwe Majefteit kan zich niet ontveinzen, dat,
• om eenen Prins van uw geflacht op den troon van Spanje
• to plaatfen, gij u noodwendig moet verzekeren van de &e• heele Koninklijke familie, die gij berooft . K A R E L IV,
• zijne Gemalin, F E R D I N A t`r n , zijne Broeders, zijne Ooms
„ en hunne getrouwe dienaren, moeten in Frankrijk en ge• vangenisfen en bewaarders vinden . Intusfchen, wat zaP
• Spanje doer, verontwaardigd zijnen Koning en zijne Prin• fen naar de boe1jen to zien flepen? Het zal zich wapenen
• van bet eene einde des rijks tot bet andere ; de wanhoop
„ en de verontwaardiging zullen van zijne bewoners even
• zoo vele foldaten maken, die gij zult hebben to befcrijden .
„ De beweging zal zich aan de Souvereinen van bet Noorden
• mededeelen . Door bet ongeluk en vijfcien jaren nederlagen gelcerd, zullen zij zich eene andere taktiek vormen .
• In bet kort, de Franfchen, van bet Noorden t& bet Zui• den gedrongen, zullen u, na roemriJke nedeflagen, de
„ fpijt over aten der onderneminge van eenen oorlog, zoo on„ regtvaardig, fchuldig, en nutteloos voor den roem uwer
• Majefteit, als voor bet geluk des Rijks ."
Met dit belangrijke ftuk, waardig voor altijd den doorlnchrigen Staatsman to vereeren , die de edele ftoutheid had, hetzelve den oppermagtigften Monarch zijner eeuwe aan to bieden ; met dit ftuk, zeg ik, zal ik dit Gefchiedkundig Overzigt befluiten . Ik zon een grooter aantal anekdoten kunnen
aan hgt licht brengen ; maar bet is mijn oogmerk niet, eene
menigte lieden in moeite to brengen, achtenswaardig om hultne kunde en verdienfte, welken een oogenblik van onwillekeurige, en van de omtlandigheden misfchien onaffcheidelijke,
verdwaling niet behoort uit eerambten en posten to verwijderen.
Mij fchiet flechts over, een portret des voormaligen Keizers der Franfchen to fchetfen. Geene gewaarwording van
haat of van belang zal mijne pen befturen . Ik zal mijne kleuren
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yft tilt de verfehillende anekdoten ontleenen, J e dit werkla
vertnen, benevens diegene, welke ik niet kan gelneennnttken
Zoo de toetfen donker zijtt, Zoo bet portret Wet vleit, wie
gij zijn moogt, bef¢httldig mij Met ! 1It aal misfehien van
allen, die van B U O N A P A R T E gefproken hebben, degene
zijn, die hem het minst zal hebben mishandeld . Vat, helaas! to zeggen van eenen man, die aanleiding tot lust volgend antwoord heeft kunnen geven? Men vroeg op zekerer
dag aan den Heer B , . . . T , die van Parljs terugkwam, hoe
B U O N A P A I< T E voer . „ Zeer wei, zeer wel ; hij is dik era
„ vet : hij vreet laurieren en zuipt bloed ." Hoe bet zij,
ik heb mij gepijnigd om de toetfen to verzaehten en eenige
beVallige trekken door hem to vlnden ; is bet mijne fehuld,
zoo ik er Wet toe heb kunnen geraken? Doch mij blijft de
troost, to weten, dat de nakomelingfchap niet meer verdedigers van hem zal vinden dan onze eeu*, voor zoo verre, namelijk, als men hem met de kieur der waarheid teekenen wil .
NAPOLEON BUONAPARTE Was to gelijker tijd roemruchtig en misdadig : bij was zijne militaire zegepralen minder fehuldig aan zijn genie, dan aan de Franfche dapperheid
yen de ftroomeu bloeds, die hij deed viler en, Uitftekend
veldhoer In de overwinning, was hij de vreesachtigfte der oorlogslteden in den terugtogt . Van bet Kremlin kwem hij to
Parijs, en liet, zonder medelijden, zonder wroeging, duizenden ongelukklgen achter, ter prooije aan verfchrikkelijke rampen, Nook felde iemand zoo min prijs or fret menfchen,
leven. Zoo hij fomtnige door hem fchuldig geachten ontzag,
het was ziju perfoonliJk belang, dat de genade voorfchreef,
die zijn mond uitfptak . Hij werd verteerd door hartstogten ; of liever, hij had flechts ddnen, waaraan alle de ande,
ren tiCh vasthec'Prtsen : het was eene matelooze eerzucht,
waarvatl de jaatboekeri der wereld geene voorbee?dea oplewerer% ; bet was eene woede om van zich to doen fpreken,
even vael in welke betrekking . Aatt deze woede heeft hij
millioenen menfcherr, onnoemelijke fehatten, en zichzelven
opgeof end . De magt en de giorie verkalkten zijn ziel. De
,dampen der grootheid bedekten voor hem de genoegens dez
zachre asadoeningen : ook had hij fleehts hovelingen, en noon
Cenen waarachtigen vriend, zelfs niet in zijne familie, Her
voeren van ten' hoogetr fops zich ten regel flellende, dtuf
1aZNUELW . 1815 . NO . 7,
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de men nooit gelijk bij hem hebben, ten zij hij bet wilde.
Zoo hij een hof had, hij was bet verpligt ann de eertitelen,
die hij ruimfchoots uitdeelde, en aan de behoefte, welke de
menfeben bezitten om zich to verrijken en opzien to maken .
De volken warwa voor hem, hetgeen de kudden voor den eigenaar zijn : hij rekende op de ligchamen en op de yacht .
Het woord menfchelijkheid had voor hem geenerlei zin, en
zelfs was bet hem onmogelijk, er eenen aan to bechten ;
zoo zeer had de volftrekte magi zijn hart vereelt . In bet
kort, zoo jets dezen treurig beroemden man kon regtvaardigen, en hem van den kant der Franfchen eene vergiffenis
waardig maken, door den Godsdienst bevolen, bet is dat hij
bet werkftuk eens vertoornden Gods was, die er zich van
bediende om Europa to ftraffen over deszelfs geheime misdaden.
Zijn wij dan niet koningsgezinder dan de Koning zelf, of
geftrenger dan de Godheid ! Zoo de hand van God hem den
vrede en bet geluk vergunt op de rotfen van bet eiland Elba, bet is omdat hij in Zijne oogen niet zoo fchuldig is als
In de onze . (*)
(*) Men keere dit thins om, en zegge : Zoo da hand van God hem

den vrede en het geluk niet vergunde op de rorfes van bet elland Elba,
welke de Mogendheden hem gelaten haddea , bet was omdat All in Wine
oogen fchuldiger was darn in de onze .

VERTALER .
VERHAAL VAN DEN MOORD DER TURRSCHE KRIJGSGEVANGENEN
TE JAFFA ; DOOR DEN BEER MFOT, OOGGETUIGE .

flier moet ik een zeer fmartelijk verfag doen . De rondheid, ik durf zeggen de opregtheid, welke men in deze Gedenkfchriften heeft mogen opmerken, maakt bet mij ten pligt,
bet geval niet ftilzwijgend voorbij to gaan, dat ik ga verha .
len, en waarvan ik ooggetuige ben geweest .
Zoo ik, bij bet fchrijven van dit werk, de voorwaarde heb
aangegaan van de daden des mans niet to zullen beoordeelen,
die door de nakomelingfchap zal geoordeeld worden, ik heb
mij ook verbonden, alles aan bet licht to brengen, wat bet geHet is dus billijk, de be .
voelen over hem kan toelichten
weeg-
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weegredenen to herinneren, welke men in der tijd deed gel .
den, om eene zoo wreede bepaling to wettigen, als die,
welke over bet lot der gevangenen to Jafa befliste . Zie bier

de overwegingen, welke haar fchijnen to hebben voortgebragt,
Het leger, door de verliezen bij bet beleg van El-Arich
en Jafa reeds verzwakt, was zulks bovendien door de ziek-

ten, wier verwoestingen van dag tat dag ontrustender wer •
den . Hat had groote moeite om to blijven leven, en de
foldaat ontving zelden zijn voile rantfoen . Deze bezwarea

des onderhouds moesten, uit hoofde der oitgunftige gezind .
held van de inwoners jegens ons, gedurig toenemen, De
krijgsgevangenen van Java to voeden, dezelven bij ons houdende, was niet flechts onze behoeften vermeerderen, mast
daarenhoven ons eenen aanhoudenden dwang opleggen in onze bewegingen . Dezelven in Jafa op to fluiten, was, zonder bet eerfte ongemak weg to nemen, dat der mogelijkheid
van eenen opftand doen geboren worden, uit haofde der geringe
magt, welke men kon achterlaten om de pleats to bewaken .
Hen near Egypte terug to won,, was zich verpligten eene

belangrijke afdeeling to vormen, die de troepen der expedi .
tie fterk zou doen fmelten. Hun de vrijheid to laten op gegeven woord, was, in fpijt aller verbindtenis, welke zij
mogten aangaan, hen heenzenden, om de vijanden, en inzonderheid de begetting van St . Jean dAcre, to verfterken :
want D J E z z A R was de man niet om beloften to eerbiedigett 0
gedaan door zijn foldaten, zelven luttel naauwgezet op een
punt van eer, waarvan zij de kracht niet kenden . Er bled
den flechts dine keus, die in alien opzigte voldeed ; zij wag
verfchrikkelijk, en echter meende men tot bet uiterfte to zijn,
dat bet pligt was hear to omhelzen .
Den soften Ventofe (so Maart), des namiddags, werden
de Jafafche krijgsgevangenen in beweging gefteld to middert
van een uitgebreid bataijon carrd, gevormd door de troepeta
der divifie van den Generaal BON. Een dof gerncht omtrent
het lot, dat men bun toebereidde, bewoog mij, gelijk vets
andere perfonen, to paard to ftijgen, en deze zwijgende ktl-

lom van flagtoffers to volgen, om zeker to zijn, of, hetgees
men mij gezegd had, gegrond was. De Turken, door elkattder marcherende, voorzagen reeds henna beftemming ; zij
gortten geene tranen, zij verhieven geen gefchrel ; zij wereii
4til berastende. Sommige gewonden i zoo fuel Wet kttnnende
X s,
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vblgeh, werden op weg met bajonetfteken afgemaakt . Som-iige anderen liepen door do mcnigte rond, en fchenen goeden read in eel' zoo dringend gevaar to geven. Misfchien
dachten de ondernemendften, dat bet niet onmogeiiik was,
bet bataljon, dat hen omlngelde, door to breken ; misfchien
hoopten zij, dat, verfpreid over de velden, welke zij doortrokken, ecn zeker getal den dood zou kunnen ontfnappen .
Allc maatregelen waren to dezen opzigte genomen, en de
Turken deden geene poging ter ontkoming .
Eindelijk in de zandduinen ten zuidwesten van Jafa aangekomen, deed men ze flilftaan bij een mocras van gcelachtig
water . Toen deed de Officier, die de troepen kommandeerde,
de masfa in kleine gedeelten afzonderen ; en deze pclotons,
naar verfchillende punten gevoerd, werden daar doorfchoten .
Deze ijs£elijkc maatregcl vorderde veel tijds, niettegenftaande
bet aantal troepen, tot dit treurig offer in hot work gelteld,
en die, ik moet bet verklaren, niet zonder den uiterften tegenzin zich leenden tot dezen affchuweliiken dienst, van hunne zegerijke amen gevordeg . Er bevonden zich bij bet moeras een hoop krijgsgevangeneu, onder welken fommige bejaarde Iloofdcn van con edel en vast aanzicn, en een jong
mensch, wicns zedelijke kracht zwaar gefchokt was . In eenen
zoo jcugdig.n ouderdom moest hij zichzelven onfchuldig houden ; en di : voerde hem tot eon bcftaan, hetgeen de anderen,
die hem omringden, fcheen to verontwaardigen . Hij wierp
zich tusfehen de beenen van bet paard, door bet Hoofd der
Franfc!e trocpen beflegen ; hij omhelsde de knien van dies
Officier, hem om genade voor zijn leven fmeekende . Hi#
riep : „ waarvan ben ik fchuldig? wat kwaad heb ik gedaan?"
Dc tranen, die hij llortte, zijne treffende weeklagten waren
wonder vrucht ; zij konden bet noodlottig befluit niet veranderen, over zijn lot uitgefproken. Met uitzondering van dit
jonge mensch , volbragten al de overige Turken met bedaardheid hunne afwasfching in den pool, waarvan ilc gefproken
heb ; vervolgens, elkander bij de hand nemende, na ze op
bet hart en op den mond gebrngt to hebben, zoo als de
Muzelnrannen elkander groeten, gaven en ontvingen zij een
eeuwig vaarwel . flunne moedige zielen fchenen den dood to
tarten ; men zag in hunne gerustheid bet vertrouwen, dat
hun, in deze laatfle oogenblikken, hun Godsdienst en de
hoop op ecae gelukkige tockomst inboezemde . Zij fehenen
tot
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r to tegsee : ,, lk verlaat dente wereld, om bid
x o M E T een duurzaam geluk to genieten ." Dus hield dat
w81-zijn-na den dood, welk hem de Koran belooft, den
Muzelman ftaande, om, fchoon overwonnen, fier in zijn
ongeluk to zijn.
Ik zag een eerbied'wekkendd grijsaard, wiens coon en manieren eenen meer dan gemeenen rang aanduidden ; ik zag
hem
koelbloedig voor zich in het losfe zand een gat
graven, diep genoeg om zich daarin levend to bedelven : ongetwijfeld wilde hij ilechts door de hand der zijnen fterven .
Hij ftrekte zich op deli rug uit in dit fmartelijk fchutsgraf ;
en zijne makkers, fmeekgebeden tot God rigtende, bedekten
hem welhaast met zand, en trapten vervolgens de aside digt,
die hem ten leger veritrekte, waarfchijnlijk met het denkbeeld om den eindpaal zijns lijdens to befpoedigen.
Dit fchouwfpel, hetgeen mijn hart doet kloppen, en dat
kk nog to zwak teeken, had plaats gedurende de executie
der pelotons, in de duinen verdeeld, Eindelijk bleven er van
alle de gevangenen niet over, dan die digt bij den poel geplaatst waren. Onze foldaten hadden hunne patronen verfchoten ; men moest dezen met de bajonet en do blanke fabel treffen. 1k ko2 dit verfchrikkelijk gezigt niec uahouden ;
ik vlngtte, Week en op het punt van flaauw to vallen .
Ben* Oficiers eertelden tnir des avonds, dat deze ongelukk igen, vase
gmeerf nbaren drang der natuur bezwijkende, welke one den dood doer ontwijkea, fchoon wij geene hoop hebben hem to oatfnappen, ziela de eeu op den
ander wierpen, en in burn ledematen de fkagen ontvingen,
tegen het hart gerigx, en gefchikt hun treurig leven in Bins
to eindigen . Er vormde zich, daar men het moot zeggen,
een ijsfelijke ftapel van dooden en ftervenden, druipende van
bloed, en men moest de reeds geflorvene ligchamen weghalen, om de rampzaligen of to maker, die, befcbat door dit
afzigtig en verfchrikkelijk bolwerk, nag et gettdffen waren .
Deze fchilderij is naauwkeurig en getrouw, en nag doet her
herdenken mijne hand beven, die al derzelver iftfelijkheid
niet wedergeeft t (*)
M A
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(*) Men bearoot hat eaatal flagtaffars elders op 3 900 , fchoon onze
8chrijver moot it hat ales volkamen zoo veal was . VaaT.
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A d Peas and rocks and fkies rebound:

To arms, to arms ,. to arms !

POPE .

De wreede Bloedhond, die vermetel
Met regt en deugd en pligten fpot,
$eftijgt weer Frankrijks koningszetel,
Wordt weer bewierookt als een God .
Vertrappend trouw en heilige eeden,
gal hij op nieuw in 't ftrijdperk treden
Met heel de Menschheid, die hij hoont ;
Des Hemels wraak op nieuws trotferen,
Den blikfem anderwerf braveren
Van Hem, die in den hoogen troont .
O Vrede, die op gouden wolken
Een oogwenk daaldet van omhoog,
Verlaat, verlaat weer 's aardrijks volken,
Keer weer naar 's Hemels ftarrenboog-t
O Vrijheid, die na 't bange treuren
En oogwenk 't hoofd ons op deedt beuren,
Ons, tot in 't diepite ftof verne&rd .l
Verdoof, verdoof uw' zonneluister ;
De zend'ling nit des afgronds duistec,
De Dwing'land is teruggekeerdl
Vergeefs heeft Lente alom de dalen
Op 't fehoonfte in nieuwen dos getooid t
Vergeefs, bij 't lied der naehtegalen,
Haar keur van bloemen uitgeftrooid 1
Ras zullen woeste plunderdrommen,
Bij 't dof gerommel van de trommen,
Vertrappen veldplantfoen en graan ;
bias zal de brandklok dompig galmen,
Ben nacht van rookdamp opwaarts walmen,
Een hel van vuur ten hemel flaan,
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• Wed, o dierbaar bloed der Helden,
Voor Menschheids heilig regt gevloeid!
Dat ginds, o Leipzig, op uw velden
't Plantfoen der vrijheid hebt befproeid!
• bloed, gij zijt vergeefs vergotenl
De boom, die, door u opgefchoten,
Vol pracht van purp'ren bloefems ftond
Helaas! de orkaan, weer opgettoken,
Weer nit zijn' kerker losgebroken,
Zal ras hem plett'ren op den grond !
Wat butte u, Moeder, 't zielsverrukken,
De jubelende welkomstkreet ,
Toen gij uw' zoon aan 't hart mogt drukken,
Van 't welk hem 's Dwing'lands bloedwet reet?
Wat baatten u uw vreugdetranen,
Uw gouden droom, uw ijdel wanen,
Dat hij u nook weer werd ontfcheurd ?
Beef, Moeder, beef voor 's dierb'ren levee!
Ras wordt hij, weerloos voortgedreven .
Op nieuws ter flagtbank heengefleurd .
De Dwing'land each, hoe diep gezonken,
Thane weer als 't Noodlot aangebedn,
Shat weer, van flavenwierook dronken,
Vol trots zijn blikken om zich heen.
Zijn mood fleem' zacht, die mond fpreekt logen,
De wreaklust blikfemt hem nit de oogen,
De wraaklust kooks hem in 't gemoed ;
Hij hijgt, then bonger to verzaden,
In tranenplasfen zich to baden,
Te, domp'len in een zee van bloed .

• Vaderland, 1k . zie de vlammen
Alom nit uwe Steden flaan!
'k Hoor 't moordgejoel op ftraat en dammen,
'k Zie u ten proof van d'Oceaan!
Ja, 'k hour den Dwing'land : „ Weg die telgen
Des Bataviers! 'k wil hen verdelgen,"
Dus krijscht hij, „ voor hun muiterijt
Vloek over hen, die mij trotferen!
Het verfte Nakrdost moge leeren,
Hoe fclrikkelijk mijn wrake zil%'
X 4
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Hij fpl'cekt - de dijkeu Zijll doorfloken>
Wier kracht de zee nan kluisters bond;
De baren, dond'rend losgebrokell,
Verzwclgen Hollands dierb'ren grond.
o angstgekerm! .•.• Docll, herfenfchimmen!
Waartoe mij ijzig aan te grimmen?
,. 't Is ijd'le vrees, waar 't hart voor beef't!
Weg, fpool);fels, van gedroomde ~walen!
o Hemeltroost, (wil mij QeftraJen)
Dat hier omhoog een Godreid leeft f
Hij leeft, die llall der Mosk'w'a boorden.
Op Ruslands dikbevrozcn grond,
Den kiltten ademtogt van 't Noordeu
Als Engel z.ijner wtalle cond!
Die '8 Roovers gIoriedronken fchat:en ..
De !rem van Frankrijks moordbarbaren.
Danr aan. 't verd.erf ter proo.ije gaf.;
llIie~te, en heel een heir moest [neven.
Zijn SllJrnn "lien lllet doodlijl\ heven,
Want Rusland w.as cell gapend graf.
Hij leeft, die in der ed'len harten
D~ ~st-dl'ift heH"ge vlamontfia.k J
Den maed hun fchonk 't gevaar te tart en •
Dc kracht, die 't fJavelljnk verbrak!
Hij leeft, die, fchrikl1jk ais -orkane1t';
De V orften zich een fpoor deed banoo
Door heel des Glmlers growelland;
HUll fchen!;: onl1crilijke !anrieren,
En, Stad des Nfuor<ls, hun heirbanieren
Op uwe wallen hceft geplant!
Hij leeft! en zon Hij ooit gclJengen,
Dat al die tranen, al dat bloed,
Hctwelk 't benaauwd Euroop moest ptengel1
Voor 's menfchen hoogst en heiligst goed i
Zou Hij gedoogen, dat zij vlotcn,
Bij firoomcn werden uitgcgotcn,
En Dwing'!andij toch wedcrkcer'?
Moet wanhoop dan de borst benaRuwen,
Ons llillg'ren in des twijfels klaauwen,
Of God, dau '1; blindc Lot ~lt

Neen
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Neen pooh, neen nooit! - Zijf alvermoget
Blinkt heerlijk reeds ter redding nit ;
Zijn wijsheid daalt van 's Hemels bogen,
En ftemt der Vor&en raadsbefuit.
Wie naar den Corfikan moog hooren,
Zij ftoppen voor zijn teal hunne ooreu,
Hun boezem gruwt van zijn verraad ;
Ze omftreng'len zich met nieuws bandem,
Zij grijpen 't zwaard weer in de handea,
En zweren 't Monfter eeuw'gen hat,,
De bleeke fchimmen der vermoorden,
Door 't Franfche beulenrot geflagt,
Wier kermen 's Hemels Eng'len hoorden,
Verrijzen weer nit 's grafkuils nacht.
Zij florten anderwerf zich weder
Voor 's Hoogften zetel, biddend, neder,
Dat Hij haar wonden wreken moog ;
Ze omzweven Koningen en volken ;
Haar aanblik wet op nieuws de dolken,
Es dt oorlogskreet itijgt naar omhoog .
12, It fchor gefchal der krijgstrompetten
ILO*pt heel Europa weer ten ftrijd ;
Het ftsal van pantfer en helmetten
AK*, vlsmt in 't zonlicht wijd en zijd .
De lager van der Wolga boorden
Seek Wt den nacht van 't barre Noorden
Castleljes helden to gemoet ;
En Deitfeher, Brit en Nederlander
Verheffen overal den tender,
Die 's Dwing'lands flaven fidd'ren doer .
Geluk ten kamp, o ed'le dapp'ren!
Geluk ten nieuwen, heil'gen kamp !
0, 'k zie uw vanen dreigend wapp'ren ;
Zij fpellen Frankrijk fchrikb're ramp!
Uw broeders, die gevallen braven,
Op wier reeds half bemoste graven
Thans frisfche lentebloemen ftaan,
Ach, hopend faan ze op u hunne oogen,,
waaijen u van nit den hoogen
Hun vuur, bun heil'ge geestdrift man!

Die
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Die geestdrift bruife door uwe ad'ren,
0 Heldenrei van Nederland I
Houd moedig, op bet fpoor der Vad'ren,
In 't barnen der gevaren hand!
Het Voorgeflacht trotfeerde Spanje,
Geleid door Willem van Oranje ;
Diens Naneef ftaat thans aan uw fpits .
Vlieg met hem 's Dwing'lands drommen tegen!
Verfchriklijk treft zijn oorlogsdegen,
Gelijk een vuur'ge blikfemflits!
E . H . LULOFS .

MADAME

D

CATALANI .

(Uit bet Fransch.)

eze eerfte der zangeresfen is sevens eene der fchoonfle
vrouwen . Hare item is bet volmaaktfle iniirument, dat men
hooren kan. Het is onmogelijk, met eene verrukkende item ,
en welker omvang ontzaggelijk is, meet vastheid, ligtheid en
gemakkelijkheid to vereenigen . Bij de uityoering der (voor
elke andere) allermoeijelijkfle pasfages, fchijnt zelfs haar gelaat op to luisteren . Het fcbitterende barer uitvoering heeft
lets goddelijks ; en hetgeen men misfchien bet meest bewonderen moet, is de uiterfte gelijkmatigheid barer k4anken . -Madame c A T A L A N I doorloopt twee voile octaves, zonder
eene enkele zwakke fnaar to doen opmerken, of die Diet wet
zou ftemmen met de voorafgaanden ; en bet is aan deze zoo
zeldzame verdienite, dat men de volmaaktheid van hare uitwerking bovenal moet toekennen.
- Het is Diet es ne zangeres, bet zijn drie of vier uitmuntende zangeresfen in eene enkele vereenigd . Zullen wij van
de gaven fpreken, welke zij van de natuur ontvangen heeft :
eene edele, grootfcbe geftalte, een fterkfprekend gelaat, en
dat men voor zeer vatbaar houdt, om zich, op bet tooreel,
tot de levendigite uitdrukking to bezielen ; cene warmte, eene
kracht, welke bet vereenigd gevolg zijn en van hare ligchamelijke bewerktuiging en van bet diep gevoel barer kunst.
Is bet de kunst, is bet de natuur, aan welke men de eer
tnoet geven van die item, die aile deugden en geen enkel gebaelt
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trek bezit? Sterk, welluldend, deftig, fchitterend, zonder
moeite afdalende tot de laagfte toonen en zich verheffende tot
de hoogften, door eene fnelle, maar altijd naauwkeurige opklimming der zuiverfte geluiden . Door eene gunflige uitzondering,
die de God der Toonkunst flechts aan Madame C A T A L A N I
heeft toegeftaan, heeft de ontzaggelijke omvang, de onbegrijpelijke veerkracht, welke zij aan hare item heeft weten to
geven, niets onttrokken aan de zuiverheid, de kracht en de
rondheid van haar medium .
Madame CATALANI naar de gewone regelen to willen beoordeelen, zou zijn, de wiekflagen van den adelaar to willen
tellen , die boven de wolken zweeft . Het vertrouwen en de
ftoutheid zijn de, eerfte en treffendfte karaktertrekken van haren
zang, .dien zij echter, wanneer zij wil, kan terugbrengen tot
de bevalligfte buigzaamh'eid . Altijd onvoorziene en altijd ge
lukkige hardiesfes ; zoo verwonderlijke trekken (traits), dat
derzelver volmaakte uitvoering alleen derzelver mogelijkheid
kan bewijzen, verwekken een gemurmel van verrasfing en bewondering, dat de tooveresfe eensklaps weder in eene trilling
van genoegen en verrukking doet veranderen. -Dan, ik befpeur
misfchien to laat, dat men bet moet opgeven om uitdrukkingen
to vinden, gefchikt een denkbeeld van cen kunstvermogen to
geven, hetwelk, naar bet gevoelen van alwat muzijk verftaat, in gansch Europa welligt geene wedergade kent .
- Madame ANGELICA CATALANI is de dochter van
eenen Italiaanfehen juwelier. In een vermaard klooster opgevoed ,
onderfcheidde zij zich vroegtijdig door hare zucht tot ftudie
en haren aanleg voor muzijk . Haar vader, die, ten gevolge
des Italiaanfchen oorlogs, zeer zware verliezen had geleden,
befoot, in I8o2, haar to doen debut6ren op bet eerfte too,
neel to Rome, de drgentina genaamd, (zij was toen fechts
0 jaren oud .) De opgang, door haar gemaakt, was verba .
zend : zij ging al fpoedig eene verbindtenis aan to Lisfabon,
en won bier aller toejuiching door hare talenten, en de openbare achting door haar gedrag . De Prins Regent van Portugal, vernomen hebbende, dat zij naar Engeland wilde vertrekken, deed de directie van bet tooneel op zich nemeq
door twee rijke Heeren, en men verdubbelde de appointementen van Mad . CATALANI . Het duurde niet lang, of zij
werd ten huwelijk gevraagd door perfonen, door hunnen rang
en hunnen rijkdom bekend ; maar deze omfandigheid, die
nooit
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sloth eenlg gebied over hear voerde, was van Been het min,
Rye gewigt op hare keus ; zij begreep daarenboven= dat zijf
din bet tooneel zou moeten verlaten, en zij verkoos liever,
eenen Franschman, oud Huzaren - officier, (den Heer V A L AS It E Q U E) to huwen, en de baoefening van haar talent voort
to zetten. Eindelijk befloten hebbende naar Nrijs to gaan,
werd haar vertrek door gansch Portugal beklaagd ; de Print
Regent gaf haar eenen brief voor de Koningin van Spanje,
die haar eenigen tijd to Madrid opMi ld, haar kostbare gefehenken gaf, en haar met bewijzen vah goedheid overlaadde .
In I8o6 to Patijs gekomen, gaf zij verfcheiden Coneerten itt
de Opera, trok de menigte beftendig derwaarts, en vertukte
ti de toefehonwers door de toutheid van haar gezang, de zuiverheid van Karen fmaak, en den onbegrijpelijken omvang hater item. Zij bleef flechts twee of drie maanden to Parijs,
en vertrok naar Londen : daar heeft zij, zoo niet haren roem,
die niet meer klimmen kon, ten minfle hare, pas ontluiken,
de, fortuin zeer vermeerderd . Ilngeland, van geene waarde
voor middelmatige kunfienaars, is de goudmijn van groote talenten ; Mad . C AT A L A N t heeft er de aangename ondervinding van gehad- gedurende aeht jaren, die ztJ to Londen
verbleef, heeft zij omfireeks tachtig duizend ponden fishing
verdiend . Eene opmerkelijke omfiandigheid, en die voor de
braafheid van haar karakter en de regeimatigheid van haar ge+
drag pleit, is deze, dat men haar flier flechts als kunftena .
res, maar gelijk andere a anzienlij.ke perfonen, nooddk.

(*)

(*) Her is bekend, dot zij vervolgens near Frankrijk ternggekeerd,
moor den Koning welhaast near Braband gevolgd Is -- en tin off Amfierdam float to komea . Dos, Iiefhebborb in ger{J fo6fi9W - 4rrigite
acres!

RAKAKTEAISTIERE TREK' VAN ELN' FRANSCUEtI BLOEAZUIRER .

Le Herrog van duerfMdt , ( Maarfchalk b A V 0 u s T) ten gevolge van het gedrag van Deenemarken naar Hamburg terug.
gekeerd , verklaarde, dat hij aldaar flechts de fchuldigen
Olde firaffen . Op de vrage : wie zijn dun de fchuldigen? gaf
hij het karakteristieke antes oord : de Rijken t

MENGELWERK.
R E D E V O E R I N G
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N. MESSCH~IERT. (*)
i s er lets, waarin alle redelijke meiifchen overeenftemmen ; iets, hetwelk door de overtuiging van alien als
heilig en hoogstnoodzakelijk wordt aangedrongen ; het
is de verpligting tot den Godsdienst . Eene verpligting
iss dit, waaraan ligtzinnigen, niet dan met onderdrukking van eene laide item in hun binnenfle, hunne toeilemming kunnin weigeren voor eenen tljd, maar die
vroeg of laat ook bij hen hare regten gelden doet . Want
er beflaat in alle menfchen, met weinige uitzonderingen, waarover ik thans niet fpreken zal, eene onwederflandelijke overtuiging, dat er een God is, die ons
gefchapen heeft, een hoog, eerbiedwaardig, alvermogend en volmaakt wezen, van hetwelk de wereld, met
al hare volheid, afhangt, hetwelk ons en aller lot to zijner befchikking heeft . Onze rede en ons gevoel, de
befchouwing der groote en ffhoone natuur, en de kennis aan onszelve, doen ons aan dat wezen de hoogfte
zedelijke volmaaktheid toefchrijven ; dezelfde item in
ons , die ons van zijn beftaan verzekert , noopt ons , om
hem als het oorfpronkelijke beeld, ja als de fontein
zelve der hoogfte volmaaktheid to eerbiedigen . Maar
dit
(*) Voorgedragen in bet Departetnent Rotterdam der Maarfchappij TOT NUT VAN 'T A LGEMEaN.
ASENGELW . ISIS . NO . 8.
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dit overtaigt ons van onzen pligt, em hem to dienen,
d. L, om zijnen goeden en volmaakten wil, blijmoedig
en volvaardig, to gehoorzamen : want hierin nalatig to
zijn, is hetzelfde, als de redelijkheid en waarheid, de
betamelijkheid en deugd zelve, to verzaken ; met andcre woorden, de redelijkheid onzer natuur, en alle zedelijke verpligting hoegenaamd, to verloochenen .
Zoo is dan de Godsdienst des menfchen heilige pligt ;
en wel de eerite en heiligfte van alle pligten, omdat hij
jegens zijnen maker de eerfte, naauwite en onvergankelijkfte betrekkingen, en de duurfte verpligtingen heeft .
Hoewel wij derhalve gaarne toeffemmen, dat eene ons
aangeborene zucht naar geluk, de natuurlijke zelflief
de, die ons naar het hoogfte genoegen ftreven doet,
door de wijsheid beffuurd, het refit heeft, om als eene
regtmatige drijfveder tot den dienst van God, van
wiens guest en goedkeuring wij toch het hoogf a heil
hop en mogen, almede in aanmerking to komen ; willen wij echter den pligt, den onmiddellijken pligt tot
den Godsdienst, in de algemeene, ont*troeibare overtuiging gegrond, op den voorgrond plaatfen, als wij
de noodzakelijkheid van het dienen van God overwegen .
Meermalen in deze vergadering over eenig onderwerp, tot de opvoeding der jeugd betrekkelijk, gehandeld hebbende, denk ik bet nu goed, bepaaldelijk over
de Godsdienftige Opvoeding, of over de vorming van
een godsdienftig karakter in de jeugd, tot u to fpreken : een onderwerp, zoo wel on aan het doel uwer
vereeniging in deze Maatfchappij en aan mijne posten
en betrekkingen voegende , dat ik de befchamende
vraag, waarom ik aan deze allergewigtigfte fteffe den
voorrang niet voor alle andere gegeven hebbe, zelf
niet to miner voldoening weet to beantwoorden, en ik
uwe goede gevoelens met geene ongepaste verfchooningen`, wege_ns mijne tegenwoordige ernffige keuze, verongelijken zal .
Over de godsdienitige opvoeding zullende fpreken,
on-
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onderftel ik zeker vooraf, dat de jeugd voor dezelve
vatbaar is . En inderdaad meen ik weinig to behoeven,
om u van dezen grondflag, waarop ik verder bouwen
moet, to verzekeren . Het kind is een klein mensch s
al de vermogens, krachten en vatbaarheden, met an
woord, al de zaden van die vordering en volmaaktheid, waarvoor de mensch vatbaar is ; liggen in het
kind Datzelfde gevoel van ontzag voor het grdote,
van eerbied voor het goede en volniaakte, van erkent5enis voor weldaden, dat, met het redelijke befef van
Gods beftaan, ons tot zijne vereering en dienst noopt ;
is het kind van nature eigen . En met de bekwaamheid,
om het aanzijn, de hoogheid, de vdlmaaktheid en de
goedheid Gods to erkennen, is de verpligting tot deszelfs dienst onmiddellijk verbonden . Men werpe de gebrekkelijkheid der kennis niet tegen ; want de verplig.,
ting is altijd aan de vermogens en vitbaarheid geevearedigd i opdat ik zwijge van het zwakke an ongelijkmatige der begrippen, welke de verliehtfte wijsgeer vormen kan van hens, die ondoorgrondelijk is . Het gevoel
van eerbiedenis en van dankbaarheid, en de zucht om
hem ; die ailes ziet, to behagen ; kan in het kinderlijke hart de aandaebt en goedkeuring van den a .lgemeenen Vader niet onwaardiger zijn, dan de orde en
fehoonheid in de ongevaelige fchepfelen, en het min
redelijke, maar aangename genot van hun aanwezen,
in het tallooze beer van dieren, die zijne goedheid
verkondigen .
Onze heilige en dure verpligting tot den Godsdienst
dan erkennende , en overtuigd, dat kinderen , ons evenbeeld, onze plaatsvervangers op dit tooneel van afwisfeling, voor then pligt vatbaar, tot denzelven geroepen zijn even als wij ; laat ons overwegen, hoe wg
ons van dit eerfte en voornaamfte deel onzer zorge voor
hen naar behooren zullen kwijten.
Ik heb mij deze orde voorgefteld, dat ik eerst eene
algemeene fchets zal geven, van hetgeen er tot eerie
godsdienftige opvoeding behoort ; en din in eenige bij=
Y a
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zonderheden zal pogen aan to wijzen, hoe men dezelve hebbe in to rigten .
I. Een regt begrip, van hetgeen de Godsdienst is,
zal ons leeren, wat er tot eene godsdienftige opvoeding behoort ; want, als wij weten, wat de Godsdienst is, dan hebben wij het doel, waarnaar wij in
de godsdienftige opvoeding ftreven, voor oogen ; wij
zien dan de taak over, die voor onze rekening ligt .
In het korte begrip nu van den Godsdienst, hetwelk
ik genoegzaam acht tot dat einde to noemen, bepalen
wij ons tot deze drie zaken : de kennis van God en
zijnen dienst ; een levendig en duurzaam gevoel van
onze betrekkingen tot God ; en de getrouwe betrachtang van Gods wil, of, met andere woorden, de godsdienfige betrachting der deugd . Is in deze drie ftukken de geheele Godsdienst begrepen, gelijk hij inderdaad is, zoo kan de godsdienftige opvoeding niets anders zijn, dan dezelve in de jeugdige gemoederen to
verwekken, aan to kweeken en to bevorderen .
Wat de godsdienitige kennis aangaatl; oni dezelve
den geest der kinderen in to planten, ftrekt het godsdienftig onderwijs . Hier dient tot algemeenen en nood
zakelijken grondflag de welverzekerde en redell}'ke overtuiging, dat God beftaat . Eene zoo veel magelijk verlichte en verhevene bevatting van zijne ontzaggelijke
grootheid en allerhoogfte volmaaktheid moet hiermede
gepaard gun, en kan op denzelfden grond, als de
overtuiging van Gods aanwezen, gebouwd worden .
Maar bij de voortzetting van dit onderwijs ontwikkelen
zich de begrippen van Gods betrekkingen en gezindbeden jegens de fchepfelen in het algemeen en den
mensch in het bijzonder, waaruit het geloof aan zijne
eeuwige en onfeilbare Voorzienigbeid, en de erkentenis van zijnen goeden en heiligen wil, geboren wordt .
Met Un woord, hat onderwijs, ter bevordering van
godsdienitige kennis, omvat al de hoogstgewigtige leeringen van den Godsdienst . -- Maar welligt , T .
voorziet iemand uwer hierin velerlei gevaar voor den
jeug-
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j*eugdigen geest . ,, Moet dan," vraagt men, „het eenvou„ dige verfland des kinds , door eene menigte bewijsrede„ nen voor en tegen betwistbare leerftukken , verbijsterd ,
„ of misfchien, door eene eenzijdige voorfielling, met
„ vooroordeel, afkeer tegen andersdenkenden en ijdelen
„ waan op fchoolfche geleerdheid opgevuld worden ?"Gewisfelijk, M . V ., hebben wij deze klippen to vermijden. Maar mogen wij , om dit gevaar, den pligt
van bet onderwijs verzuimen? Nalaten, dit onderwijs,
naar de vatbaarheid, behoefte en andere omfiandigheden, zoo veel mogelijk uit to breiden en to volmaken ?
Neen, voorwaar : hij alleen, voor wien waarheid en
dwaling, in de alleraangelegenfie zaak, onverfchillig
is , kan zoo denken. Ik voor mij houd bet daarvoo . ,
dat alle ouderen, die zelve godsdienfiige begrippen hebben, verpligt zijn , om dezelve, met meerderen en
minderen ijver, naar gelang hunner overtuiging van
derzelver aangelegenheid, aan hunne geliefde kinderen
in to planter ; en dat godsdienfiige ouders, door de
hefde gedreven, dit oak niet zullen nalaten . En inderdaad, fonder dit acht ik alle onderwijs in den Godsdienst, hetwelk then naam met eenig regt zou kunnen
dragen, volflrekt onmogelijk . Ook zou een, naar mijn
oordeel 4walende, R o o s s E A U zelf, met al de vrijheid
van denken, welke hij zijnen kweekeling gaf, zoo hij
ten beste flaagde, van zijnen Emile eenen twijfelaar
gemaakt hebben, zoo•a ls hij zelf was . Intusfchen zie
en erken ik de gevaren, boven aangeroerd : doch daar
bet in deze algemeene opgave, van hetgeen eene godsdienifige opvoeding uitmaakt, niet to pas komt de
wijze van derzelver inrigting to ontvouwen, laten wij
dit fiuk tot het tweede gedeelte van mijn voorfiel over;
flechts met een enkel woord aanmerkende, dat de verfiandige onderwijzer in alle wetenfchappen zich altljd
toelegt, om zijnen leerling opregte waarheidsliefde in
bet onderzoeken, en voorzigtige befcheidenheid in bet
beflisfen, ernfiig aan to bevelen ; en dat geen onderwijs zoo gefchikt is, om den mensch zijne kortzigtigY 3
held ,

P DVVORRINO

heid, feilbaarheid en verpligting tot de grootfte be,
hoedzaamheid to doen gevoelen, als bet onderwijs in
den Godsdienst .
Eeu levendig en duurzaam gev4oei van onze betrek
kingen tot God heb ik, ten tweede, als een befland .
deel van den Godsdienst opgenoemd . Zulk een gevoel
moet dan in bet jeugdige gemoed verwekt , levendig gemaakt en onderhouden worden . En hoe zeer vatbaar is
bet teedere hart des kinds voor dit reine en eenyoudig
verhevene gevoel ! Immers weet ieder jong mensch,
bij eigene ervaring, wat afhankelijkheid is. Liefhebbende ouders hebben geene moeite, om hunnen kinderen bet gevoel van dankbaarheid en verpligting in to
boezemen . En opvoeders, die hunnen pligt betrachten, doen hunne kweekelingen al vroeg hunne verantwoordelijkheid befeffen . Het godsdienftig onderwijs ;
brengt nu, met bet geloof aan Gods volmaaktheid,
heerfchappij, weldaden en heiligen wit, hetzelfde, en
nog fterker en ernftiger gevoel van afhankelijkheW , verpligting en verantwoordelijkheid voort , hetwelk dekin,
deren, in hunne betrekkingen tot ouders 1Gn opvoeders, zoo wil kennen= Het is dan de task lan den op
voeder,, de begrippen, welke zijn kweekeling van Gods
wezen, volmaaktheid en gezindheden heeTt Wren vor .
men, aan de opfcherping van zulk een godsdienflig
gevoel dienstbaar to maken ; bij of door bet voorftel
van Gods grootbeid de aandoening van ontzag, van
deszelfs heiligheid en reinheid eerbied, van deszelfs
goedheid blijdfchap, dankbaarheld en vertrouwen in to
boezemen, en hem to gewennen, om zichzelven gedurig in zijne betrekkingen tot lien ontzaggelijken
Heer en alwetenden getuige to befchouwen, en zijne
yerantwoordelijkheid aan hem nimmer to vergeten.
Het wezen van den Godsdienst is eigenlijk bctrachting, waartoe de kennis ten grondflag dient, en bet
gevoel aandrijft . God to dienen, is to doen hetgeen hem
welhehagelijk is . Aan deze betrachting den jongen
ateasch to gewennen, is dan wel de hoofdzaak der
gods-
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godsdienftige opvoeding . Hiertoe is in bet algemeen
een wijs en naauwlettend bejiuur noodzakelijk . Den
heiligen wil van God, en des menfchen verordening
tot deugd en heiligheld , door bet ontvangen onderwijs, kennende ; gevoelig voor zijne verpligtingen en
verantwoordelijkheid, wordt bet teedere gemoed, onder een wijs toevoorzigt, flechts opmerkzaam gemaakt
op zichzelven, op zijne gebreken, afdwalingen en
misflagen, en gewend, om aan zijnen opziener, maar
vooral aan ziichzelven, als in de tegenwoordigheid
Gods, van al zijne daden, en van al zijne verzuimenisfen, rekenfehap to geven . Alle hulpmiddelen, alle
drangredenen, van pligt, van eere, van hoog belang,
worden aangewend, om hem tot wakkerlu id , voorzigtigheid , trouwe, naauwgezette opregtheid en voiharding tan to moedigen . Men gewent hem, door dagelijks herhaalde herinneringen, zich als Gods dienaar,
zijn levem als den tijd zijner beproeving, de getrouwe
betr*hwing der deugd als Gods wil en zijn' eerften
pligt"te befchouwen - en die opvoeding, die wel flaagt,
in den jongen aardbewoner naar deze beginfelen to
doen leven, is eene regt godedienftige opvoeding .
Met deze algemeene fchets acht ik, van hetgeen in
eene godsdienitige opvoeding begrepen is, een genoegzaam denkbeeld gegeven to hebben . Het dorre en afgetrokkene, un dit voorftel, als algemeen, noodzake .
lijk elgen, hoop ik eenigermate to vergoeden in
IL Het tweede deel mijner aanfpraak, waarin ik nu
eene fchets zal pogen to geven van de vijze, hoe men
de godsdienftige opvoeding hebbe in to rigten. - Het
is eene gewigtige vraag, welke ik onderneem to beantwoorden ; eene vraag, waarover Godsdienstleeraren,
kindervrienden, wijsgeeren, ernftig gepeinsd, en boeken vol gefchreven hebben ; eene vraag, waarin gij,
weldenkende Toehoorders, bet grootite belang ftelt ;
de vraag : hoe ziillen wij onze kinderen tot den dienst
van God opleiden ? -- Laat dezelve moeijelijk zijn ; zij
is hoogstgewigtig : waarom zouden wij dan niet onderneY 4
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nemen, door onze ervaring en verftandig overleg geleid, den besten weg tot dit groote doel op to zoeken ?
Ja, laat ons deze, de ervaring en het verftand, tot leidsvrouwen nemen : dan zullen wij welligt van al den omflag van geleerdheid en leerftellige opvoedkunde, welke
aan dit onderwerp is to kost gelegd, niets behoeven,
om alle fteenen des aanftoots to vermijden .
Uit al de vragen, welke men over ons onderwerp
zou kunnen opperen, bepalen wij ons tot die rakende
den leeftijd der voorwerpen van godsdienftige opvoeding ; den grondliag, waarop men to bouwen hebbe ;
en de hulpmiddelen, waarvan men zich in dit werk
de meeste vrucht kan beloven .
i. Wanneer behoort men de godrdienflige opvoeding
van kinderen aan to vangen ? Hiervoor is wel een algemeen antwoord ; maar hetwelk, in de toepasfing op
bijzondere voorwerpen, onderfcbeiding en omzigtige
waarneming vereischt. In het algemeen toch is het
een goede regel : ga met de bijzolidete vatbaarheid van
ieder kind to rade . Bij dezen algemeenen regel 'kan
men de aanwijzing voegen : de vatbaarheld is er, zoo
dra het denkvermogen des kinds zich-zoo verre beeft
ontwikkeld, dat bet van oorzaak en werkigg eenig begrip heeft, en naar den oorfprong van allerleiverfchijnfelen vraagt . Welk eerie aangename, ja bartverrukkende bezigheid is het voor liefhebbende ouders, den aanwgs der edele zielskrachten in hun kroost gade to f aan
En wie herinnert zich niet menig gelukkigtjjdfip, menige treffende kinderlijke vraag, menig eenen ftraal van
licht uit het kinderlijk verftand, die hem aanleidiilg gaf
tot het aanvangen van een leerzaam onderwijs ? Ongelukkig hij , die zich het verzuim van deze gunftige gee
legenheden to verwijten heeft ! Maar niet alle kinderen
geven zulke gunftige aanleidingen ; en bb die, welke
ze geven, worden zij door de ouderen, het zij uit gebrek aan eigene gelegenheid of bekwaamheid, of uit
eenc verkeerde befuiteloesheid, menigwerf verwaarlcosd . Daarom is het pligt, de verfchijning van die
vat-
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vatbaarheid des kinderlijken verilands niet ledig a£ to
wachten, maar dezelve, door allerlei gepaste middelen, voor to bereiden en tot ontwikkeling to brengen.
Allen, waarvan men, ter ontwikkeling van bet kinder .
lijk verftand, in bet algemeen gebruik maakt, client
even zeer tot voorbereiding van bet godsdietitig onderwijs in bet bijzonder : vertellingen ; voorfttllen ter
vergelijking ; redeneringen .
Het is zoo, de ongei}adigheid der woelige jeugd is oorzaak, dat kinderen,
die zelfs met den gelukkigften aanleg bedeeld zijn, den
eenen dag en den anderen naar zichzelve niet gelijken,
En zou er dan Been grond van vreeze zijn, dat,wij de
eerwaardigfte onderwerpen tot een fpeeltuig der kinder .
ljke dartelheid verlaagden, parels voor de zwijuenwierpen, en oorzaak gaven tot eene loszinnige mishandeling van bet heilige? Inderdaad, T ! dit gevaar kan
men wel eens met reden vreezen . Ik fpreek tot verftandige Godsdienstvrienden, welken bet een aauftoot
moet zijn, bet zij uit welken mond ook, van jongen of
van ouden, in eenen lagen en gemeenzamen toon, de
heiligite namen, de eerbiedwaardigfte onderwerpen, als
gemeene dingen, ja zelfs als voorwerpeu van fpel, to
hooren behandolen. Maar zou bet zoo moeijelijk zijn,
dit gevaar to vermijden? Ik acht, neen, bij bet gebruik
der vereischte oplettendheid en voorzigtigheid . Is de
zucht tot navolging eene der algemeentle neigingen in
onze natuur, eene neiging, die zich in alle kinderlijke
fpelen en bedrijven a1 vroeg werkzaam vertoont ; men
geve dan in alle gefprekken over den Godsdienst een
voorbeeld van diepen, maar ongemaakten ernst, die door
bet fijne kinderlijk gevoel ligt waargenomen wordt, en
onze fchrandere lievelingen van zelve befeffen doet, dat
zulke gefprekken bij Been fpel of jokkernij betamen .
Moge men dan al eens in een enkel geval tot zijn leedwezen meenen to zien, dat men voor een wuit kind to
vroeg begonnen is van ernilige zaken to fpreken ; een
dartel misbruik k-an de wijze opvoeder, door zijnen
ernst, gemakkelijk voorkomen, en zijn post is bet,
Y 5
door
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door een verftandig bef}uur, eene gunitiger getegen*
held voor to bereiden .
Dit sties zal menigeen, ten aanzien van bet verftan .s
delijk onderwijs, wet willen toeftemmen, maar tegen
bet yroeg Inplanten van godsdienftige gevoelens en in .
drukken eene onoverkomelijke zwarigheid zien, in de
vroiijkheid van bet kinderlijke leven . „ Hoe!" zegr
men, „ zijn indrukken, zoo ontzaggelijk, als de vree• ze Gods, befef van verantwoordelijkheid, en geloof
• aan cene Goddelijke vergelding, niet verwoestend
• voor de onbezorgde vrolijkhtid, bet onfchendbare
• deal der kindetlijke jaren ? Zu11en geest en ligchaam
Wet tinder zulk een' onevenredigen last geweldig
•
• verdrukt worden ?" Zeker zou men de beste zaak
tat een uiterfte kunnen drijven ; maar welk redelijk
mensch zal, hetgeen dwaasheid en fpoorlooze ijver ooit
misdreven , op rekening van den Godsdienst itellen ?
Bet behoedmiddel is wederom vooshsnden in den alge#
sneenen regel, op ieder bijzonder voorwerp roegepast ;
handel met uw kind naar zijne vatbaarheid, d . i ., ten
aanzien van godsdienftige indrukken, naar sln lkrak.
ter en eigene geaardheid . Men leere bet Wad in God
den volmaakten Vader erkennen . bet gevoeHge kind,
dot door eijne vertandige ouderen met teederheid bebandeld wordt, zal hens met een rein gevoel bemin.
sen ; de meer hardvochtige knaap, onder een verftan.
dig beftuur san orde en opzigt gewend, zal hem als
den alvermogenden, wijzetl en regtvaardigen eerbiedigen . En niemand wane, dat de Godsdienst een zoo
naargeestig karakter heeft , dat hij de kinderlijke vrolijk.
held verftoren zou . Ook ik houd deze voor bet onvervreemdbare goed der jeugd, noodzakelijk voor hare ont .
wikkeling, en wier ftoring eene ware heiligfchennis genoemd mag worden . Maar diezelfde beginfelen van geloof, eerbied, liefde en hope, welke aileen, in den
verder gevorderden leeftijd, heldenmoed en gerustheid
bij de grootfte gevaren, lijdzaamheid en kalmte onder
bet grievendfte Iced, kunnen inboezemen, die den volwac.
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wasfenen mensch gelukkig waken in leven en fterven,
die het genot van het goede veredelen en verhoogen,
en het kwade geduldig dragen doen, zullen den jongen
mensch gewisfelijk ook niet ongelukkig waken . Ik
zwijg dan van der kinderen toekomende, wel ras na
derende behoefte, als zij, in hunne jongelingsjaren,
den fteun vau vroeger ontvangene en hebbelijk geworden indrukken misfende, eene prooi warden van bet ze.
delijk verderf, dat hen belaagt . En wij danken den a1 .
wijzen en goeden S chepper , dat hij in de beminnelijke
jeugd eene zoo onuitputtelijke bron van vrolijkheid en
zorgeloosheid gelegd heeft , welke althans geen gevaar
loopt, van, door de indrukken van den redelijken en
beminnelijl en Godsdienst , bedorven of vernietigd to
worden . Zoo rljk is deze flof, dat ik vreeze, veel
to weinig daarvan to zeggen : echter noopt mij het
verloop des tijdi, om,
P . Al voortgunde, to fpreken over de gronden,
waarep de gQdsdienltige opvoeding behoort gebouwd
to worden .
Zoo zees, M. T . ., alt de Godsdienst eene behoefte
is voor do 94M en het hart, even zoo seer is het
oen vast en redeltjk geloof aan eene Goddetijke openbaA
ring . Want zonder hetzelve zie ik geene mogelijkheid,
oin uit eenen eeuwigen doolhof van twijfeiing en angftige onzeherbeid nopens de gewigtigite vragen to ont .
komen . Bier noodigt ons het gelaat der natuur, dringt
ons eene inwendige achting voor hot goede, tot de eer .,
biedige erkentenis van een volmaakt Opperwezen ; dawn
vindt een onuitputtelijk vernuft duizenderlei uitvlug,
ten, ontmoet eene beperkte, aan den maatftaf der zinnelijkheid gebonden rede ondoorgrondelijke diepten : een
redelijk geloof alleen, met de infpraak des gewetens
ftrookende, en wel een geloof, op Goddelijk gezag ge .
grond, bedaart alle onrust, en geeft op alle vragen een
yoldoend en beftaanbaar antwoord . Willen wlj dan onze geliefde kinderen vdor de nare troosteloosheid der
twijteling behoeden, hen wapenen tegen alle fpitsvin .
dig-
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digheden van een gevaarlijk vernuft ; *enfchen wij eetf
licht in hunne zielen to ontfteken , hetwelk , met onverdoofbaren glans, hun zal voorlichten tot aan bet einde
van hunnen weg : dat wij hun dan eerbied inboezemen voor den Bijbel, als bet onfeilbare woord van
God. Het is zoo, onbekwaam is de jeugd tot bet toetfen van de bewijzen voor deszelfs Goddelijkheid : maarq
zijn wij daarvan, naar ons beste inzien, op goede gronden verzekerd, zoo mogen wij then gids door bet ]even
hun niet onthouden ; en kunnen zij nog niet grondig de
bewijzen der afkomst toetfen, zij kunnen de waarheid
to de deugd uit die zuivere bron leeren fcheppen ; zij
kunnen beproeven, dat hier Gods goede en heilige en
volmaakte wil verkondigd wordt, en bekennen, dat deze leer uit God is . Zoo dra hunne kennis uitgebreider,
en bet oordeel meer geoefend is, acht ik bet echter
noodig, hen met de bewijzen voor, zoo wel als met
eenige der gemeenfte bedrenkingen en aanvallen tegen de
openbaring bekend to waken : maar niet, den nadat
eene eerbiedige hoogachting voor dezelve bun reeds
diep ingedrukt en hebbelijk geworden is. - En ziedaar
den eerften grond, waarop ik bet godsdies g onderw1js wil gebouwd hebben : bet is, zoo g1J wilt, gezag ; maar een Goddelljk gezag, hetwelk ik meen, dat
de ondervinding ons als onontbeerlijke behoefte leert
kennen. Een gezag, zoo gij nog verder wilt, door
onze kinderen allereerst op ons gezag aangenomen ;
maar waardoor wij hunne rede en oordeel flechts geleiden, niet onderdrukken ; terwijl dat gezag zeif zich
Van
daarna aan hunne rede ter beproeving aanbiedt .
welk een' heilzamen en magtigen invloed eene vroege
oefening in de geeerbiedigde fchriften, die Gods woord
bevatten, door bet geheele leven zij, kunnen zij beoordeelen, welke door dit licht alleen voor ftruikelen
zijn bewaard gebleven .
Maar de Godsdienst is to redelijk, dan dat een veritandig opvoeder het vrife onderzoek van denzelven in
bet voorwerp zijner zorge fchromen zou . Iutegendeel,
daar
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daar de ontwikkeling van deszelfs redelijke vermogens
eene zijner gewigtigile betnoeljingen is, kiest hij de gronden van godsdienftige waarheid dikwerf tot ftoffen van
beredenering. Inzonderheid brengt hij zijnen kweekeling gaarne, door de bekhouwing der natuur, tot de
erkentenis en vereering van haren magtigen en wijzen
Schepper . Wat toch eene twijfelende fchool van w4jsgeeren ook van bet onvoldingende der bewijzen, uit
hex beffiaan en de orde der wereld, voor bet aanwezen
en de volmaaktheid van God, zeggen moge ; zij zijn
voor bet waarheidlievende gemoed, dat de opregtheid
lief heeft, onwederftaanbaar . Laat in de befpiegelende
wijsbegeerte bet gezag der geflrengfle redo gelden ; zij
zal den opregten navorfcher toch van zelve wel tot
bet befluit brengen, dat er bij haar geene zekerheid
is omtrent duizenden belangrijke voorwerpen, die buiten bet gebied onzer kennis liggen : maar in de praktijk
des levens beflure ow bet gezond verfland en de algegemeene toeftemming, Laat ons bet kind, zoo dra bet
voor bet beg-rip van doel en orde vatbaar is, op al de
werken van God opmerkzaam maken . Een oneindige rijkdom van ftoffe biedt zich bier aan, voor godsdienftig
onderwijs en opwekking van godsdienflige gezindheden . Hemel en aarde, al de rijken der natuur, bet
kleinfte dier, de geringfte plant, de doode fteen, prediken de wonderen van God, den ondoorgrondelijken .
De mensch zelf is liet pronkftuk zijner werken . Dat
men den jongen wereldburger op dit tooneel van zijn
aanwezen, met geopende zinnen, doe rondwandelen ;
men leere hem, zoo veel mogelijk, de natuur, bet ver .
band, de orde, de weldadige bedoelingen van alles opmerken ; hij leere den rijkdom der groote en fchoone
aarde kennen ; hij leere de afflanden en de grootheid der
flerren meten, of worde ten minfle overtuigd van de
grenzenlooze uitgebreidheid van bet heelal ; hij zie,
hoe er, op dezen wereldbol, voor bet aanwezen, bet
behoud en bet genoegen van duizenderlei dierfoorten
in zoo vele geflachten en orden, door duizenderlei midde-
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delen, hoe er bovenal voor den menisch, den beef
der fchepping, gezorgd is ; hij zie alles in de heerlijk .
ite orde y alles fchoon, goed en volmaakt, en geen
plekje ledig van de merkteekenen van Gods invloed ;
en hij zal, met verbazing en eerbied, gevoelen : God
is groot, en zijne goedheden zljn over al zijne werken l
„ Maar zou die onderwijs uit de natuur niet het eers, ite onderwijs in den Godsdienst behooren to zijn?
i, En heeft men dan dat gezag, waarop glj zoo even
„ aandrongt, wel van noode ? " -- Misfchien kan bet
oogmerk, op verfcheidene wijzen, even goed bereikt
worden ; en, daar ik geen leerftelfel voor de opvoeding zoek op to ftellen, onthoud ik mij van het onderzoek ter beflisfing dezer vrage . Alleen wil ik wel
Verklareri, dat ik voor mij zeer overhel, om bet gezag
tot den eerften grond to leggen ; ten einde het jonge
gemoed al vroeg met eenen heiligen eerbled ingenomen
wordewoor die Goddelijkekhriften, rVaarin de mensch,
door zijn geheele leven heen, eenen vaster grond van
zekerheid en hope vinden zal .
Voor het overige gave men den jongeling, die den
gewigtigiten inhoud des Bijbels kent, en rseds geleerd
heeft God zijnen Vader, die ook de grootheerl* Schep.
per der natuur is, als zoodanig to eefbiediged, alle
mogelijke vrijheid in het onderzoelten der waafheid .
Dat wij hem tegen ongeloovigen en opzettelijke twljfelears wantrouwen inboezemen, wle kan bet wraken?
Maar wauneer wij ons verpligt achten i om hem onze
begrippen, in onderfcheiding van andersdenkende godsdienitige menfchen , mede to deelen , behooren opregtheid
en voorzigtigheid ons to befturen. Laat ons hem dan
ook gelegenheid geven, dat wij hem zelfs aanfporen,
em de zaak van meer dan 86ne zijde to bezien, ^ok anderen to hooren, en zijne eigene gronden van geloof,
Gods woord en zijne rede, laten beflisfen . Misfchien
is hij geen beminnaar van het onderzoek van gefchilfukken ; en dit ware een geluk : hij zou dan geen gevaar loopen, Van zijne broederon ligtvaardig to veroordee-
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deelen, of, in eenen ijdelen waan, zich op eene vermeende fchranderheid, misfchien louter fchoolfche fpitsvig •
digheden, to verheffen. En hoewel wij eene grondigs
kennis van den Godsdienst in eene goede opvoeding
noodzakelijk achten , zijn wij echter verre, van alk
jonge lieden tot Godgeleerden to willen makers .
Het wordt tijd, dat ik nog handele over
3. De hulpmiddelen, van welke men zich, in de gods .
dienilige opvoeding, met de meeste vrucht zal kunnen
bedienen .
Behalve het onderwijs, hetwelk den grond leggen
moet, zijn er andere middelen noodig, om der jeugd
die heilzame begrippen en gezindheden, wdke wij zoo
wenfchelijk acnten, in to planten .
En wel meen ik, in de eerfte plaats, de oefening
van het geheugen daartoe to mogen aanprijzen . Dit
wonderbare verinogen toch is de voorraadkamer onzer
kundigheden ; en wel eerie kamer, opdat ik de vergelijking een weinig voortzette, die zich welhaast onherroepelijk toefluit, zoo men in de jeugd verzuimd heeft
bear behoorlijk to flofferen . -.- Intusfchen vrees ik, dat
men de oefening van het geheugen, in het hedendaagfche onderwijs, al to zeer verwaarloost ; gelijk dezelve, vooral ook in het godsdienflig onderwijs , dikwerf
buitealporig misbruikt is . --Niemand zal van mij Yet.
moeden, dat ik de jeugd de zoogenaamde leerflellingen
van den Godsdienst wil doen van buiten leeren ; verre
van daars maar hoe diepen indruk maken dikwils treffende,kernachtige fpreuken, verhevene befchrijvingen,
Schoone en bevallige dichtregelen ! Hoe gelukkig laten
zij zich, bij gepaste gelegenheden, voor den geest roepen! En hoe rijk zijn zij ter vertoosting, bemoediging
of waarfchuwing ! Eene ontelbare verfcheidenheid van
fpreuken, lesfen, raadgevingen , vindt men in de H .
S. , waarop de herinnering, daar /last gefchreven, het
merk van Goddelijk gezag drukt . Indien het din read.
zaam is, der jeugd beginfelen in to planten, haar to
voorzien van grondregelen, waarnaar men zich, in
&I-
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allerlei omftandigheden, to gedragen heeft ; coo is,
near mijn inzien, niets meer aan to prijzen, dan dat
men de jonge lieden, bij het onderwijs in waarheid en
pligt, zulke krachtige fpreuken en regelen, als de
boofdfom van het onderwijs beknopt zamenvatten, of
treffend herinneren en aandringen, doe in bet geheugen
prenten .
Eigenlijke Godsdienstoefeningen prijs ik ten tweede
aan . Hierdoor verfta ik de verheffing der gedachten
tot God, in ootmoedige aanbidding, het zij indankzeggingen, fmeekgebeden, of lofzangen . Kinderen to leeren
bidden, is de pligt Jes opvoeders, indien het bidden in
bet geheel een pligt to achten zij . Hoe ! zou de eenvoudige taal van een opregt kind door den hoogen God verfmaad warden , door hem , die de jonge raven hoort , als
zij reepen? In mijn oog is een ootmoedig biddend kind,
hetwelk verftaat en gevoelt wat het doet , een aandoenlijk en eerwaardig gezigt . Maar, dat bet niet onmogelijk is, kinderen dit to leeren, hoop ik, dat reeds uit
al het vorige van zelf wordt opgemaakt . Een kind,
hetwelk dezelfde gevoelens van eerbied, liefde, vertrouwen, dankbaarheid en gehoorzaamheid, w lke hex
voor zijne zorgdragende ouders gevoelt, aan bet heilige en genadige Opperwezen, maar in den hoogften
trap, waarvoor zijn gemoed vatbaar is, heeft leeren
toedragen, kan ook in het gebed werkzaam zijn . Men
gewenne zijnen kweekeling dan aan dezen pligt, eu
boezeme hem daartoe eene eerbiedige vrijmoedigheid en
vertrouwen in . Geene formulieren, geene van buiten
geleerde opftellen heeft hij tot het bidden noodig ; in het
algemeen keur ik die ook af. In zijne eenvoudige taal,
in zijn kinderlijke bewoordingen, zende hij zijne gevoelens opwaarts ; gewisfelijk is er hope, dat zij niet
onopgemerkt blijven, maar met verdubbelden zegen
op den vromen bidder zullen nederdalen .
Wat de openbare Godsdienstoefeningen aangaat ; in
het aanbevelen daarvan, voor de jeugd, acht ik meer
behoedzaamheid noodi -g . Over het geheel zijn dezelvo
voor
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voor de vatbaarheid van kinderen en jonge lieden niet
berekend ; dezelve duren ook voor hen to lang ; en
door bet een en antler krijgen zij vroeg eenen tegenzin
tegen bet bezoeken eener plants, alwaar men hen
bragt, opdat zij zich aan die plaats van der jeugd-af
gewennen zouden . Zou,in de godsdienftige opvoeding,
over het geheel, niet alles, wat enkel uit fleur en werktuigelijk gefchiedt, zonder der kinderen verftand en
deeineming bezig to houden, zeer to ontraden zijn?
Meet zulks niet eerie zeer nadeelige aandachteloosheid,
bij dergelijke oefeningen, in verderen Ieeftijd, ten gevolge hebben ? En Indien , bij kinderen van eene levendigv geaardheid, - en hoe vele zijn er zoo! - dye
vending, welke hen daar vermeestert, eens tot afkeer
en tot kwade overleggingen aanleiding gave, wat won•
det ware bet ? Wat wonder zou bet zijn, zoo menigeen ons verklaarde, eenen vijandigen haat tegen den
Gudsdienst to hebben opgevat, uit hoofde van den
dwang, hem door welmeenende odders in dit opzigt
aangedaan 7
Dech #it weer bijtonderheden tredende, zoude ik
xnijn ontwerp to ons tijdsbetek to buiten gaan . Laat
mo ., ten beiluite, bij de opgegevene hulpmiddelen nog
Un voegen.
Wilt gij uwe geliefde kinderen tot godsdienftige menfchen vornien ; o Toehoordtrs ! het allerkrachtigfte
middel hlertee 3s, dat gij zelve van een opregt godsdienftig karakter hun een voorbeeld geeft . Dit is tevens
een volftrekt noodzakelijk middel, zonder hetwelk gij
7elve alle andere pogingen verijdelen zoudet . Ben godsdienitig karaktertevertoonen, is, niet, in onverfchillige zaken, in kleeding, manier van fpreken en den omgang met menfchen, u van de heerfchende gewoonten
to onderfcheiden, en eene zonderlinge itijfheid aan to
nemen ; bet is niet, ontijdig over den Godsdicnst to
fprekcn, waarbij deszelfs betrachting wel eens verzuimd worden kan : maar bet is, hij alle gepaste gelegenheden, in en buiten uw huis, u als vrienden etc
BMENGELW . 1815 . NO . S .
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voorfiallders van dOl C oclsclienst tc gcdragen; met kie~
[che omzigtiglJeiJ vooral het 001' en oog uwer kincleren
tc ontzien ~ nooit van den Godsdienst tc fprcken, dan
met ongekun11:eUen ernst; u over geenc Godsdienstocfeningcn te fchumen, maar er vooral ook geene vertoo11 ing meele tc maken; cn bovenal, de kraeht van dC'll
Gcdsdicnst te docn blijkcn, in eenc ollwrikbarc en
naauwgc7.cttc dcugds berrae ht: l!~.
Medeburgers, lan~i- en geloofsgenooten! Laat ons
zoo doen, zulke begini';.;lcn, gcvo21ens en gezinclhe·
cli.:n 0112e11 ~;:jll'fe;-cll inplanten, hen zoo opleiden, hun
zoo voorgaan; dan mot;eil \\'~i hSjJcn, (Lit wij hun
het kostb,,:lrf):c cd~lc\.:l, de goedkeuring van God, die
oneindig waardiger is cJ:tIl al het gQed der wereld, bij
ons verfcheiden, zullen ndatcn.
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Welke het vasteland zoo lang
drukte, is ten laatl1e overhoop gcworpen. e) Na U091"
11;t blued \"an llli!li:.Jenen gewaa1 tc 'hebben, verwektt:ll
de onmenfc11clijkheden, de me[!doogenlooze eerzucht
van .IJ U 0 _'i ""1 P j~ R T E ;;ull;: cene ;1]gcmeenc verfoeijing ~
dat de Europekhe natien opitonden ais een enkel volk ')
en het tcisterend jnk zijner dwingdandije afwierpcn.
Vit dezen 11001(le bebtel1 de doorluchtige fpelers in hd
groote drama del' Europefche ftaatkundc de regtn:atigfte
aanfpraak op onze kennisneming.
Reeds hebben wU Ollzen LczerCl1 de levensfchetfen
van drie l1cken Ct) vertoond, die een a ll1zienI~ik en
gelllkkig deel in de bev;-ijding van Europa hacldcn; twee
dcrzelven de gloricrijke paden dcr overwinning nog ver,,\)l!~(;!lde; de under, hehlas! verwczel1 tot het koude
gebied des F:r,lfs. Doc:h:\l 0 It E A lJ 's ol1fl:erfc1Ukc f:um
zal
(*) Dit f1~tlk (7/10 het Ilcodi.'~ ;:ij zulks ann te mcrl:cn)
't\r'::"d f,c'ldd Vc'H'>:f" (; ~ .io~~grrc l1oudJotti~~e gebeurtenis van zij ...
te~1

(1'

{'l:::;ozcn

Wi:

\\Tcde[~e::'.'.
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zal tot de laatfle nakomelingfchap overbrengen de be .
Ilisfende nederlagen en onherftelbare tegenfpoeden van
BUONAPARTE .

Onder de leden dier groote confederatie tegen den
gemeenen vijand worde nu gedacht aan F R E D E It I K
w I L L E _A1 III, Koning van Pruisien ; eenen Souverein, wiens dappere en ervaren Generaals zoo belangrijke dienften aan de Bondgenooten hebben bewezen .
F It E D r It I K W I L L E Al III werd geboren op den
Sden van Oogstmaand 1770 ; hij is de zoon van I= It ED E 1,1 I K W I L L 1r. M II, overleden den I9den van Siagtmaand 1797, en de kleinzoon van F R E D E R I K II , gemeenlijk de groote F R E D E R I IC genoemd, overleden
in bet jaar 1786 . Deze laatfle Souverein bereikte cenen
goeden ouderdom, door de vermijding van allerlei onmatigheid, fchoon van eenen gezelfchapzoeten of gezelligen aard . Hij had zucht voor de letteren . maar
itond groote Inoeijelijkheden in bet veld door . F R r,DR R I K W I L L E M II heeft verfcheiden veldtogten gedaan ; doch fukkelingen, gevoegd bij waterzucht, eindigden zijn leven, tot leedwezen van zijne familie en
cenige weinige vrienden, die de weldadigheid van zijnen
aanleg refit deden, doch geene bedrijven van heldhaftig.
heid of grootheid konden aanwijzen, die eene roemrijke
tiagedachtenis verdienden . Zijn vader liet kisten vol geld,
en tweehonderd-en-vijftigduizend wel gedisciplincerde
foldaten na, doorgaande voor de eerfle troepen van Europa . Tom de tegenwoordige Koning den Croon beklom, hadden de onkosten van den oorlog en de verkwisring zijns vaders de koninklijke fchatkist zoo zeer
ttitgeput, dat hij genoodzaakt was zijne regering to
beginnen met ]let openen eener geldleening to Frankfort .
De voorouders des tegenwoordigen geflachts waxen
van Zwabifche afkomst , zijnde Graven van Zollern of
Hohenzollern . Zij werden Burggraven van Neurem .,
berg, en veranderden in die hoedanigheid eene ontleende magt in eene fouvereiniteit , gelijk vele andere
Vorften hebbexi gedaan . In 1248 verkreeg de Burggraof
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F R E D E R I K II bezittingen in Frankenland, welke naderhand de Vorftendotnmen van Anfpach en Baireuth
werden . De Burggraaf F R E D E R I K V, in 1415 , groo,
ten rijkdom verzameld hebbende, kocht van Keizer s IG I S DI U N D U E bet Markgraaffchap van Brandenburg ;
en dit verwierf hem de keurvorftelijke waardigheid . De
Keurvorst A L .B E R T (toegenaamd flchilles) bepaalde bij
uiterften wil, in 1473, dat bet Markgraaffchap van
Brandenburg, met al deszelfs aanhooren , de ondeelbare erfenis zou zijn van den eerstgeboren ; en verraderij
verwierf, eenigen tijd later, nieuwe vergrootingen voor
dit huis, door bet bedrog, tegen de Ridders van de
Duitfche Orde en de Tempelheeren in bet werk gefteld, waardoor een volgende Markgraaf, die, to hunner beveiliginge, was verkoren tot Grootmeester, hen
beroofde van Oost-Pruisfen, gelijk zij vroeger door
zijnen voorganger van de Neeuwe Mark waren ontzet .
De Markgraaf S I G I S M U N D U S ., die de eenige dochter van Hertog A L B E R T trouwde , verkreeg bet beftuur en de huldiging van Pruisfen in 1611 , en in 1618
vereenigde hij hetzelve met bet Ketirvorftendom .
Kort daarna, door bet uitfterven van de regte lime
der Hertogen, vol-de, de Keurvorst van Brandenburg
op in bet Hertogdom Kleef zoo wel, als de Graaffchappen Mark en Ravensburg . In 164o beklom F R ED E R I K W I L L E M, genoemd de Groote Keurvorst ,
den troon, omringd door bloedige ruinen, bet work
van zijnen zwakken voorganger ; doch, na eenen onheilfpellenden kriig tot een gelukkig befluit gebragt to
hebben , verwierf hij bij den vrede van Westfalen de
i3isriommen Minden, Halberftadt en Kamin, met andere
bezittingen . Deze Vorst had ongeveer twee millioenen
onderdanen, van welken hij, volgens echte befcheiden,
de jaarlijkfche fom van 1,533,795 kroonen ontving. De
corlogen van L o D E W I3, i. XIV dreven F R E D E R I IL
w i L L E M in menigen flriid , biedende hem daardoor de
gelegenheid aan om den naam to verwerven van een
groot Generaal . F r it n E R I It I, een voorfpoedig, maar
ver
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verwaznd Vorst, kroonde zichzelven als Koning van
Pruisfen, op den 18den van Louwmaand 1701, en verkreeg van tijd tot tijd de erkentenis dezer nieuwe waardigheid bij al de hoven van Europa, uitgezonderd den
Heiligen Stoel . Hij vergrootte zijn fouverein gebied
met het Vorliendom Neufchatel en de landen Julenberg
en Flohenflein .
honing F R E D E R I K W I L L E DI I vermeerderde zijn
leger tot Ioo,ooo man , en daarmede, benevens den
flag van Pultowa, verkreeg hij de gewenschte gelegen .
heid om de Zweden bijna geheel uit Duitschland to verdrijven ; en de vrede van 1720 verzekerde hem, met eene
fom van s,ooo,ooo kroonen, de bezitting van het naar
zijnen kant gelegen Pommeren, de fortres Stettin, en
de eilanden Ufedom en Wollin ; belangrijke eigendommen, als makende Pruisfen meester van een' der monden van den Oder, alzoo de Oostzee voor deszelfs handel openende . Deze Koning liet zijnen opvolger na
2,700,000 onderdanen, een inkomen van 13,750, 000
gulden, en ecn leger van 76,oco man .
I' R E D E R I K II begon zijne regering op eene wijze, wel gefchikt om het huis van Oostenrijk to ontrusten door de vzees voor eenen mededinger. Zijn oorlog in Silezit= bragt hem dat rijke gewest aan,hetwelk,
na de verwoesting, in hetzelve aangerigt, bevatte digt
bij de 1,200,000 inwoners, doch dat bij zijnen dood
1,582,000 had, en naderhand 2,048,000 telde.
Hij verkreeg, zonder geweld, de haven van Embden in Oostvriesland, en in 1772 nam hij insgelijks,
zonder een zwaard in de hand to nemen, \Vest-Pruisfen en het diftrikt der Netze, een land, toen meestal
woest liggende, ddch federt beter bebouwd, en van
groot gewigt, als eene gemeenfchap openende tusfchen
oud Pruisfen en Pommeren met Brandenburg . De bezittingen van F R E D E R I h, toen hij flierf, bcvatteden io,ooo vierkante mijlen, 5,800,000 onderdanen,
:,5oo,oco van welken hij zelf had aangewonnen . Zijn
inkomen beliep over de 5,500,c0o golden . Line fchatkist
Z 3
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kist Meld bij zi,nen dood in over de 3S,oco,000 ill
klinkende munt ; en in zijne foldij had hij eene uitge,
lezen armee van tweehonderd-en-zestienduizend man .
Pruisfen werd, door de tweede en derde verdeelingetl
van Polen, vermeerderd met twee nieuwe gewesten,
genaamd Zuid-Pruisfen en nieuw \Vest-Pruisfen, w el.
k e bevonden werden to zamcn to bevatten meer dan
1,500,000 inwoners .
F R E D E R I K w I L L E DI II won t%vee en een halve
millioen onderdanen aan, maar flierf zonder achting,
zonder roem, en, om redenen, boven vermeld, minder 1•ijk, minder magtig dan zijn voorganger .
De tegenwoordige Koning verkreeg zeer fchatbare
aanwinflcu voor Pruisfen, zoo lang hij in vriendfchap
bleef met Frankrijk . Want , fchoon de laatfte Mogendheid pp hem verkreeg haar het Hertogdom Kleef en
deszelfs aanhoorigheden of to flaan, zoo ontving hij,
bij wijze van fchadeloosflelling of ruiling, de Bisdommen Paderborn, Hildesheim en Munfler , een gedeelte
des grondgebieds van Erfurt en Eichsfeidt, benevens
zes abdijen en drie kleine keizerlijke fleden ; verwervende dus 513,oco inwoners in plaats van 133,000 ,
rwelke hij had afgeflaan . Dit alles was ten uitvoer gebragt ondanks de vertoogen van Oostenrijk en al de
Vorfien des Rijks .
De Pruisfifche bezittingen hadden in 1805 eene uitge,
breidheid van 15,516 vierkante mijien, en de bevolking
fteeg tot 9,640,000 perfonen . Vier millioenen kende
men aan Pruisfen toe, twee aan Silezie, en ruim twee
aan het Keurvorftendom, Pommeren, Maagdenburg
enz . De overfchietende anderhalf millioen bevonden
zich in de kleine gewesten in Westfalen, Frankenland
en Neder - Sakfen .
In de ruffling, welke naderhand plaats greep tusfchen
Pruisfen en Frankrijk, won de eerfte aanmerkelijk, niet
zoo zeer door de inwendige waarde der plaatfen, haar
In 1'-uiling gcgevcn voor Neufchatel, Anfpach, Esfen,
1VeT.flcn enz . , maar mecr bijzonder door derzelver liggin ®,
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ding, vermits zij de masfa der overige Pruisfifche bezittingen in Duitschland verbonden, flellende Pruisfen
het gebied in handen over de Elbe en Wezer, de natuurlijke kanalen van haren handel en then der aangrenzende flaten .
In bet voorjaar van i8o6 werden vredeson :lerhando.
lingen geopend tusfchen Frankrijk en Engeland, en
Lord L A U D E R D ALE naar Parijs gezonden om dezelven to befluren . In deze onderhandelingen werd op de
teruggave van Hanover aan de kroon van En-eland, als
een hoofdpunt , geflaan ; en B U 0 N A P A R T E fchikte
zich in dit opzigt naar de wenfchen van bet Britfche
Ministerie, niettegenftaande hij bet Hanoverfche grond .
gebied had afgeflaan aan Pruisfen , in plaats van eenige barer provincien, welke aan Frankrijk waren gegeven . Dit was blijkbare befchimping des hots van
Berlijn .
Het bleek fpoedig, dat vijandelijkheden tusfchen Pruisfen en Frankrijk niet lang meer konden uitblijven ; en
vijandelijkheden werden finachtend verlangd door bet
yolk van eerstgenoemde rijk . De grootfle geestdrift
deed zich kennen . Verfcheiden fteden en landfchappen
itelden voor, regimenten voor hare eigen rekening to
ligten ; en de ftudenten der Univerfiteit van Halle verzochten verlof oin zichzelven tot een regiment huzaren
to vormen. De vrede wend geteekend met Zweden,
wiens Koning met kracht de oorlogzuchtige voornemens van den Pruisfifchen Monarch onderfleunde.
Lord AI o R P E T H insgelijks werd gezonden door Engeland, met eenen bijzonderen last aan bet hof van
Berlijn, deelende een ontwerp mede van uitgebreider
zamenwerking van Zweden, Rusland, Engeland en
Pruisfen .
B U 0 N A P A R T E was niet onkundig van deze vijandelijke toerustingen, en poogde dezelve met werkzame infpanning to bejegenen . Hij verliet Parlis den
soften van Herfstmaand, om zich aan bet hoofd te flellen zijner !egers , die thans in optogt waren naar de
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grenzen van Pruisfen . Eene laatfie en vruch?cloozc
proef tot vriendfcl .appelijke onderhandeling `verd no
gedaan op den 5den van Wijnmaand, toen dc beide
J\-lonarchen in de hoofdkwartieren hunner wederzijd.
fche troopen waren ; dock de oorlog was onvermijdelijk, en Pruisfen gaf cen manifest in bet licht, de
grogden aanwijz ;:nde, waaroh hij begonnen werd .
Na deze openlijke verklaring maal:ten zich beide de
Vorflen gereed tot cen fpoedig begin der vijandelijkheden . De Franfche legers naderden Opper-Sakfen met
drie divifien, en de veldtogt werd geopend met den flag
van Schleitz . De Pruisfifche armee werd aalngevoerd door
den Generaal II L U C H E It op den regter , en den Prins
V A N 110 H E N L 0 0 op den linker vleugel . In dezen
veldflag overwonnen de Franfchen, zoo als ook in den
aanval tegen Grafenthal , onder Generaal L A N N E S,
in welk gevecht Prins L 0 n E W IJ K van Pruisfen, brooder des Konings , fneuvelde door de hand eens kwartiermeesters van het tiende regiment Franfche huzaren , met wien hij in een bijzonder gevecht was gervikkcld .
De fchikkingen der Pruisfifche legers waren met veel
beleid gemaakt ; maar, ten gevolge van de fnelle bewegingen der Franfchen, werden deze fchikkingen telkens veranderd . Deze onderfcheidene bewegingen waren fleclits voorbereidend voor den grooten veldflag,
welke daarna bij Jena geleverd werd, plaats griipende
op den I3den van Wijnmaand i8o6 . De Pruifen noemen bet den flag van Yena ; maar de Franfchen onderfcheidden hem in hex eerst door den naam van 2uerfladt, oindat bet daarwas, dat bet Franfche centrum ,
onder II u o N A P A R T E, den aanval deed . Het is niet
onopmerkclijk, dat de Pruifcn en Franfchen den bloedigen trijd van dezen dag door verfchillende namen onderfcheidden ; want zeer eigenaardig mogt dezelve als
twee verfchillende veldflagen befchouwd worden . Die
van Auerfl:adt begon ten zes ure in den morgen ; de ander, to Jena, begon een half uur later . De ruimte tusfchen
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fchen beide de flagvelden is meer dan vier (Holl .) mijlen, en beiden eindigden ten voordeele der Franfchen .
B u o N, ,k P A R T E had onder zich de Maarfchalken
LANNES, NEY, AUGEREAU en SOULT, de eerfte van welken een begin van hct vuur maakte, waartegen de Sakfers ecnen dapperen weerftand boden . Zi
werden aangevoerd door hunnen eigen Generaal ; doch
de Pruifen werden gekommandeerd door Prins H 0 n E WL 00, met Graaf T A u E N z I E N order hem . De Generaal B L U C H E R was met eene refLrve van vijftienduizend than aan den gang to Capellendorf, waar bet
gevecht over half vier ure in den achtertniddag eindigde . Aueritadt is drie (Holl .) mijlen van Naumburg.
De Koning van Pruisfen en de Hertog van Brunswijk,
met derzelver armee, plaatften zich tusfchen de dorpen
Poppelt, Trutchwitz en Rehhaufen . De eerfte aanval,
van de ziide der Pruifen, gefchiedde door den regter
vleugel onder den Graaf W A R T E N S L E E E N, wiens
aangrijpen met aanmerkelijk voordeel ging gepaard ;
doch hij werd,,naderhand genoodzaakt deze voordeelen to
laten v aren . B U o N A P A R T E en de Koning van Pruisfen ftonden nict over ellcander, vermits bet centrum
der armee van den eerften in gevecht was to Jena, en
dat van den laatften to Aueritadt .
Weinige dagen v66r den flag was bet blijkbaar, dat
de Pruisfifche armee to zeer uitgebreid was ; zij trok
zich van beide vleugels to zamen, bewegende zich
nader naar bet -ccntrum . Door deze beweging viel zij
in de font van een tegengelteld uiterfte ; en aan dit ongeluk ma- de gemakkelijkhcid worden toegekend, met
welke de Franfchen hare flanken overvleugelden . Het
was dezelfde noodlottige omftandigheid, die den flag
van Presburg befliste ;want thans licten de Pruifen den
Franfchen toe, eene gelijke manoeuvre tegen hen in bet
werk to ftellen, als den Oostenrijkers in dezelfde maand
en bi;na op denzelfden dag des vorigen jaars de neerlaag deed lijden . Op dit voordeel was` bij de Franfchen
gcrekei .d, alvorens met de Pruifen aan dell gang to
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zijn ; en eene - zekere mate van befluiteloosheid, die
Iiet leger der laatften verlamde in bet beflisfende oogenblik, opende den weg tot die overhoopwerping, welke hot gevolg wend .
Er beftond eerie aarzeling onder de bevelhebbers , of
men aanvallen, dan den aanval der Franfchcn zou afwachten . De flagorder werd niet algemeen good gevonden ; en men zegt, dat eerie betere werd aan de
band gedaan door eenen Generaal van de hoogfle onderIcheiding in de Pruisfifche armee, met zamenwerking
van eenen Sakfifchen artillerist van groote voortreffeIijkheid . Schoon fommige der oorzaken, welke tot de
rampen van dezeri dag bijdroegen, wel nimmer zullen
bekend worden, loopt hot no-tans den minst fchcrpzigtigen in bet oog, dat hot aan eenheid van plan van
werking voor zulk een groot en magtig ligchaam ontbrak . Men zegt, dat op den morgen van den flag,
toen een dikke mist de aanvallen der Franfchen begunfligde, hot plan zeer wezenlijk veranderd werd door
den Hertog van Brunswijk, en daardoor vele verwarTing ontflond in de eerfte oogenblikken . De wanorde ,
waarin de Pruisfifche infanterij gebr4gt werd door doze
nieuwe wijze van aanval, maakte eenen terugtogt op
de reguliere en ordelijk overwonnen armee, na den
flag, volftrekt onmogelijk . Het was eerie volflagen deroute, welke de ongelukkige Pruisfifche krijgslieden in
den toeftand bragt, am door de overwinnende Franfche ruiterij neergehakt to worden, als het koorn door
de fikkel . Het verlies was , volgens de Franfche opga .
ven, tusfchen de dertig- en veertigduizend krijgsgevangenen , waaronder twintig Generaals , dertig vaandels, driehonderd ftukken gefchut, en verbazende magazijnen . De gefneuvelden en gewonden werden geIchat op vijf- en- twintigduizend . Meer dan veertien
dagen na den flag, lagen de lijken der verflagenen,
onbegraven, in hoopen opeengeItapeld, als zijnde de
IIaburige dorpen gezamenlijk verbrand of verwoest .
(Het vervolg hierna .)
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LETS, OVER DE ARABISCHE PAARDEN .
(Overgenomen nit eenen Brief van den I-icere ROUSSEAU,
Conful-•g eneraal van Frankrijk, to 4leppo, aan den Heere J 0 U A N N I N , Cozy fur- ; eneraal van Frankrijk,
to Newel .)
FVady Djebab, Maandag 5 Dec!i8o8 .
- Zeer menigvnldig zijn do hazen in de woestijn, en zeer
good otn to eten ; ruim twintig zijn or van clang gevangen .
Daartoc ltld men zich bediend van cenen valk en eenen jagtbond, we'.ken ik, cenige dagen verleden, van eenen ~Inaze
(*) gekocht had ; doch zij konden hen niet achterhalen,
kloewel zij veel vlugheid en zucht voor de jagt vertoonden .
J)e Egueis (t), beter afgerigt, hebben, even als gisteren,
Yelen met ftokken doodgeflagen .
Olntrent den middag hebben wij onverwacht onze Vedettes
Lien terugkomen, die ons de verfchijning van eene bende
Cazous (§) boodfchapten ; er nevens voegende, dat zij zich
verbeeld hadden, onder dezelve den beruchten E L-B E R D J I :
to onderfcheiden, een Neger van reusachtige geftalte, en
Kapitein van de lijfwacht van bet opperhoof'd der Wehabis .
Oogenblikkelijk verfpreidde dit berigt den fchrik order do
karavane . Straks bereidt elk, zich tot den ftrijd ; de ftandaarden worden ontrold, de lonten ontftoken ; alle de Ridders, met hunne lanfen gewapend, fcharen zich in flagorde,
en de woestijn weergalmt van krijgszangen,HeroubiI genaamd,
De banditen, intusfchen, zijnde in kleinen getale, durfden den
flag niet wagen ; ijlings zagen wij hen op de vlugt flaan, en
weldra was onder ons de rust herfteld .
Zoo aanflonds noemde ik de Vedettes ; ik inoet u berigten,
welk flag van yolk doze lieden zijn . Men zegt, dat zij nit
Chamie (§§) afkomftig zijn . Zij kennen de woestijn door en
door,
(*) Eene Arabif he horde .
(t) Een ftam, die en vast verblijf houdt, ca zich met den ko phanl del gen ert
.
(§) Stroopende Randiten .
(S) Oppcr-Arabia .
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door, en kunnen, als zoodanig, Laetfen van bet hastelanr,
genoemd worden . Vanhier dat de Lgueils hen Diet kjjljjjc :j
misfen ; zij huren hen, om de karavanen vooruit to gaan, en
dezelve to geieiden fangs veilige weten, en op welke men
genoegzame versch water- plaatfen aantreft . Doze A-abieren,
Defile genaamd, zijn, over hot algemeen, fcherp van gezigt,
enrijden op vlugge kameelen, zijnde, zoo als ik denk, dromanedarisfen. Getrouw, danrenboven , en zeer verknocht aan de
genen, die hen bezoldigen, weten zij fomtijds him het ]as .
rig ontmocten van de gaarders der tolregten re doen vermijden, door dezelven valfche berigten op de mouw te fpelden, of door bet nemen van bedriegclljke omwegen .
Verfeheiden Anazes, vrienden van onze Egueils, in onze
karavane gekomen zijnde, hebben mijne paarden bezien .
Slechts den derzelven behaagde hun ; het is de graauwe, welken gij in Perzie hebt gezien, en die van een voortreffelijk
ras is . Vervolgens verzocht hebbende om bet to nlogen berijden, bewilligde ik er in . Nict minder bekoorden hen zijne
fnelheid, gezeggelijkheid , en de vlugheid zijner bewegingen .
Zij wilden bet paard koopen ; ligt begrijpt gij, echter, dat
ik er niet van wilde fcheiden . Op mijne beurt vroeg
ik hun, of zij een • fchoon merriepaard voor mij to koop
Madden? ,, Hoe veel hebt gij er voor over?" vroegen zij .
„ Duizend piasters," was mijn antwoord . Hierop begonnen
zij to lagchen, en verzekerden mij, dat ik beneden de drieduizend piasters geen zulk merriepaard zou kunnen koopen,
als ik verlangde .
Voor bet overige, mijn vriend, kan a niet onbekend wezen, hoe flerk de 4rabieren nan hunne merriepaarden verknocht zijn ; men kan zeggen, dat zij dezelven even lief
hebben als hunne vrouwen ; en er is misfchien geen AraBier, die de zijne niet in zijne tent laat flapen, midden onder zijn buisgezin, welk bet dier even zorgvuldig oppast,
alsof bet een geliefd kind ware.
a De edelfle overwinning," zegt B U F F O N, „ welke de
~, mensch ooit behaald heeft, is dat fier en moedig dier (bet
„ paard), hetwelk met hem de vernioeijenisfen des oorlogs
„ en den room der krijgsgevechten deelt ." Doch de Ar1•a bferen bezitten, onder alle volken der wereld, de fchoonile
paarden, die er bet meeste work van maken, en dezelve op al
de bewegingen en zwenkingen der rijfchool best weten of to
ril;-
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y i g ten . 1
;u, inderdaad, in bet diepfte hunner woestijnen moet
men zich begeven, om over de voortrelielijkheid der rasfen
to oordeelen, dezelve to leeren kennen, en ze op hunne juiscc waarde to fchatten . Vanhier, dat, ten alien tijde, de
Perzifc;'le en Indifche Vorflen getrachc hebben, deze rasfen in
hunne heerfchapp1jen to vermenigvuldigen . Sinds ettelijke jaren is dezelfde fmaak doorgedrongen tot de Europefche Vorflen, die overal de beroemdtte laten opkoopen .
In bet algemeen zijn de 4rabiJche pearden teeder, dock
gehard tegen de vermoeijenisfen van lange togten, wel geevenredigd, tenger, vlug, en verbazend fnel in het draven ;
hebbcnde voorts zeer weinig buik, kleine ooren en een' korten flaart . Deze zijn de onderfcheidende kenmerken, aan
welke zij kunnen onderkend worden . Bijkans altijd zijn zij
zonder nukken, en zoo zacht van aard, dat zij zich van
vrouwcn en kinderen laten behandelen, en, to gader met de
andere beesten, flil in bedaard in de vlakten rondloopen ; ook
worden zij doorgaans zonder zadel bereden, en door con' eonvoudig' halfler befluurd . Wijders kunnen zij lang dorst verdragen, en worden, gemeenlijk, met kameelmelk gevoed.
Eindelijk zal ik er nog nevens voegen, dat hun flechts cene
geringe portie wordt toegedeeld, dat zij niet behoeven beflagen to worden, verinits zij in de woestijn niet dan elfene
oppervlakten en zelden een' fleenachtigen grond ontmoeten .
Zie bier intusfchen de vereischten, welke door do ,frabiew
ren in eon paard, om volmaakt fchoon to zijn, gevorderd
worden : een boogachtige hals ; regte ooren, en met de boveneinden bijkans elkander rakende ; con klein, maar langwer.pig hoofd ; groote en ronde oogen ; breede onderkaken ; een
dunne fnoet ; welgefpletene neusgaten ; een niet to dikke
buik ; fijne pooten ; korte hielen ; breede en harde hoeven ;
een breede borst, en hot kruis final . Ten aanzien van de twee
laatfte hoedanigheden dntkken de dnazes zich aldus uit :
„ Bewaar en beinin bet paard, hetwelk de borst van een
„ leeuw en bet achterfte van een wolf heeft ." In de merrien vorderen zij intusfchen, dat ook bet kruis breed en eon
weinig verheven zij .
Voor bet overige, wanneer bet paard de drie fcboonheden
van hoofd , pals en kruis bij elkander bezit , befchouwen zij
bet als volmaakt . Zeer kort en krachtig wordt dit door H oR AT t u s uitgedrukt in den volgeuden diehtregel t
,, Q 0 d
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„Qpod pulclfx clunes, breve quod caput, ardua cervix ."
Bij dit alles, mijn vriend, moet gij Dog weten, dat de Ira.
bieren de gewoonte hebben, bet geflachtregister der onderfcheidene rasfen zorgvuldig to bewaren, en, om derzelver
edelheid en oudheid to bewijzen, getuigfchriften laten opflellen . Zie hier de echte kopij van zulk een getuigfchrift, bet .
welk ik ben magtig geworden, en waarin uwe nieuwsgierig .
beid, vermoed ik, belang zal fleilen .
„ In den naam van den barmhartigen en goedertierenen God,
• van wien wij alle hulp verwachten . - De Profeet zegt :
„ nimsuer zal mijn yolk zamenfpannen , emn de dwaling flaande
• to houden.
• Wij ondergeteekenden verklaren voor den hoogfen God,
• verzekeren en getuigen, zwerende bij ons lot, onze for• tuin en onze gordels, dat de kastanjebruine mertie, aan bet
• voorhoofd met eene witte kol geteekend, en hebbende een'
• witten voor- en achtervoet, van edele voorouders afkom„ ilig is, zoo wel aan vaders als aan moeders zijde, door
• drie onmiddellijke en achtereenvolgende geboorten ; dat bet
„ met er daad geboren is nit een Seglaaouic merriepaard van
~, AL-CAZRAN, Van Nedied, en uit een' hengst van bet ras
j, van Choulyman Elfebbah ; en dat bet de hoedanigheden
dier merriepaarden vereenigt, van welke de Profeet fpreekt,
• als hij zegt : hare buiken zijn fchatten, en hare rugged
• zetels der eere .
• Gerugfleund door de getuigenis onzet voorouderen, ge• tuigen wij, op ons lot en op ooze fortuin, dat de bewus• to merrie van adelijke afkomst is, en zoo zuiver als de
• melk ; dat zij vermaard is door hare vlugheid en fnelheid
• in bet draven, bekwaam om den dorst geduldig to verdra• gen, en gewoon aan de vermoeijenisfen van lange togten .
~, In getuigenis hiervan hebben wij de tegenwoordige verkla„ ring gedaan, volgens hetgene wij zelven gezien en verna• men hebben . God is de beste getuige ."
Hierop volgen de zegels van hen, die het getuigfchrifc
hebben gegeven.
De drabieren, hartstoeetelijke liefhebbers van paarden, bezitten verfcheiden verhandel'ngen over de kunst om dezelve
op to kweeken, en hen to behaiidelen in de onderfcheidene
ziekten anti welke zij onderhevig zijn . Het meest bekende
diet
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dier febriften voert tot tire] : Beginfeis der Paardenkunst, en
over de wetenfchnp der Paarde .martfenijkunde . A L I, fchoonZOOn van M A n O M E T, wordt voor den fchrijver gehouden ;
en ik heb er mij een exemplaar van weten aan to fchaffen.
1k ben voornemens, indien mijne bezigheden her toelaten,
het werk in bet F ransch to vertalen, en, bet to laten drukken .
Intusfchen geloof ik dezen brief niet beter to kunnen eindigen , dan met eene optelling van de vermaardlte rasfen der
llrcabifei paarden : I . Ku'teil. 2 . Djelfy . 3 . Scydi . 1 . Menaki.
5 . Seglavoui . 6 . Deydjaaa . 7 . Heddan . 8 . Richan . 9 . Soueyti.
I a . Enhgan .
ii . Beladau . 12 . Fezeidjan . 13 . Hedban. 14 .
Toeysj m . x5 . li'ednanM i6 . Choueynaan Elfebbah . 17- Mucherrej : ~8 . ilbcu Erkoub .

LOUIZA

VENONI .

Terse Italiaanfcbe Gefchiedenis .
V 1' annee• wij bet geluk, hetwelk in de hoogere ilanden
der zamalleving wordt genoten, onpartijdig berekenen, zullen wij , nlgetwijfeld, verbaasd ftaan, aldaar geenerlei natuur .
lijk gevod en zoo weinig wezenlijke voldoening to ontmoe .
ten . De lieden naar de mode, de wellustelingen van den hoogen toon zullen bekennen, in oogenblikken van bedachtzaamheid, hoc vele finarten zich onder hunne genietingen gemengd
hebben, en dat zij, vreesden zij niet zich beiagchelijk to
zullen maken, door de betrachting der deugd hunne vermaken aanmerkelijk zouden hebben kunnen verhoogen .
Sir E D U A R D , met wien ik de eer had to Florence kennis
to maken, bezat eel' karakter, verre verheven boven hetgene, gemeenlijk, de rijkc Engelfche reizigers kenmerkt . Zijne
historic was bekend bij fonunigen zijner landgenooten, welke
toenmaals in Italic zich bevonden ; en een van hen, die bij
wijlen over iet anders dan fchilderijen en muzijk wist to praten, verhaalde mij de volgende bijzonderheden .
Al vroeg begon Sir E D U A R D zijne reizen ; kort na zijn
vertrek (uit Engeland) vernam hij bet overlijden van zijnen
vader ; dit ftelde hem in bet bezit van een groot vermogen .
Met bet geluk vau bet bezit paarde hij alle de neigingen der
jeugd om bet to genieten ; altijd prachtig en fomtijds very
kwis-
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kwistende, was hij , echter , nimmer belagchelijk in zijne verferingen, en, hoewel hij bekend flond your een flt van
vermaak, gaf hij meer voorbee1ceu van edelmoedi .:h^id dan
van dwaasheden . Met opzigt tot bet aanz?cu en de achting,
welke zijn karakter had verworven to midden van 1c dcvalingen der jeugd, werd hij geacht veel verpiigting to hebben
aan de verkeering met eenen edelman, zijnen Akademievriend, die hem bij den aanvang zi?uer reizen verzelde . Tot
zijn ongeluk, werd die beer, wiens vriendfchap hem zoo nut .
tig geweest was, to Marfeille van Gene zware ziekte aangetast, wier gevolgen hem noodzaakten ter zee terug to keeren ; hij fcheidde dan van Sir ED U A R D, die alleen zijne rein
voortzette .
Op zekeren dag, als hij eenen berg in Piemont afreed, verkoos hij, ondanks de gevaarlijkheid van den weg, door een
vooroordeel, aan zijnen landaard eigen, zijn Engelsch rijpaard
boven eenen Italiaanfchen muilezel ; bet dier deed een' verkeerden flap, viel, en fleepte, in then val, zijnen ruiter mede .
Sir E D U A R D's knechts namen hem op, die naauweiijks eenige teekens van leven gaf ; in haast maakten zij cone rosbaar,
en droegen hem naar hot naaste huis ; bet was dat van eenea
Boer, wiens woning welgefleldheid aankondigde . Eenige buren, aldaar verzameld, hielden cenen velddans voor de dour,
toen Sir E D U A R D hun vermaak floorde . Ilet natuurlijk
medelijden, welk zijn toefland moest verwekken, werd in aller hart ontfloken, doch vooral in bet hart des eigenaars van
het huffs, V E N 0 N I genaamd ; hij haastte zich om den vreemdeling van hot noodige to verzorgen , en, met behulp
van zijne dochter, die, met alle teekens van de levendigfle
aandoening, den dans had verlaten, bragten zij welhaast Sir
E D U A R D tot zichzelven, en terug in her leven .
Eene hevige koorts was het gevolg van dit ongeluk ; dock
zij verminderde fpoedig, en binnen de veertien dagen was hij
in flaat, in hot gezelfchap van v E N O N I en diens dochter
to verfchijnen . Sir I: D U A R D kon niet nalaten eenige verwondering to betuigen over bet befchaaifd verfland en de kieschheid, welke hij in do verkeering met L 0 U I Z A befpeurde .
Iiaar vader verhaalde hem, dat zij was op evoed in bet huis
eener dame, die, door de vlakte rijdendc, in zijn hnis nachtverblijf had gezocht, iu denzelfdcn nacht 'IN zijne dochter
geboren werd ; zij begce.de, dat hQt kind naar naar zou go.
noemd
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nocind worden . „ Na bet overlijden mijner vronwe, " voegde
er V E N O N I nevens, „ natty Zij L 0 U I Z A tot zich, en deed
• haar verfcheiden kundigheded verkrijgen, die haar hier van
• geen nut zijn . Maar mijuc dochter bezit geene ijdelheid ; zij
„ vcracht boars ouden vaders eenvoudigheid tier ; zij wil help
• niet verlatch, en ik hoop haar weldra bij mijteLullenvesti„ gen ." Sir E n U A R D had gelegenheid, LOU I Z A nader to leeren kennen, en over de waarheid van hear vaders verhaal to
oordeelen . Dc muzijk en de teckenkunde waren de twee
kun!len, in welke zij de meeste vorderingen had gemaakt,
en Sir E D U A R D was in dezelve meer dan gemeen bedreven .
Niet onaangenaani was bet L o U I Z A, dat zij hare ftukken
hoorde prijzen ; en VENONI'S concerten, toen zijn gast in
franc was, daaraan to kunnen deel nemen, waren niet meet
hetgene zij voormaals gewcest waren : V E NON I'S fruit was
de beste van devallei ; zijne dochtcrs Wit overtrof dezelve, en
Sir E D U ARD was cen ineester op de viool . Maar bet waren
de gefprekken tilSf Chell L O U I z .A ell E D U A R D, welke men
moest hooren! Zij waren van eerie verhevene foort : lcunde,
fmaak en gevoel heerschten aldnar beurt om beurt . Sinds lang
was L OU 1 z A daarvan verfloken geweest ; en, to midden van
tie onkunde der vallei, vond zij grout vermaak in dezelve to
voeren : en moestcn zij net in waarde verdubbelen in den
inond van Sir E D U ARD , wiens geftalte cene der beminnelijkiten was, welke ik ooit gezien bob? Dc trekken van zijn goNat waren cen gelukkig inengfcl van levendighcid en gevoeligheid ; en indien zijne ziekte bet uirwerkfel det cerflc uirdrukking eenigzins had verminderd, de tweede had zij inerkelijk verhoogd . Niet minder verieidende was L 0 U I Z A ;
E D U A R D konde haar niet zonder eenc teederc belangflelling
'ien, welke hij In hot cerst aan een gevoel van dankbaarheid
toefchrecf. Doze belangftelling levendiger wordende, trachtte
hij dezelve to overwinnen, door zich zijnen toefland to herinneren, en de verpligting, order welke hij lag . Te zwak,
nogtans, waren zijnen pogingen, en zijne drift, verre van
to verminderen, word or to heviger door . Slechts Bern middel
was or your zijnen hoogmoed overig om die drift to voldoen :
hij befchouwde hot als laag en zijns onwaardig . Mar E D UA R D was de faaf eerier wereld , welke hij verachtte, ondertvorpen aan gebruiken, 1vefce hij dikmaals veroordeeld had .
£indelijk, na de zwak bij zichzelven bepleit to hebben, be .
IIENGEL\V . :8 :5 . NO. 8 .
A a
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floor hij, eene proeve to nemen, indien bet Inogelijk ware,
On de dochter van v E N o N I niet meer to denken , of - de
banden der dankbaarheid en de wetten der deugd to verge .
ten . Wat L o U I Z A aangaat , die op de kracht dier beide ge .
voelens vertrouwde, zij opehbaarde hem een gewigtig geheim, waarmede zijn geluk gemoeid was : bet was op cenen
avond dat zij met hun beiden gemuzifeerd hadden, in vEZij nam hare luit, en fpeelde eenen
N O NI'S afweziglieid .
korten treurzang . „ Dezen zang," zeide zij, „ heb ik tet'
„ gedachtenis van mijne lieve moeder gemaakt ; niemand an„ ders dan mijn vader heeft dien gehoord ; ik fpeel dien fomtijds, wanneer ik alleen en in eene zwaarmoedige luim ben ;
» waarom ik bet thans gedaan heb, weet ik niet . . . . Maat
„ helaas I heb ik dan geene redenen tot droefheid? " . . . Sir
E D U A R D drong haar, die redenen hem to melden . Na een
weinig aarzelens, vertrouwde zij hem bare bekommeringen :
baar vader was voornemens, haar uit to huwelijken ann den
zoon eens rijken landmans ; maar de opvoeding en manieren
van haren minnaar waren zeer gemeen ; zoo fterk had zij zich
tegen deze echtverbindtenis verklaard, als bet gevoel van pligt
en de zachtheid van haar karakter toelieten ; maar v E N O N I
was onverzettelijk omtrent dit huwelijk, en wilde bet binnen
kort doen vo®rtgaan. „ Hoe ongelukkig maakt mij dit be,, fluit ! " vervolgde L O U I Z A : „ In bet huwelijk to treden
„ met iemand, dien men niet kan beminnen ! Ain sulk een
» man voor zijn geheele leven zich to verbinden! . . . 6
„.
God!" Te zwaar voor Sir a D U A RD'S krachten was
deze gelegenheid ; hij vatte L O U I Z A'$ band, en, dezelve
vurig drukkende, zeide llij tot haar, dat het heiligfchennis
was, aan zulk eene verbindtenis to denken, prees hare fchoonheid, verhief hare deugd, en eindigde met to zweren, dat
kij haar sanbad. L o U I Z A hoorde hem met een gevoel van
vermaak, weak hair blozen niet geheel ontveinsde . E D U*RD, hare gemoedsbrweging ziende, bediende zich van die
gunflig oogenblik, fprak van de hevigheid zijner drift, van
de nietsbeduidendheid der huwelijksplegtigheden, van bet
onvermogen eener wettige verbindtenis, van de eeuwige duurzaamheid der verbindtenisfen, op de liefde gegrond, en bezwoer hair eindelijk, met hem to vlugten, en in bet genot
van bet ftreelendfte geluk hare dagen to flijten . Sprakeloos
was L O U I Z A op dezen voorflag ; z J konde hem deswege
jee.
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verwijten doen, hoewel haar hart er diep van gegriefd
eras ; haar tenig antwoord waren eenige ftille tratlen, die hare
oogex ontfnapten ; naauwelijks had zij den tijd, dezelve voor
haren vader to verbergen, die op dit o©genblik binnen trad .
verzeld van zijnen aanllaanden fchoonzoon . Het was een mail
Zoo als L o u I z A then had afgebeeld : lomp, onkundig, vient
voorkomen en manieren even laag waren . Maar V E N O N I t
hoewel, door zijne opvoeding, verre boven zijne buren vere
heven, befchouwde hem zoo als de arme den rijke doet, met
blinde verwondering, he; oog fluitende voor zijne gebreken,
Hij nam zijue dochter ter zijde, zeide haar, dat hij haar ha
.
ren aanftaanden echtgenoot sanbood, er nevens voegende, dat
hij voornemens was, hen binnen eene week to vereenigeln
L o U I Z A ging in hare kamer ; 's anderen daags belette haar
eene ongefleldheid nit to gaan. E D U A R D had zijn woora
gegeven met vE N o N I eene wandeling to doen ; voor dat hij
uitging, nam hij zijne viool, en fpeelde eenen treurzang ;
die van L o U I Z A gehoord went. Tegen den avond ging zJ
alit, om barer droefheid den vrijen teugel to vieren ; zij hield
ftil op eene eenzame plaats, door eenige populieren below .
merd, aan den rand van een beekje, welk door de vallei vlo .
de. Ben nachtegaal zette zich neder op derzelver takket},
en begon zljn gezang . L 0 u I I A zat op den verdorden ftaln
van een' ouden boom, met bet hoofd op haren arm rustende,
en vierde barer droefheid bot . De vogel, door bet geraas
van verhaaste fchreden verfchrikt, verliet zijne zitplaats ; L o U ICA fond op, bet aangezigt met tranen bedekt, en, zich omkeerende, zag zij . . . Sir Z D U A R D 1 Zijn gelaat vertoonde zijne voorgaande kwijning ; 4Iaar bij de hand vattende, floeg btj
een oog tsar den grand, waarin eene diepe verflagenheid to
Jezen was, en fcheen eenige oogenblikken onbekwaam, zijne
gewaarwordingen nit to drukken . ,, Gij zijt niet wet, Sir
„ E D UA R D," zeide L O U I z A met eene zwakke en bevende item . - „ Ik ben inderdaad ziek," antwoordde hij ;
„ maar de ziekte zit in bet hart ; ik ben ongeneeslijk : ik heb
„ inbreuk gemaakt op de wetten der herbergzaamheid, op de
„ 'heilige pligten der dankbaarheid ; ik heb om mijn geluk
„ durven wenfchen, mijn verlangen daarnaar betuigen, hoe, wel bet hart mijner weldoenfter er door gegriefd were{, : ik
„ wit er eene ffrenge boete voor doen. In dit oogenblik,
Iy L o u I Z A, verlaat fk u . Ik zal ellendig worden ; maar gij ,
A a 2
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• gij zult in vrede leven, en gelukkig zijn door het volbrem .
• gen van uwe pligten jegens uwen vaderl gelukkig, min-

„ fchien, in de amen eens echtgenoots, die, in bet bezit van
„ zulk eene vrouw, de kieschheid, de gevoeligheid kan lee„ ren kennen . . . Wat mij aangaat, in mijn vaderland zal ik
~, van nieuws niij bevinden midden onder de luidrnftige toot' neelen en de laffe vermaken der wereld, bet geluk, welk
„ ik bier genoot, indien bet mogelijk zij , half vengeten, en
~, met eene foort van gelatenheid bet levee dragen, dat levee,
„ weak ik mij verbeeld had, bij u zoo ftreelend aangenaam
» to kunnen fijten ! " L o U t z A's tranen waren haar ddnig
antwoord . Thans verfcheen Sir E D U A RD's rijtuig . Hij haalde twee portretten uit zijn' zak ; bet eene was van L OU t z A,
door hemzelven gemaald : hetzelve aan eene keten om zijnen
bals hangende, kuste hij bet, en flak bet in zijnen boezem . Het andere hield hij in zijne band : „ Dit," zeide hij,
,, indien L O U t Z A bet wilde aannemen, zou haar hem kun„ Den herinneren, die eens baar beleedigde, doch die Dimmer
„ zal ophouden haar to beminnen ; misfchien zal zij het zone
,, der toorn kunnen aanfchouwen, wanner bet origineel niet
a, meer zijn zal, en dit hart, niet meer voor de liefde klop„ pende, zal opgehouden hebben to lijden !"-- Op deze woofs
den was L 0 U I z A to ondergebragt ; zij bloosde, verbleekte,
en riep : „ 6 Sir E D U A R D l wat wilt gij van mij F" Hare
zwakheid en ontroering to bast nemende, greep hij driftig haw
re hand, trok haar naar zijn rijtuig, deed haar daarin klim .
men, en, de paarden oogenblikkelijk uit alle hunne magt dm
vende, verloren zij welhaast den heuvel nit bet gezigt, want
op de kudden van den ongelukkigen V E N o N t weidden.
L o U I Z A's deugd was bezweken ; maar de kieschheid barer gevoelens en hare liefde voor bet goede waren niet vernietigd : noch haars verleiders geloften van eeuwige getrouwheid, noch de beftendige en eerbiedige oplettendheden, welke hij op de reize naar Engeland voor haar droeg, waren in
itaat, den zielsangst to verligten, welken zij door bet berdeu .
ken aan bet verledene en bet voorftellen van Karen tegenwoordigen toeftand Teed . Een fterk gevoel had E D U A R D van
L o U t z A's bekoorlijkheden en droefenisfen ; zijn hart was
Diet berekend voor bet volhouden van de rol, welke bij had
aangenomen ; to vatbaar was hij nog voor de ware liefde :
bet medelijdeu, de wroegiugen . . . . veelligt zouden deze gewaac-
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waarwordingen zijn verdwenen, indien hU een gewoon ge
.
drag, heftige driftvervoeringen en verwijten, had ontmoet ;
maar bet diepe en ftille hartzeer zijner vriendinne verfterkte
zijn verknochtheid : nooit verweet zij hem hare rampen met
woorden ; nu en dan fpraken eenige tranen voor haar ; doch,
weldra bet vermogen hervattende om dezelve to bedwingen,
was hare luit alleen, door derzelver treurige toonen, de tolk
barer droefheid .
Bij zijne komst in Engeland, bragt E D U A R D L O U I Z A
hair een zijner landgoederen, alwaar zij met al de oplettendheid werd behandeld, welke gemeenlijk aan cene echtgenoote wordt bewezen : zelfs zoude zij eene uitgebreider magi
kunnen oefenen, dan die nan de vrouw wordt toegeftaan ;
loch, verre van EDUARD's beleefdheid en edelmoedigheid
to misbruiken, weigerde zij zelfs, dat op hare equipage wapens geplaatst werden, welke eenen levensiland kondenherinneten, dien zij wenschte voor altoos to verbergen, en, indien
bet mogelijk ware, to vergeten. Hare boeken en hare mazijk waren haar ding vermaak, indien men dien naam moge
geven aan eene bezigheid, die, voor eenige oogenblikken,
bare droefheid opfchortte, door haar van bare wroegingen to
verwijderen, die niet weinig verzwaard werden door bet herienken aan haren vader, verlaten in zijnen ouderdom, zuchtende order zijne eigen rampen en den toeftand zijner doch .
ter . Te veel edelmoedigheids bezat E D U A R D , dan dat hij
aan V E N O N I's lot niet zou gedacht hebben : om bet ongeiijk, hem aangedaan, eenigzins to vergoeden, had hij een middel willen to werk ilellen, hetwelk echter niet dan voor lage zielen tot eene vergoeding kin verftrekken, maar voor
den man van eer een boon is . E D U A R D kon, derhalve,
zijn oogmerk niet bereiken : hij vernam, dat v E N O N I, kort
tin de fuhaking van zijne dochter, zijne woonplaats had verlaten : zijne buren verhaalden, dat hij onderweg, in een Sdyooisch dorp, overleden was . Met de levendigfle en grievendfte droefheid vernam zijne dochter deze tijding : haar
bartzeer weigerde, een tijdlang, alle vertroosting . Sir E D UA R D, wiens geweten hem zelf veroordeelde, verdubbelde
zijne teederheid en oplettendheden, om haar feed to verzachten ; en, nadat de eer(le aandoeningen eenigzins bedaard fchenen, brags hij haar naar Londen, in de hoop, dat voorwpen, die nieuw voor hair waren, zouden medewerken, ota
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bare gedachten eene andere wending to doen nemen . ''e veel
kieschheids bezat Sir E D U A R D , om geen gevoel to hebben
van L O U I Z A'S droefheid ; dezelve vermeerderde nog zijne
liefde, en deed zijne teedere zorgen in eene foort van eer .
bied veranderen ; hij huurde een huis, afgefcheiden van bet
zijne, en behandelde haar met al de onderfcheiding eener
zttivere verknochtheid . Vruchteloos, echter, waren alle z ij .
ne pogingen om haar to vertroosten en hare gedachten of to
leiden : L OU I Z A gevoelde al bet verfchrikkelijke van haar
vergrijp, hetwelk zij befchouwde als niet flechts de oorzaak
van hear verderf, maar ook van haars geliefden vaders dood .
Bij zijne komst in Engeland vond Sir E D U A R D zijne zuster gehuwd aan een man van groot vermogen en hooge ge .
boorte . Hij bad haar getrouwd, omdat zij eene der fchoontte vrouwen van Londen was, en onder zijne vrienden als
zoodanig bekend . Zij had hem verkozen, omdat hij de rijk .
$e barer aanbidderen was . Zij leefden zoo als lieden van
Imnnen rang doorgaans leven, met een ontzaggelijk inkomelt
bezwaard, zonder ware vreugde to midden van aanhoudende
vrolijkheid . Zoo itrijdig was dit tooneel met bet denkbeeld,
welk Sir E D U A R D zich gevormd had van de ontmoeting,
welke hem bij zijne bloedverwanten en vrienden zou bejegenen, dat hij eene aanhoudende bron van wanilnaak vond in
de verkeering met zijns gelijken ; hunne zondeilinge gefprekken waren zonder verhevenheid, hunne denkbeelden beuzelachtig, hunne kundigheden oppervlakkig, verzeld van al den
trots der geboorte en de baldadigheid des rijkdoms ; laag wa.
ren hunne beginfels, en bun verltand bekrompen ; in hunne
gewaande genegenheden vertoonde zich niets anders dan ontwerpen van eigenbaat, en hunne vermaken warelt even valsch
awls hunne gevoelens .
In de verkeering met L O U I ZA ontmoette hij gevoel en
waarheid ; haar hart was bet ddnige, dat waarlijk deel nam
in zijn lot. Zij bemerkte Sir E D U A R D's terugkeeren tot de
sieugd, en gevoelde al den prijs zijner liefde. Somtijds, wanneer zij hem treurig zag, deed zij haar best om de trekken
van zijn gelaat een vertoon van vrolijkheid to doen aannemen, die hem niet meer natuurlijk was, en deed hare
huit levendige en vrolijke in plaats van treurige toonen llaan ;
loch haar hart werd verfcheurd door de poging, welke zij
deed om hare eigen fmart to verbergen. Te zwak om aan
zoo
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zoo diepe gemoedsbewegingen langen tijd tegenfland to bie-

den, verloor L o u I z A hare krachten ; de flaap begaf haar ;
de glans barer oogen verdoofde ; hare bleeke wangen verloren derzelver frischheid . Sir E D U A R D merkte deze ontrustende toevallen met diepe wroeging ; dikmaals vervioekte
hij de valfche denkbeelden van vermaak, die hem bet verderf van een onfchuldig meisje als een roemrijk bedrijf hadden doen befchouwen ; dikmaals zoude hij van zijnen leeftijd
wel hebben willen affnijden de twee maanden, welke hij in de
woning van v E N © N I had doorgebragt, ten zij hij bet geluk
aan bet huisgezin konde wedergeven, welks teedere zorgen
en vertrouwelijke goedheid hij met de verraderij en wreed .
heid eens moordenaars had betaald .
Op zekeren avond, als hij bij L o u I z A in de fpreekkamer
zat, werd zijn hart getroffen door de toonen van een orgel
op de flraat ; zijne vriendin ontroerde insgelijks : bet lied,
welk bet fpeelde, was uit haar vaderland . Sir E D U A R D
gaf bevel, dat de orgelfpeler in de zaal zou gebragt worden ; hij kwam, en bleef flaan, leunende tegen de dent .
Eerst fpeelde hij een of twee levendige en vrolijke airtjes,
op welke L O U I Z A in hare kindschheid dikmaals gedanst
had ; de herinnering hiervan deed haar tranen ftorten . De muzikant hield ftil, en begon een' korten treurzang . . . . Het was
bet lied, op bet overlijden van hare moeder gemaakt! L o u IzA, buiten zichzelve, itreeft waggelende naar den vreemdeling . . . . deze werpt eensklaps zijnen hoed ter aarde, rukr
het zwarte lint weg, welk hem onkenbaar maakte, en . . . .
L o ul z A .herkent haren grijzen vader! Zij maakt eene beweging om hem to omhelzen : v s r o N i keert zich drifdg om,
en wil haar in zijne amen nier ontvangen ; maar de natuur
is fterker dan zijn misnoegen, en, terwijl zijne tranen vloeijen, drukt hij zijne fchuldige dochter tegen zijn hart . Sir
E D U A R D zag hem aan met verbaasdheid en ontfteltenis . „ Ik
„kom niet hier," fprak VENONI,,, om wraak to oefenen
„ over nwe beleedigingen : want ik ben oud, arm en ongeluk„ kig! lk ben gekomen om mijn kind to zien, haar to ver„ geven, en to ftervenl Toen wij elkander voor de eerfte
„ maal zagen, Sir E D U A R D , was bet anders met ons ge„ field! Gij hebt ons gevonden deugdzaam en gelukkig ; wij
,, danften, wij zongen, geen treurig hart woonde in de vallei : toen wij u zagen, ftaakten wij zang en dans ; gij waart
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• een ongelukkig lijder, en wij hadden medelijden met t 1 . .,
• Sinds then dog is de fluit niet in de vallei gehoord ; droef• heid heeft bijkans den armen V E N ON s in bet graf geflort,

„ en zijne huren, van welke hij bemind word, hebben hunne
• vrolijkheid verloren . Intusfchen , hoewel gij ous geluk ons
„ ontroofd hebt, fchijnt gij zelf niet gelukkig to zijn . Wat
• is de reden, dat gij, to midden der grootheid, welke u
„ omringt, treurige en ontflelde oogen ter aarde flaat? Wat
• is de reden, dat dit arme meisie, ondanks de kostbare klee• deren, met welke zij bedekt is, zoo vele tranen flort?" . .,
,, Zij zal ze niet sneer florten," riep Sir E D U A R D ; „ gij
• zult gelukkig en ik regtvaardig zijn! Vergeef, mijn eer• waardige vriend, de beleediging, welke ik u heb aangedaan ;
• vergeef mij , mijne L o u t z A, dat ik uwe volmaaktheden
• niet hoog genoeg gewaardeerd heb ! lit heb vrouwen van
„ mijnen rang gezien, dezulken, naar wier hand mijne ge• boorte mij had moeten doer flaan ; ik fchaamu mij over ha• re re ondeugden, ik heb een afkeer van hare zotheden ; be„ dorven van hart zijn zij, met eene gemaakte reinheid, flavinnen der vermaken, zonder, ter verfchooniug, op hare
vinnen
• driften zich to kunnen beroepen, en, eene valfche eer
• voorwendende, ongevoelig voor de bekoorlijkheden der
• deugd. Gij , mijne L o U 1 z a•! . . . Maar ik wil i niet her„ inneren, hetgene mij uwer toekomende achtiug minder waardig dig kan maken ; blijf uwen E n u A R D beminnen, die, bin,•
• nen weinige uren, een heilig merk zal drukken op zijne
• regten en op uwe liefde : laat, mijne L o U t z A, aan de tee• derheid eons echtgenoots de herflelling over van den vrede
,~ in uw hart, van den bekoorlijken blos op uwe wangen . Wij
• zullets, voor eenigen tijd, den kring der groote wereld ver„ laten, en uwen vader naar zijne woonplaats geleiden ; on• der dat yreedzaam dak zal ik nog eons gelukkig zijn : ge• lukkig zonder floornis ; want ik zal miju geluk verdlend
• hebben . Gczang en dans zullen van nieuws eenen aanvang
• nemen ; van nicuws zal de fchalmei door de vallei weer=
,, galmen ; en onfchuld en vrede zullen nog eens in V E N o• N is flulp wonen."
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Inrigting zonder wedergade . In den Windwijzer, Draaibordftraat, to Parijs,

BA SSET ,

gebreveteerd Hofkle6rmaker I vermaard am zijne handigheid, biedt zich aan, fpoedig en zeer goedkoop, to
keeren de kleederen, mantels, kostumen en livereijen, welke
in hunnen ouden vorm niet meer aan het Hof kunnen gedragen warden . Mijneheeren Staatsraden, Ministers, Kerkvoog .
den, 1V7annen van den Tabbaard en van den Degen, die in
het geval mogen zijn van zijnen dienst to behoeven, kunnen
zich met volkomen vertrouwen bij hem vervoegen . De veranderingen, door de omftandigheden bevolen, zullen plaats
grijpen overeenkomilig de thans beflaande praktijken ; zoodat
men uit zijnen winkel met een geheel nieuw uiterlijk kan ver ,
fchijnen. Hij zal desgelijks ontvangen de Heeren Poeten,
mits hunne kleederen niet al to zeer gefleten of verfteld zijn :
van hen vordert men niets meer, dan, gvereenkomitig hunne
bekwaamheden, en den arbeid, dien hunne omkleeding vordert, eene Ode, een' Heldenbrief, of zelfs een eindrijm tee
omwikkeling van fuikergebak enz .
Genoemde BASSET heeft insgelijks een compleet asfortiment van Kostumen am. ten Hove to verfehijnen, welke hij
verhuurt aan de Heeren Land-edellieden, die mogten vet:
zuimd hebben zich van dezelve to voorzien . Hij bezit alInede een asfortiment van Uniformen, ten dienfte van Heeren,
die het Kruis van St. Louis komen vragen, uit aanmerking
dat zij, federt vijf-en-twintig jaren, den Koning zoo getrouw als heldhaftig hebben gediend op hunne landgoederen .
Men kan dezelve bekomen voor den rang van Kapitein, Koo
lonel enz. enz . Alles tot een' civielen prijs .
Verloren Coederen.
De dochter van een' Mire in het departement van de Coud17 jaren, heeft gemeend haar dorp to behoeden,
tijdens den doortogt der geallieerde troepen, door den Rusfifchen Generaal to gaan fmeeken, zich een weinig van zijnen weg
to willen verwij deren . Ter bereiking van dit edelmoedig oogmerk,
Yerpligt een paar dagen in het leger to vertoeven, hebben de
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foidaten hair een klein vrouwelijk juweel ontf}olen, hetwelk
zij van hare moeder had, en dat al haar fieraad uitmaakte . Zij
is uitermate gevoelig voor dit verlies, daar bet haar zal verbinderen to huwen, naardien de vaderlandfche jongelingen weinig ophebben met meisjes, die hare juweelen verliezen, overtuigd dat deze flechte en onoplettende huishoudfters zoudent
wezen. Zij verzoekt derhalve de genen, die haar eenige aanwijzing omtrent bet verlorene zouden kunnen geven, haar deZelve ten fpoedigfte to willen doen toekomen . Zij , die dit
goede werk mogten verrigten, zullen ter belooning bet ge .
noegen fmaken van to voorkomen, dat eene arme jonge doch.
ter al hair leven jonge dochter blijve .
Nieuwe Uitvindingen.

Mejufvrouw 9 A B A A L, gepatenteerd, haast zich bet geierd
publiek to berigten, dat zij heeft uitgevonden eene nieuwe
foort van hoogstnuttige en gemakkelijke Luchtbollen . Zij zijn
gemaakt van Kameleonsvel. ledere afdeeling is van eene telkens verwisfelende kleur, hetgeen van eene allerbehagelijkfte
vitwerking is voor bet gezigt. Deze Luchtbollen zijn wijders
met zoo veel kunst vervaardigd, dat zij in Qaat zijn de geweldigfte itormen to verduren, welke de invloed of de verdienfte eens mededingers, de kwade luim of de werkelijke
ungenade eens Vorften, en zelfs de Omwentelingen, kunnen
verwekken . Mijneheeren de Hnvelingen, Ministers, en alien,
die ten Hove verkeeren, zullen de waarde deter uitvindinge
weten to fchatten .
Dierlijk Magnetismus .
Een Magnetifeur vraagt eene jonge dochter, onderwezen in
%le taktiek der wetenfchap van bet Magnetismus . Her is noodig, dat zij wete ten juisten tijde to bezwijmen, den toeftand van bet flaapwandelen volmaakt na to bootfen, met een
half woord to verftaan, bet geringfte teeken to vatten, de
oogen to openen zonder bet to doen bemerken, en to zien,
fonder bet voorkomen to hebben van iets to onderfcheiden .
Men is er inzonderheid op gefteld, dat de perfoon, welke
zich moge aanbieden, de kunst verfca van nooit to blozen .
Men verzekert haar een inkomen, evenredig aan bet twintigfte gedeelte der ontvangst van den verkoop der Jaarboeken
van het Dierlijk Magnetis m s ; aan welk Kantoor men zich
kebbe to adresferen .
a E•
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Broeders ! hoort 1 de ftormwind loeit ;
Broeders! ziet! bet onwedr groeit ;
Ginds verdwijnt der zonne luister ;
't Wordt, op eens, ontzettend duister ;
Nergens blinks een lichtftraal door,
En de nacht bedekt ons fpoor.
0, dat zonlicht fcheen zoo zoet ;
't Was zoo welkom aan 't gemoed ;
't Was zoo heilzaam voor bet harte,
Pas ontworfteld aan de fmarte ;
't Was verkwikkend voor de ziel,
Als de weg foms moeilijk viel ;
't Scheen zoo koest'rend elk in de oogen,
Door geeu neveldamp omtogen ;
En de toekomst fpelde een' dag,
Schoon, als ooit de wereld zag.
Broeders! onze levensbaan
Bood bet vrolijkst uitzigt gin ;
Hoop op nog gewenschter tijden
Kwam zoo vaak bet hart verbliJden.
0, dat hart floeg zoo gerust,
Vol van ijver, kracht en lust
Om geleden fmart to heelen,
En de zorgen weg to lpelen,
En, Ontworfteld nan den druk,
Steeds to ftreven naar 't geluk .
Ach ! dat fchoon verfchiet verdween ;
't Zonlicht, dat zoo helder fcheen,
Praalt niet meer met zachten luister ;
't Wordt op eens ontzettend duister .
Broeders! hoort! de ilormwind loeit ;
Broeders! zietl bet onweer groeit .
Uit bet Zuiden giert de orkaan ;
13oort den bagel klett'rend faan ;
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Hij z*l al 't geboomt' bederven ;
't Pas ontkiemend graan zal fterven .
Arme Landman, treur en ween!
Ach, uw zoete hoop verdweenl
Ztet! bet blikfemt in 't verfchiet ;
Hoort ge ginds den donder niet ?
Ach I wat lot zal ons genaken,
Als we, in 't woud, aan 't dolen taken ;
Dwalen door een wildernis,
Die zoo woest en fchrikk'lijk is?
Hoort ge wel dat traar gefchreeuw?
't Schijnt bet brullen van een' Leeuw.
Hoort de wolven ak'lig huilen !
God! waar zullen we ons verfchuileu,
Als bet hong'rend roofgebroed
Ons op 't eenzaam fpoor ontmoet,
En zich om ons hetln zal dringen,
En ons, woedend, zal befpringen,
En, bloeddortlig, klaauw en tand
Slaat in hart en ingewaud?
Broeders 1 'k zie gij fchreit en zucht i,
Angflig vraagt ge : waar gevlugt?
Hoe deze akelige areken,
Hoe dit bang gevaar ont' weken,
Dat bij elken voetitap klimt,
En verfchrikk'lijk ons begrimt? - .
Wijken?
vlugten? - den, waarhe&u? -Keert niet, lieve Broeders ! neen !
Op, houdt Hand, mijn togtgenootenl
Vlugten zou 't gevaar vergrooten ;
Bant de zorgen uit bet hart ;
Zij vermeerd'ren flechts de fmart .
't Iioofd dart moedig opgebeurd b
Wee hem, die wanhopig treurt,
Als de ftormen om ons loeijen,
Als gevaar en kommer groeijen !
Moed, mijn Broeders! moed alleea
Yoert ous door die flormen he6n .

Dringt
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Dringt der wolven moordgefchreeuw,
Dringt het brullen van den Leeuw
Door vallei en wouden henen,
Broeders! laten we ons vereenen,
En, vereend, als mannen ftaan,
Om die monfters of to flaan.
Trouw braveert den bangften hood :
Broedermin trotfeert den dood : Van 't gebruiken onzer krachten
Mogen wij de zege wachten .
't Hoofd dan moedig opgebeurd l
Wee hem, die wanhopig treurt!
Edn van Bart en ziel en zin,
Treden wij den proefweg in ;
Eendragt zal den moed vergrooten .
Op dan, Broeders ! lotgenooten !
Eendragt fchraagt der zwakken kracht ;
Ddir, waar Eendragt is, is magt .
Zncht niet, vrienden! om uw lot ;
't Komt van boven ; 't is van God ;
Hij zal helpen ; Hij zal fchragen ;
Donder, ftormen, onweersvlagen
Zijn maar dienaars van zijn' wil ;
Als Hij wenkt, is alles flil .
Worde 't lijden nog zoo bang ;
Duur' de proefweg nog zoo lang ;
Zlj de nacht ook nog zoo duister ;
Drukk' de fmart ons in haar kluister ;
God ziet op ons lijden veer :
Hij gebiedt, en - 't Is niet meet .
Op dan, Broeders! 't hoofd omhoog!
Eenmaal wischt ge uw wangen droog ;
Eenmaal , uit den nacht der plagen,
Zal de dag der vreugde dagen ;
God zal redden uit den hood :
God is Liefde, God is groot .
Used
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zij dan de leuz' !
onze keuz' !
Eendragt, Eendragt, dierbre vrindent
Moet ons eeuwig zaamverbinden .
Broeders, geeft elkaar de hand!
Broeders, hoqdt onwrikbaar ftand!
MQed en God,
En vedharding

't I,iJden, Broeders! heeft zijn perk ;
Eenst
bekroont bet einde ons werk .
Komt, bet fpoor dan ingetreden ;
Elken ftrijd met moed volfireden ;
Moed en God, zij onze leuz'!
En voiharding onze keuz' !
i¢ April,
1815 .

W. H . WARNSINCK, BE1tNSZ .

ZZGEZANG, TOEGEWIJD AAN ZIJNE KONINKLIJKE HOOGHEID,
DEN PRINSE VAN ORA5JB .

Juicht, volken! juicht met nieuwen moed!
Verheft de zegeflanders,
Bepurperd met vijandig bloed
Tot roem der Nederlanders !
De deugd van 't achtbaar voorgeflacht,
Zijn onverwinb're heldenkracht
In 't worftelperk met Spanje,
Herieeft, na 't zwelgen vap den hoop,
En fonkelt in den Koningszoon,
Den nazaat van o R A N J E.
Triomf! de fchande is uitgewischt,
Ons vaderland gewroken ;
De zaak der menschheid wordt beflist
En 't dankaltaar ontfioken .
De Leeuw, die uit zijn banden fchiet,
Gedoogt den basterd-Ad'laar niet
In Nederlandfche beemden ;
Zijn eer, zijn luister is Irerfteld ;
Hij bruit we& langs zijn eigen veld,
Geen fpeeltuig meer der vreemden .

't Is
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't is waar, geen lauw'ren zonder bloed ;
Niet enkel vreugdepfalmen ;
De kreet : „ ons Neerland is behoed!"
Mag niet alle n weergalmen .
Een oogst van helden ligt gemaaid,
Een oogst, voor rijper' oogst gezaaid,
In 't rookend veld bezweken ;
Het rouwfloers dekt de zegekar,
Een mist de fionkerende ftar,
En 't vriendenhart blijft fpreken .
Maar fneuv'len, waar het Vrljheid geldt,
Is meer dan 't glansrijkst leven .
Onwaardig hij den naam van held,
Die niet voor haar wil fneven .
De grond, die a u Y TE a heeft gebaard,
Wiens kroost den cooed aan zachtheid paart,
Verheft zich op die braven ;
Hun roem in 't hobb'lig gloriefpoor
Blinkt eeuwig, als de Orion, door,
En blijft de fchrik van Haven .
O a A N J E! roem van Nederland
En evenbeeld der Vad'renl
,Zoo gloelt de blikfem in uw hand,
Wantteer de monfters nad'ren.
Het purper, uit uw wond gevloeid,
De bodem, van uw zweet doorfproeid,
Zal Neerlands welvaart telen,
En doer wat leeft of leven zal,
Tot aan de grenzen van 't heelal,
In uw verheffing deelen .
Juicht, volken! julcht ; gij zegepraalt.
De menschheid is verdedigd ;
De zon van 's hemels zegen ftraalt ;
De waarheid wordt bevredigd .
Strij dt voort met dapp'ren w a L L t N G
Eu buigt voor geen' NAP o t. Z o N ;

T 0 N,
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Zijn logenrijk moet zinken ;
En menfchenliefde, en eer, en deugd
Zal weer in onverwelkb're jeugd
En onverduisterd blinken .

Amfferdam,

21 Junij, l2I5.

VAN 'S GRAVENWEERT .

VADERLANDSCH ZEGELIED, UITGESPROKEN E1J IIET SLUiTEN
VAN DEN AMSTERDAMSCHEN SCHOUWBURG, DEN 24MCN
VAN ZOMERMAAND, 1815 .

Des aardrijks geefel donderde op,
Omtluwd van moordenaren ;
En, zengde ook op den wreevlen kop

De roof van lauwerblAren,
Zweeft fchande en vloek den fchedel rond,
Nog ratelt uit den logenlnond
De kreet tot moord en flagting ;
His vlamt, de glodnde haviksblik,
En loert op de uitgefpannen flrik,
Met brandende verwachting .

Het wangedrogt, wiens weergi noolt
Door de aarde werd gedragen,
VergaArt de roede, naauw verilrooid,
En dagvaardt nieuwe plagen ;

Het wrings zich uit het gruwzaam nest ,
Door 's afgronds offerwalm verpest ;
't Ziet fpies en fabel wetten ;

't Hoort, hoe alom de wraakkreet klinkt,
Daar echte deugd in 't harnas blinks,
Om 't fier den kop to pletten :
Vin rondom vreeslijk opgejaagd,
Kan 't monfler zich niet bergen ;
't Vindt alle wachters onverfaagd,
En mob van 't heilloos tergen ;
't Vindt Moskoviter en Germaan
Gereed verdelgend toe re flaan ;

flet

VADERLANDSCH 2ECELIEN.

Het fiddert voor' Brittanje ;
En 't waagt, zieh rekkende uit de wrong,
Voor 't laatst een' woesten tijgerfprong
Op Nedrland en n R A N J E.

A

Maar, heugen zal 't Ann 't ronversrot,
Dit radeloos befpringen ;
Daar 't zich den [trop om eigen (trot,
In 't fpart'len, toe doet wringen .
De volksbeul ziet, terwijl hij beeft,
Hoe eendragt magt aan Nedrland geeft,
En we alien wrevel fmoren ;
Hoe 't yolk, dat zich op God verlaar,
En met o R A N J E ftrijden gnat,
De zege is toebefchoren .
Ja, Nederland ;ren s ze is herfteld,
De kracht van uwe Vaadren ;
Het bloed, verftikkend van 't geweld,
Bruist in gereinigde aadren ,
O K A N JE vuurt de helden aan ;
't Zal duur aan Koningsmoord'ren ftaan,
Dat zij uw' grond bekruipen :
Het wind'rig brallen baat hier niet ;
Zie, wat hun eind'lijk overfchiet Geteisterd of to druipen!
O R A N J E Vo&t de heldenbloem
Den woestelingen tegen :
flier fchittert F R E D R I K H E N D 1 I E S roem r
Ell M A U R I T S oorlogszegen
Hier bloeit de vrucht van d'ouden Rain,
Die Nedrland in zijn hoede nam,
En voor de vlagen dekte ;
Die zich met burgerliefde onlvlecht,
Door de eeiiwen been nan deugd en regt
Ten vasten waarborg ftrekte .
En Gij, door Nedrlands yolk vereerd r
Gij, die van 's Prinfen harte
Het doodlijk lood hebt afgeweerd,
Dat hij grootmoedig tartte $ENGELW . 1815 . No . 8 .
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Herf'el hem voor het edelst doel ;
Zie, zie het moederlijk gevoel
De reinfle tranen plengen ;

Zie, voor den dapp'ren Koningszoon,
Der Vaadren bede aan Uwen Croon,
Als vlokloos offer, brengen!

Ja, volkstrouw blinkt bij Prinfenmoed,
Waar Nedrlands vanen wapp'ren ;
Het Koninklijk en burgerbloed

Vermengt zich bij de dapp'ren ;
't Is 't purper, gloeijende op den band,
I)ie Vorst en yolk zoo naauw verpandt ;
Dat bloed, voor ons gevloten,
Gaat in de zege niet to loor ;
't Schrijft onverzaakb're pligten voor
Ann dankb're landgenooten .

De dwing'land, door zijn trots verrast,
Stikke in 't fluiptrekkend woeleu ;
Daar 'c bloed, waarin hij weeld'rig plast,
Zijn' dorst Wet kon bekoelen .
Als hij in d'afgrond nederfchiet,
Verheff heel de aarde 't zegelied,
En jubele allerwege,

En viere, met de heldenbloem,
Prins WILLEMS lof, en FREDRIKS roem,
En Nedrlands oorlogszege!

Ja, hier, waar, aan de kunst verpand,
Uw harten zameuvloeiden,
Als vgor 0 R A N J E en Vaderland

De heilige offers gloeiden ;
Icier, als zich 't koor op nieuw ontfluit,
Galme alles vreugdezangen uit,
Om 's tdwing'lands dood to vieren t
Dan ftijgt de welvaart weer ten top ;
Dan rijst de vrede-olijf veer op,
Omheind van krijgslaurieren .

U. WESTEHMAN.
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ANECDOTE, RAKEND£ DEN VERMAARDEN 11EERE FOX .

In den jare 1780 flond de Beer F o x naar de meerderhei$
van ftemmen, om verkozen to worden tot Lid van het La .
gerhuis (*) . Volgens gewoonte nam hij plaats op de Trig
bune, langs welke de Kiezers, uit dit gedeelte der Stad Londen, wanneer zij hunne item geven, voorbijgaan . Fen van
hen noemde hem bij zijnen naam, en de Kandidnat had bet
genoegen, zich to hooren toevoegen : „ Mijnheer Fox! ik
„ geef u mijne flem ; ik doe nog meer : ik maak u'bekend *
» dat een vijftiental van mijne vrienden u insgelijks hunne flem
„ zullen geven. Doch, eer wij verder gaan, moet ik u eene
„ vraag doen ." De Heer Fox zit ;h gebogen hebbende, ter
sanduiding dat hij genegen was to antwoorden, voegde er de
Kiezer nevens : „ Gij west, wat gij aan uwe Eonilituenten
beloofd hebt? (ecne buiging) ; indien gij het niet doet, en
„ indien gij uwe aangegane verbindtenisfen fchendt, moet het
• u niet vreemd voorkomen, (en dit zeggende, zwaaide hij
• met een' dikken flok, onder het uitfpreken van den gelief• den eed der Engelfchen : C . . d . . . !) dat overal, w'aar ik
• u zal ontmoeten, ilt u daarmede dapper zal afrosfen : maak
• daar flaat op! " Waarop de Heer Fox antwoordde, met at
de nederigheid en eerbied van eenen Kandidaat, die nog niet
verkozen is, dat hij hoopte overeenkomflig zijne belofte zich
to zullen gedragen, zoodat hij verwijtingen noch beflraffingen zou verdienen . Naauwelijks had de Heer F ox dit gezegd, of de hoeden vlogen in de lucht, onder een algemeen
luidruftig gefchal : huzza! huzza! - Zoodanig is de plegtigheid, met welke, zegt de Schrijver van deze Anecdote, de
Befchrevene Vaders van Engeland doorgaans verkozen wordk
(*) In den jare 1 ;68 was de Heer Fox verkozen tot Reprefentant in
liet Parlement van wege bet vlek Midhalst, door de lewerking van Lord
* o L LAND , zijnen oom . Hi j flemde met de Ministers , tot dat hij, ii
den jare 1774, ontzet ziinde van een voordecligon post, welken bij bij
de Thefaurie beklecdde, Iietaalmeester, namelijk . van de Weduwenpenfloenen , zich in de Oppofitiepartij wierp ; doze verandering was
oorzaak, dat hij, bij de verkiezingen van dat jaar, door het vlek Poole
weed voorbijgegaan ; gelukkiger was hij bij die van Malmesbury ; zijes
desde verkiering viel voor in den jare 178013 b s
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ANECDOTE, TAR GALFC.FNHFID EENER ILLUDIINATIE!

ANECDOTE, TER GELEGENHEID EENER ILLUMINATIE .

B

ij her illumineren to Leer, in Oostvriesland, tijdens de regering der Franfchen, had een der ingezetenen een Chasfinet
boven zijne deur geplaatst met de letters Z . W. A . N . G .,
en hetzelve zeer fraai verlicht . De Policie hem deswege on.
dervraagd hebbende, en of hij nit dwaug illumineerde, antwoordde hij, dat die letteren als de eerflen to befchouwen
bvaren van de volgende woorden : ZUR WEIHUNG AN NAPOLEONS
GEBURTSTAG .

AARDIG ZEGGEN VAN DON FRANCISCO DE VELASCO .

D on

een Verzoekfchrift aan
s DEN V, Koning van Spanje, hebbende aangeboden,
ontving van denzelven geen antwoord . llij prefenteerde een
ander aan den Kardinaal P O R T O C A R R E R o, en werd nict
gehoord . Hij vervoegde zich tot den Voorzitter des ilofs
van Kastilie ; en die Minister zeide hens, dat hij er niets aan
doen kon . Vervolgens tot den Ilertog VAN H A R C O U R T,
den Gezant van LODE W IJ K DEN XIV ; en de Hertog wilde
zich met zijne zaak niet inlaten . ,, Goede Hemel!" riep VET. A S c o uit : „ een Koning, die niet fpreckt ; een Kardinaal,
„ die nict hoort ; een Prefident, die niet kan ; en cen Am„ basfadeur, die niet wil ! . . . Welk cen Rewind!"
FRANCISCO D E V E L A S C O ;

F I L I P

A
„
„
„

„
„

DE MUZIKALE WERELD.

Il:eer J o U R D A I N, Muzikant , was gewoon to zeggen :
Indicn alle mencehen muzijk leerderb, zoo ware her middef
gevonden, om zich met elkander to verflaan U'accorder),
en over her ganfche wereldrond eene volmaakte harmonie,
en gevolgelijk eenen algemeenen, eeuwigen Vrede, to doen
heerfchen ."

No . VII , Boekbe%ch . , bl . 3a9 , reg. I I , 12 , flaat : twee-,
drieduizend menfclzen ; lees : twee, Brie, dzzizend nienfchen .
En bl . 332, reg. 25 . waar het vaderlandging ; voor : to ggro ,
de find .

M E N G EL WE R K .
L

I~XRKAL-IJKE REDEVOERINGOP DEN
DANK- EN EEDE-DAG
VAN 5 JULIJ 1815.
Door

N . SWART,
Leeraar bij de Remonjlrantsch-Gereformeerdd

Gemeente to 1lmflerdam .

Tekst : PSALM XXX .
Waarde en zeer aandachtige Toehoorders!
Christelijke Landgenooten !
'let is een lofpfalm, then ik u, tot eenen lerddraacc
onzer befchouwingen op dezen plegtigen dag, heb
voorgelezen . Hij bepaalt onze gedachten hoofdzakelijk,
zoo niet geheel, tot de gebeurtenis, die thans aller
hoofden en aller harten vervult ; en hij geeft ons aanleiding, om op die gebeurtenis , als eene ftolfe van gejuich,
als nu reeds geheel ten goede gekeerd, terug to zien .
Ik durf hopen, dat ik op deze wijze even zeer naar uw
hart als uit het mijne zal fpreken ; dat het aldus is, dat
ook gij den dank- en bede-dag wenscht gevierd te hebben . Ging niet reeds de Rename des gejuichs van deze
plaatfe op ? Wat reden beftaat er, dat die thans doffer
zou klinken? Trok niet reeds de gewonnen veldflag
uwe geheele godsdienftige aandacht ? En zouden wij
dan vooteerst en vooral aan mindere zaken kunnen denken, dan de beflisfing van bet lot des vaderlands,. de
U&XGZLW . 181$. No, 9.
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zegepraal van den goeden geest van orde, rust en zedelijkheid, op de magt der duisternisfe? Of zoudt gij
kunnen willen, dat nu reeds bet vuur dier eerfte blijdfchap bekoeld ware, dat bet fchroomvallig nadenken
ware teruggekeerd, dat de uitftekende gevolgen diens
eerften flags wierden voorbiigezien, omdat de vooruitfnellende verbeelding, de voorbarige vertelling en ligtgeloovige verfpreiding nog al beflisfender uitkomften
durfden doen hopen? Neen, de godsdienst vordert bier
onverdeelde, dankbare harten . Wij zouden derzelver
offers bekrimpen en bezoedelen, zoo niet bet ganfche,
voile gevoel der verlosfing bier medegebragt , hier opgewekt, bier uitgeftort en tot den grondflag gelegd wierd
van alle onze onderlinge vermaningen en gezamenlijl:e
heilige geloften, van ons roepen tot God, en ons
pfalmzingen zijns naams . Ja, de taal van David, die
zoo vele malen blootitond aan bet wisfelvallig lot des
kriigs, die zoo vele vijanden had to verwinnen, maar
ook zoo heerlijk zegevierde, zij bier onze taal ! Ja, bet
lied van David, die, zoo fel vervolgd, zoo aanhoudend beftrelen, nogtans de gelukkige vermeerderaar des
risks , bevestiger des troons werd, en thans zijn koninklijk palcis vestigde, zijnen rijkszetel ftichtte op
den grond, aan de vijanden ontrukt, zij ons lied! Hij
zondigde, en werd getuchtigd, maar vergat den God
zijns hells niet, en zegepraalde ; voor een' tijd keerde
dezelve wel zijn aangezigt van hem af, en verfchrikte
hem ; maar een oogenblik was er in zijnen toorn, en
een leven in z jne goedgunfligheid . Van dit alles draagt
xe voorgelezen pfalm bet fchoone bewijs . Deze was
Davids ondervinding ; hij verkondigt die overluid, en
toept ze alien gunstgenooten Gods als eene ftoffe toe ;
om Gods heerlijkheid to loven . Welaan , gij zijne gun'st
genooten van ouds ! welaan, godvruchtige Nederl1nders ! volgt deze zijne noodiging ! ziet uw lot in dat
van den man naar Gods harte, en zweert, als hij,
den Heere to dienen eeuwiglijk !
Wlj willen ons in geen diep onderzoek near de eigen-
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genlijke ramp begeven, welker afwending hier inzonderheid bezongen wordt . Het kan zijn, dat zij eene
ziekte des Konings zelven zij geweest, mogelijk de algemeene bezoeking van de pest , door God veroorzaakt
tot t1raf zijner hoogmoedige volkstelling . Er is echter geene uitdrukking in den pfalm, die, volgens den
card des Oosterfchen dichtgeests , niet gemakkelijk kart
worden toegepast op allerlei anderen tegenfpoed ; en
bet opfchrift, dat denzelven tot een inwijdingslied van
Davids paleis maakt, zou ons waarlijk aan een' algelneener hood van den ftaat bijna doen denken . Hoe dit
zij : de Heer regeert in bet bijzondere als in bet algemeene ; Hij doer de Paten als de perfonen opkomen uit
het flof, en nederdalen in de groeve ; Hij verheft, ooit
vernedert Hij ; eh er is geene uitdrukking in bet geheele
lied, die wij niet gaarne de onze zullen maken . Om dit
echter met to meer orde to doen , verfchaffe ons inzonderheid de laatfte helft van den pfalm de drie , vier
hoofddenkbeelden, waaronder niet flechts al bet andere
kan worden opgenomen, maar die ons even zeer bij
onzen eigen toeftand, op eene gefchikte w1jze, bepalen, en ons tot toepasfing en dankbaarheid eigenaardig
opleiden . Namelijk
Vers 7 en 8 . Ik zeide wel in w~jnen voorjpoed : ik zal
nniet wankelen in eeuwigheid ; want, Heer, gij hadt mijnen berg door uwe goedgun/ligheid vastgezet .
Vers 8 tot i 1 . Maar, toen gij uw aangezigt verbergdet, weed ik verfchrikt . Tot u, Heer, riep ik, en ik
fmeekte tot den Heer : vat gewin is er in mijn bloed ? in
mijn nederdalen tot de groeve ? zal it het flof loven P zal
't awe waarheid verkondigen ? Hoor , Heer, en zij rnif
genadig ! Heer, wees mij een helper !
Vers 12 . Gij hebt mij mijne weeklagte veranderd in
eenen rei ; gij hebt mijnen zak ontbonden, en mij met
blijdfehap omgord.
Eindelijk vs . 13 . Opdat mijne eere u pfalmzinge en
met zwijge ; Heer, nijn God, in eeuwigheid zal ik u
lover.
C e 9
Ja,
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Ja., wel zeiden wij in onzen voorfpoed : wij zullen
niet wankelen ; want des Heeren gunst had eenen berg
onder ons vastgezet . Herinnert u de danktoonen, die
v66r een jaar van doze plaats oprezen, en gedurig door
nieuwe werden gevolgd . Hij, die Europa federt zoo
vele jaren had beroerd, fcheen aan eene rots geklonken, waar hem, niet ongelijk aan bet verhaal der fabelachtige oudheid, de gieren van fpijt en naberouw
alleen bet ingewand moesten doorknagen . Het rijk, dat
zijne naakte en woeste benden over de wereld had uitgeftort , was bepaald binnen eigene behoorlijke grenzen, was teruggebragt tot eene zoo eerlijke als heilfpellende rust, ftond op nieuw onder den vreedzamen
fchepter cens Monarchs , wiens dankbaarheid voor den
vrede naar buiten, wicns gematigdheid voor dien naar
binnen fcheen to moeten borg blijven . Dezelfde vreedzame eensgezindheid, die de hoofden der overige volken in nood en krijghadbeftuurd,bleefhuninvoorfpoed
en overvloedigen bait geftadig bij , zonder dat de moeijelijkfte beffisfingen, de hardfte maatregelen der ftaatkunde dozen vrede i'chokken, veel min verftoren konden . Dit doorluchtig verbond had onze vrijheid bevestigd, had met onzen wensch voor den besten der Vor1}en ingeftemd, had ons grondgebied verdubbeld, en
onzen luister door eene koninklijke kroon verhoogd ;
zoodat wij , met wijsheid en liefde beftuurd , den voorfmaak hadden en de hope koesterden van een gelak,
hetwelk zelfs onzen gezegenden vaderen, in menig
opzigt, niet was to beurt gevallen . "Vaar is een voorbeeld in de gefchiedenis van zulk een broederlijk zamcnwonen van Koningen, alien omftuwd met duizend
duizendtallen, alien gehard in, gewoon aan den ftrijd,
then zij als glorierijke overwinnaars naauwelijks konden
verlaten hebben, zonder hem eenigzins lief to krijgen?
lVaar is een voorbeeld van zulke gematigdheid, van
zoodanige zucht oni den vrede duurzaam to vestigen ,
van zoodanige volkomene beflisfing der gefchillen , en
wegruiming der oorzaken, die den krijg op nieuw

mog-
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mogten doen ontbranden ? Welhaast keerden alle de
frijders tot hunne haardfteden terug ; bet zwaard werd
letterlijk in kouter of fikkol herfchapen ; het gevoel
van behoefte aan rust en herflelling en teruggekeerd
levensgenot noopte alle volken, en hunne regt menfchelijke opperhoofden, tot den voet van duurzamen
vrede ; vrede, inzonderhcid voor ons zoo noodig en
zoo heilrijk ; vrede, de moeder van handel en vertier,
de echte befchermheilig van den nijveren koopman, de
bron, die op nieuw onze openbare en bijzondere fchatkisten overvloediglijk zou befproeijen ; vrede, to vol .
komener, daar alle onze inwendige twisten waren uitgedoofd, en wij uitwendig, door vermeerdering van
grondgebied, op eene achtbaarheid en ontzag mogten
bogen, welke op bet vaste land to voren nooit heitond. Deze rust, deze kalme verbeiding eener gezegende toekomst werd flechts min of meer geftoord en
beangltigd door de bewegingen, die nog in bet jammerlijk vaderland der algemeene beroering bleven woelen .
Doch, men vreesde hiervoor weinig, btj de hechte banden, waarlnede bet wettig opperhoofd diens rijks met
bet overige voritendom was verbonden ; bij bet hooge
belang, dat alle weldenkenden en eenigzins vermogenden in dat land in In- en uitwendige rust moesten ftellen . Het hoofd aller beroeringen was gevallen, met
fchande en verachting gevallen ; Frankrijk deelde in die
fchande en verachting niet ; zelfs zijne nieuwe grooten
zagen hunnen rang en rijkdom verzekerd, en alle partijen, bet nutteloos en verderfelijk woelen Lang moede,
mogten reden vinden zich met eene beflisfing to vreden
to houden , die niemand verongelijkte . Konden wij
vooral aan dozen goeden uitflag twijfelen, landgenooten? wij, die alle oneenigheid zoo gaaf vergeten hadden, die ons zoo gelukkig voelden onder een, ook
eenmaal verworpen, geza g , en die de Franfchen van
t1jd tot tijd betuigingen over en jegens hunnen honing
en hericid bewind hoorden uiten, welke onze alleropregtfle, allerwarmfte verkleefdheid al-s vleijerij verfoeiC c
jen
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San zou ? Neen , er was geen redelijke grond van vrees .
Het was waarlijk vrede en geen gevaar ! Gods gtinst
had onze hoop en vertrouwen op den onwrikbaarftcn
grondflag gevestigd . Het fcheen, wij zouden nu nict
wankelen in eeuwigheid, en heel Europa -zou eene rust
genieten, die, bij zoo vele opgewekte krachten en in
den nood ontwikkelde talenten, eenen oogst der rijkfte
zegeningen moest dragen .
Maar God verbergde zijn aangezigt, en wij ver •fchrikten . herbaasd en beangst, riepen wij uit : Heer,
vaartoe moet onze flaat op nieuw vergaan , en de wereld
met bloed over flort worden P welken lof zult Gij u rift de
vernietiging bereiden? wat voordecl zal zij geven?
Neen , wees ons genadig ! wees ass ecn helper !
Immers, zoo was bet, mijne toehoorders ! De fchoonevorftelingvandengodvruchtigenJodenverhn
ven dichter ; de voorftelling, dat Gods aanfehijn zaligt, dat bet voor alle vrees behoedt, en daarom de
oogen des 1=lecren gezegd worden to zijn over de genen,
die Hem vreezen ; die voorf'ellingvertegenwoordigt ons
ons eigen wedervaren . Hij wendde zijn aangezigt af ;
en weg waren rust, vrcde en geluk ; verbazing, angst
en wanhoop fchier names hare plaatfe in . Geen heldere zomerlucht kan zoo fpoedig met wolken ovcrtogen worden, geene bloeijende gezondheid fneller zijn
vernietigd, dan vrede in oorlog, zekerheid in ;;cvaar,
juichen in treurigheid was herfchapen . Buo:,apa to is
geland 1 hij is to Lyon! to Parijs ! waren als o ;jeenvolgende donderflagen, die wij vreesden, dat ii usicl
en Amfterdam welhaast even zeer als de proof des
dwingelands zouden doen kennen . Hoe is bet moge1ijk ? van waar deze deerlijke ramp ? this vroccen en
gisten wij, tusfchen de anglien been . Doch bet verledene was zoo duister als de toekomst, en bevende berekenden wij den gewonen fpoed des geweldenaars , bet
nienw bewijs van zijn gevreesd vermogen , de cigene
zwakheid ezn kwalijke bevestiging, de afgelegenlieid der
Ijulp, en de mogclijl:e oneensgezindheid van - zoo
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men dacht - kibbelende Voril :en en volkenn, om oa
zen ondergang voor bijna zeker to bouden . De minaik
nadenkeade zelf was wel genegen, Gods baud in de.
ze tee erkenden . Allen moeateu wel overtuigd zijn s
dnt, ware menfche1&ke magt en doorzigt toexeikend
g weest om bet onheil to keeren, de bloeddorilige Wet
was outbonden geworden . Allen betreurden eene vexv
blinding, een medelijden, een vertrouwen, dat tot zult
vex
be uitkomiken leidde. Dock, alien vroegen even .
bijsterd : Hoe kan bet God gedoogen ? Hoe kan Hij de
verworpen roede andermaal opvatten, om bet mensckdom tot vernietiging toe to tuchtigen, om welvaart,
tegt en zedelijkheid geheel to doen ondergaan ? Hoe is
bet mogelijk, dat Hij ons dus to leer fielt, onze dank .
mare vreugde befpot, ons, na bet heil van vrede M
wet gefmaakt to hebben , zoo dubbel rampzalig maakt I
Keen, niet alien erkenden Gods hand . Het was 4 '
zulken een bewijs, dat de Almagtige niet regeert . Zij
fcholden, en wezen fchuldigen aan ., en ontvouwden
gronden, en ontmQedigden zichzelven en anderen, alai
of alle tsgenflantI nutteloos , alle bijfand hopeloos waxe,, ' *ij etl n die hand, Christenen! maar
wig zageO bet bedriegelijke van alle menfchelijke beft*
keningen in, en bogen ons voor Zijn albeftuur, vau
wien alleen heil en ramp afhankelijk is ; maar wf
hoopten nog Deeds op Hem , gelijk wij bet vertrouwen op de menschheid niet geheel prijs gaven ; maar
wij riepen elkander gedurig toe : waakt en bidt ! bidt
en werkt ! Misfchien, dat de Heer flechts zijne majefteit wil doen kenuen ; misfchien, dat de ftraf flechts
hen to zeer heeft gefpaard, van wien bet onheil over
de aarde opklom ; misfchien, dat nieuwe reiniging,
krachtiger bevestiging noodig is . Wij fmeekten, in bet
gevoel onzer ongeregtigheid : God, wees ons genadig !
- in bet gevoel onzer hulpeloosheid : God, wees ons
ten helper ! En de gedachte zelve, dat God geenen
lust kan hebben in vernietiging, voerde ons tot geloof,
tot vertrouwen, tot hope, dat Hij bet alles eenmaal
zou
C c 4
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zou ten beste keeren .-Met hoe vele vreeze, eohter,
was deze hoop vermengd! Want, wie is Gods raadsman geweest ? wie zal zeggen : tot hiertoe en niet verder duldt Hij bet kwaad? wie is rein, dat hem Zijne
firaf niet zou mogen treffen? Hoe lang dobberden wij
tusfchen deze hoop en vrees , daar de list bet oogenblikkelijk geweli bij den lwingeland verving, am ons , ware bet mogelijk, na korten t1jd tot eene to wisfer proof,
to maken ; daar de ronde afw1jzing van bet fchoon,
fchijnend aanbod door de Mogendheden, van geenen
oogenblikkel .jken, toereikenden tegenfland terftondver,
zeli, ons des to meer fcheen bloot to ftelleu aan de
getergde wraak ! Langzamerhand trok bet vreesfelijk
onweer op onze grenzen to zamen . Daar moest bet
losberften . Daar zouden de legers op elkander ftooten,
en niet flechts bet nabij zijnde verpletteren, maar oak,
bij cenen ongelukkigen uitflag, over ons gefolterd vaderland verwoestend terugge florten . Hoe ftaarden wij
op die dikke walk! hoopten we gedurig to vergeefs,
dat zij naar den vijandelijken bodem zou heentrekken,
en door welbetluurde overmagt bet dreigend feed tetop
rugge jagen ! -^ Eindelijk meet nug de vrees t
rijzen . De beftredene wordt op nieuw befpringer . Het
onweer is op onzen bodem losgebroken ; alseenewolkbreuk heeft Frankrijk zijne woeste benden weer uitgeftort . Het is verwinnaar, in plaats van verwonnen . De
alleruiterfle infpanning van krachten, en bijna roeke .
looze dapperheid, hebben niet meer vermogt, dan den
belangrijkften post, dan Belgies hoofdftad, to behouden . b , Hoe kronmp thans bet hart ineen, fchoon wij
flechts een deel des onfpoeds , een deel des gevaars
konden kennen! Hoe bezweek de moed, wankelde het
vertrouwen - bij alien, die niet gezworen hadden,
voor bet vaderland alles op to zetten, en zich tot in
den dood aan Hem vast to houden, die niet kan teleurftellen! Wet, wel u, regte vrienden van God en vaderland! We! u, gij hebt niet to vergeefs gehoopt,
noch gebeden , noch gewerkt !
God
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Gsd heeft onze'eeklagte veranderd in eenen rei ; Hi)
jeeft onzen zak ontbonden, en ons met bli,'d/chap om .
gord, --De uitdrukkingen ,bier gebezigd, fchijnen eenige
verkaaring noodig to hebben . Reizangen waren inzonn
derheid gefchikt om de vreugde uit to drukken ; de
vreugde is uit den aard gezellig, gelijk de fmartelijke
yveeklagt, daarentegen, de eenzaamheid bemint . Diepe
;ouw en treurige verflagenheid kleedden zich, onder
de Joden, in eeh' zak, in een ongevormd en onaan.
zienlijk gewaad ; en keurig ftelt de dichter daartegen
over, dat hun thans de blijdfchap zelve ten dekkleed
verftrekt . Immers de blijdfchap teekent zich metder .
daad op aangezigt en houding ; zij omftraalt den geheelen mensch, era fpreekt uit zijn ganfche uitwendi.
ge voorkomen .
Zouden wij iets wagen, toehoorders , met deze taal
op ons toe to pasfen ? Zoudt gij reeds de vreugde ziju
vergeten, welke ons de overwinningskreet terftond nai
den zwaarften angst deed in het harte ftroomen ? Zoudt
gij er aan twijfelen, dat het gevaar van onze grenzen is
sung gedeinsd -- neen, op de vlugt geflagen, om in
Fraukrijks hoofdftad zelve eene fchuilplaats to zoeken,
om onder de goddeloozen den fchrik en de verwarring
to zaaijen, en, als tot eene proef, de kroone to doen
tuimelen van des verwatenen kop ? Immers , wij wetepi
dit . Wij weten, dat onze landgenooten •in de eer dezer overwinning fchitterend deelen ; dat ons koninklijk
huis nieuwe, onfchatbare regten op onze liefde , in
dezen worftelftrijd, heeft verkregen ; dat onze, met
ons hereenigde, broeders zich dezer vereeniginge geheel waardig getoond, en zich met ons op het naauwst
verbonden hebben . Wij weten, dat Pruisfens moed en
afkeer van de dwingelandij nog niet is verflaauwd ; dat
alle de bondgenooten even ftellig befloten hebben, de
pestvlam des nods in hun bloed to fmoren . De helden
der menschheid weeritonden in bet open vgld, en ver
pletterden Apollion en zijne duivels .. Het weer opgerigte afgodsbeeld van Buonaparte's almagt ligt terneer,
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*-orate vijandera verblijden zich meet over ont . `Ther
geclachten zijn openbaar geworden, en nu eerst hebbes
wij volkomenlijk geleerd ., vriend en vijand to onderfch*
den, magt en zwakhtid of to meten, en inzanderheict
den' diepen blik in dat Frankrijk to flaan, waaruit fe,,
cent jaren -- neen, federt eeuwen, zoo veel tijdelijk eat
eeuwig jammer is opgelDorreld . De vo1harding zelve,
bet weike zich dat rijk tegen Europa blijft verzetten,
eR aich niet, als voorheen, gewillig overgeeft, ma$
daarna to meerder zekerheid baren . Welaan, landge .
*tooten, is dit geene ftof tot vreugde ? is dit geene vec
andering van den rouw in het gejuich? Zouden wi}niet
mogen en moeten ons verheagen, omdat bet vuur is
wedergekeerd ter beproeving en ganfohelijke reiniging? Ja, dit durven wij beweren . Niet dan goede gaven en
veimaakte giften komen van boven , van den Vader
der Lichtem ; en Hij is bet, die ons dezen vrede geeft,
the deze verandering heeft daargefteld ; Hij is het, die
ens heeft opgevoerd uit het graf, dat wij in dsn kuit
niet nederdaalden ; flechts een oogenblik was erinzijnen
toorn, maar een levee in zijne goedgunJligheM ; des
avonds kecrde wel het geween, als eenvreemdegast, tot
ons in, maar reeds des morgens was er gejuich . Wie
fchepte bet licht uit de duisternis, en hield de Monarchen zoo lane bijeen, de krijgshciren zoo lang gewapend etc ten deele in de nabijheid? Wie deed den
dwingelaud zich paaijen met valfche overleggingen,
om de gunst des yolks to winnen, en den vrede langs
enderhandelingen om to koopen, in plaats van met zijne
gewone fnelheid aan to vallen, en op nieuw door verbazing en fchrik to heerfchen? Wie hield den goeden
geest van eensgezindheid en kracht tegen bet geweid,
bij a) de aanvechtingen, al de botfingen, al de klagten,
al bet mistrouwen, in alle de opperhoofden der volken, en in die volken zelve, levendig? Wiens fchild
dekte den grijzen Blucher in bet oproer, en fpaarde
hem, onder liken en paarden, tot de voleinding? Wie
zweefde Wellington in bet uiterst gevaar op zijde, en
liet
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ijet bet bloed van onzen jongen Vorst, als ter be*
vestiging opzes vernieuwden verbonds met zijn hugs,
uiet vloeijen, dan nadat zijne hulp kon gemist wor,
den? Wie fchraagde onze krggers tegen den vreesfe.
Jijken aanval, verlichtte onze veldbeeren in bet onverwachtst gevaar, deed den evenaar, al telkens weifelen .
de, ten laatfte beflisfend doorfJaan, en gaf ons de vol,
komenfte zege ;' Gij, Gij zijt bet, o God, in wien=
band de harten der Koningen zijn, die den pijl beftuurt
in zijne vaart, de geest van onzen geest en de kracht
van onze kracht! Gij zijt bet, wien de geheele natuut
ten dienfte ftaat, zonder wien wij niets vermogen ! Ja,
God zelf heeft bet alzoo befchikt ; opdat on; hart Hone
pfalmzinre, en nimmermeer zwijge : Beer, men God,
in eeuwigheid zal ik u loven f
Voorwaar, mane toehoorders, wie erkent dit oog,
merk van alle Gods befchikkingen niet, en herhaalt
Davids gelofte? Wij hebben bet kwade gezien ; heb,
ben federt vele jaren de zure vruchten der ingebeelde
menfchelijke wijsheid gefmaakt, en beproefd, wat, is
fpgt van befchaving en wetten en verbonden, van de
wereid worde, wanneer God haar een oogenblik to
prooije der zonde laat . Wij hebben Hem deze heilloor
ze uitkomften zien ituiten door voorbeeldelooze gebeur .
tenisfeu, en nogmaals met dezelven dreigen, toen niemand daarop was verdacht . Maar, wij hebben tot Hem
geroepen, en Hij heeft ons genezen ; Hij heeft onze
weeklagte in eenen rei verkeerd ; en wij zullen Hem
loven in eeuwigheid. Daartoe zjjn wij bier bijeen . Op
lien toon zijn onzer aller harten geflemd . Zoo mogen
wij dezen dag vieren, van ouds door de vaderen goheiligd aan godsdienftige geloften . .- Looft, looft dan den
Heer, gij zijne knechten ! Looft Hem, die wonderen
voor ons heeft gedaan ! Pfalmzi-ngt dent Heere, gij
zijne gunstgenooten, en zegt lof ter gedachtenis zijner
heiligheid ! Nederland ftaat op zijnen verbreeden grondflag. Her oude en nieuwe vadealand is onwrikbaar verbouden. Dankbaarheid en trouw omftrengelen Neder,
lan I

384

K RKELIJKE REDEVOERING

land en Oranje . Wel fcheen er een oogenblik van Gods
toorn, maar een leven zijner goedgunftigheid is daarvan de vrucht. Nu heerscht haast Zijn vrede, daar
de belle henenvlugt, en de menfchenliefde hem nu
reeds tegenfnelt met verzachting der gewonden, met
vertroosting der verlatenen . Ja, onze geheele ziele
juicht in eene blijde toekomst . Geen fchroom, geen
mistrouwen, geene bedenking of bedilling dempt hares
fchellen toon . Nu weten wij, dat God regeert ; dat Rij
de zwartfte wolken eensflags kan doen opklaren ; dat
Hij den goddeloozen niet wil doen zegepralen ten einde toe. Hij heeft ons bet meerdere gegeven, zou Hij
ons niet bet mindere fchenken? Ja, weg ontevreden gemor, kleingeloovige vrees, God-onteerend geklag ! De opregtfte, de zuiverfte dankbaarheid doortrekt
en doortintelt onze ziel . Wij zullen ons niet meer
Gods gunften onwaardig maken . Wij willen geheelvoor
Hem leven, en, gedachtig aan de zegepraal op de aanflagen der goddeloosheid, in bet pad ouzer deugdzame
vaderen volijverig wandelen . - Zoo zlj ons pfalmgezang
Gode, lien wij geleerd hebben to aanbidden in geest
en in waarheid ; then wij in bet Evangelie hooren :
wie zegt, dat hij God lief heeft, en hij haat zijnen
broeder, die is een leugenaar . Ja, onze dankbaarlleid
jegens God, die alles geeft, zij tevens dankbaarheid
aan hen, die Hij ons in zlne gunst heeft gegeven, als
middelen in zijne hand, om ons Neil to volmaken! Vurig fnelle onze liefde de flagtofl'ers van den grooten
ftrijd. to gemoet met verkwikking en belooning ! Onwrikbaar zij onze verkleefdheid aan de Vorften, wier
zorg en moed en bloed ons , als de rotfen aan bet ftrand,
tegen den geweldigen iroom befchutten ! Wangunst
noch mistrouwen houde de geringfte gaping tusfchen
ons en meer verwijderde, op de vuurproef echt bevondene, landgenooten open ! Geen geklag of wrevel worde
ergens gehoord over natien, die ons onze vrijheid hielpen handhaven ; wier bloed den iroom hielp vormen,
die befchuttend langs onze grenzen vloeide ! Liefde,
de
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de wet des Christendoms, zij onze wet in allerlei betrekking ; liefde, op dankbaarheid gegrond, door eensgezindheid vastgefnoerd! God zelf is liefde ; wie in de
liefde blijft, blijft in God, en God in hem . - o, Dat
wij in Hem, en Hij in ons blijve ! Dat ons oog op
Hem ftaag zij gerigt, en zijn geest in ons wone! Nederlanders, hoe vele reden hadt gij fideds hiertoe ; gij,
wier land, bier door de goiven, daar door bet magtig
en woelig Frankrijk bedreigd, hoe klein en zwak, fe .
dert eeuwen beftond ; gij, wier vooripoed, op bet
wuftfte element gebouwd, van kansberekening geheel
afhankelijk, door geene uitgebreide magt beveUigd,
no-tans den fchoonften bloei bereikte ! Hoe vele reden
hebt gij daartoe thans vooral , nadat de oceaan zelfa
uwe verwaarloosde dijlaen niet heeft verbroken, maar
uwe- weiden en akkers ontzien, dat zij u haren tol riy
kelijk betaalden ; nadat de gevaarlijker flortvloed der van
ouds beruchte Gallen, ten tweeden male opgezet, in
zijne kil is teruggejaagd ; nadat uw vaderland herfteld,
verbreed, bevestigd, en met eere weer is opgenomen
onder de volken, die het lot van Europa bepalen! -ja, de Heer heeft groote dingen aan ons gedaan ; des
zijn wij verblijd . Dat wij , op onze beurt, groote werken der liefde en deugd verrigten, en den hemel doen
juichen over eene volkomen bekeering van den weg der
vreemdelingen en der boosheid ! Verdwaalden, wier
geest een duivel kon bewonderen, en aan grootheid
bij volflagen zedeloosheid denken, ziet den opgeblazen
dwingeland in zijne fchande, en geeft Gode eer ! Ongelukkigen, wier hart van geen ontgloeijen weet bij de
gedachte aan vaderland, menschheid, regt, wordt eindelijk getroffen door bet fchouwfpel der dapperen, die
daarvoor willig bloeden, en wischt door daden de fchuld
uit, door ontmoedigende flaauwhartigheid over u gebragt 1
Vreesachtigen, zwakken, verbijsterden, brengt met
ons de overvloedige dankoffers, omdat de Beer ons op
getrokken, en onze vijanden over ons Wet heeft verblijd f o, Dat wij alien, ad naar de ziele, tot God
kon-
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leohden zeggen : Gij hebt rzij genezen! Dat de duister-

nis uit bet licht, en bet licht uit de duisternis dit volheerlijk gevolg had ! Met harten vol demoed en dankbaarheid, vol onderwerping en liefde, vol godsvrucht
to zalige berusting, nadere althans onze vergadering

Zijnen troon in dit oogcnblik der algemeene aanbidding !
Het gevoel onzer verlosfing , bet gevoel des

overdierbaren zegens zij bet heilig offervuur ! Gij hebt
ons uit bet graf opgevocrd, ons bcwaard, dat wij in
den kuil niet nederdaalden ; ons gerukt uit de klaauwen

des verderfs, ons behoed tegen den fchimp der genen,

die ons vertrapten . Deze gedachten, landgenooten,
deze onfeilbare waarheden, vervullen onze ziel ! Met

ten oog op de hel, die ons wachtte, nadere zij den
hemel, die ons redde, bidde zij uit den hemel, die in
Ons binnenfte woont ! Daft zullen uwe woorden door-

dringen, uwe geloften heilig zijn, uwe beden verhoord
Worden . Dan heiligt en beveiligt deze dag het jaar van
Gods goedertierenheden . Dan blijft u haar indruk blj,
in deszelfs afloop en wisfelitlgen ; en, riep God tI misIchien in hetzelve ter verantwoording, dit zal voor u

roemen tegen bet oordeel, cn uwe liefde Gods tluit de
Vreeze buiten . Welaan, werpen wij ons voor den on-

zigtbaren troon ter veer, en heffen onze handen tot
Hem, den Vader, op! -

YREDERIK WILLEM III, TEGENWOORDIGE BONING
VAN PRUISSEN .

O

(YYervolg en /lot van bl. 346 .)

p den Idden van Wijnmaand i8o6 berende de Hertog van Berg £rfurt, eene fchoone citadel, waarin dt
Generaal M U L L E N D O R F Was geweken . Den volgenden dag ging zlj over met 14000 man, van welketi
Sooo gewond waren .
Dezelfde Generaxl ging hiernt

over tot de blokkade van Meagdeuburg, hetwelk, m
het

PREDERIK WILLEM III, KONIN'G VAN PRUISSEN . 3tt

Net denkbeeld dat bet buiten gevaar was , over de hon.
derd (Eng .) mijlen van bet tooneel des oorlogs verwij .
derd zljnde, tot de bergplaats gemaakt was der fchobaarfle zaken van Munfler, Capel en Oostvrieslan&

I-let gaf zich den 7den Nov . over. Thans trok hij op
Spandau, hetwelk flechts ongeveer een uur gaan's van
J3erlijn ligt ; deszelfs bezetting gaf zich den 24flen over.

Stettin was de naaste vesting, die voor de wapeRee
van dezen Generaal bezweek, en waarin zich de Prinis

V A N 11 0 H E N L O 0 met de overblijffelen van zijn lei

ger had geworpen, na den noodlottigen flag bij Jem .
\Terfcheidene andere voordeelen bekroonden den voortgang der Franfche wapenen ; en op den 24flen October

trok B U 0 N A P A R T E zelF to Potsdam binnen . Her
bezocht hij bet paleis en de grafflede van den grooten
F k E D E R Ill., en beroofde ze van alle hare uitwendige
zegeteekenen . De dezen van then ultilekenden oorlogs .
man, de vaandels, welke hij in den zevenjarigen krijg
had genomen, en de fjerp, welke hij gedurende ddt
hagchelijk tijdperk droeg, werden door B U 0 N A P A Rfi K bevolen aan bet Hotel der Invaliden to Parijs

to
fohenken. Binnen drie dagen na zijne aankomst to Potsdam, deed hij zijne openlijke intrede in Berlijn, ge-

volgd door zijne voornaamfle Generaals en de gardes to
voet . Alle maatregelen waren genomen, om de perfonen en eigendommen der inwoners to doen ontzien en
befchermen ; en (men moet bet erkennen) zoo geflren-

ge kritgstucht had plaats , dat de tegenwoordigheid der
Franfchen ter naauwernood den gewonen loop der bezigheden ftremde. Het provif oneel befluur der overvvdnnen landen werd den Generaal C L A It K I; aanbevoi.
len, en verdeeld in vier departementen ; Berlijn, Ctrs.
trin, Stettin, en Maagdenburg : en onmiddellijk rukte
B U O N A P A R T E voort naar Warfchau, werwaarts
verfcbeiden afdeelingen ziins legers op marsch waren .

De ongelukkige Koning van Pruisfen was middelerwijl to Koningsbergen, hetgeen de plaats zijner refidentie wend en het punt van verzameling zijner verflrooitte
le
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legetmagten, beloopende in haar geheel niet nicer dan
go,ooo map . Hanover werd door een detachement Fran •
fche troepen bezet ; en insgelijks ward bezit van Hamburg, door den Generaal M 0 R T i E R, in naam van
BUONAPARTE, genomen .
Rusland was de bondgenoot van Pruisfen in dezen
oorlog, en rukte thans met hare legers aan, om den
gef agen Monarch to helpen. Doch de Generaal B E N .
zr z o s R N, die dezelven aanvoerde, kreeg de nederlaag
to Pultusk, in Nieuw Oostpruisfen, op den 26ften
Dec . ; en de verwachtingen des Konings werden andermaal bitterlijk verijdeld . Thans zag hij zich in eenen toeRand, welke hem geenen grond tot hoop kon geven
om in zijn rijk herfteld to worden, ten zij door de gematigdheid des overwinnaats .Eenigvrtouwes
tigde hij nog op zijn Silezifche onderdanen ; en hid
vaardigde eene proclamatie tot hen uit , waarin hij dog
rampen zijner onderdanen in bet algemeen betreurt, uit
hoofde der woeste wijze van oorlogvoeren door de Franfchen,enzichbeklagt,datzijneSilezifchebzit n
gen met dezelfde rampen worden gedreigd ; dock hg
roept hen op om zichzelven to weer to ftellen ter ver •
dediging van hun lijf, hunne vrijheid en eigendom, en
doet hun eenen gelukkigen uitflag hopen, niet minder
op grond der pogingen van de Pruisfen,dan derkrachtdadige medewerking van Rusland . Deze proclamatie was
gedateerd uit Breslau, de hoofditad van Silezie, en ge'
teekend door den Graaf VAN G o T z E N ; en, fchooio
zij in geenen deele alle de gevolgen had, die verwachIf
werden, bleef zij nogtans niet zonder uitwerking . Door
de pogingen van den Prins V A N P L E s s, die benoemcd
wis tot bevelhebber der provincie, werd een aanmerkelijk korps verzameld van de troepen, in de verfchillende vestingen bezetting houdende, en hierbij were
eenige aanwas van magt gevoegd door de geestdrift en
ijver van bet yolk zelv' . Prins j E R o m E beftuurde
de krijgsverrigtingen der Franfchen in dit gewest, en
bad onder zich de troepen van de Koningen van Wur •
tet--
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temberg en Beijeren . Hij zcgepraalde in zijne meeste
gevechten met de Silezifche troepen, en op den 8ften
Jan . 1807 ging de clad Breslau , die gedurentie eenigen tijd
een geregeld beleg had ondergaan, aan de benden onder zijn bevel over . De ovefige vestingen in Silezig
waren fpoedig berend, en ondergingen achtereenvolgend
bet 16t van Breslau . De Prins V A N P L E s s werd ten
laatfte verdreven naar bet gebied van Glatz, en zocht
toevlugt in de hoofdftad van denzelfden naam . Hier
werd hij vervangen in bet bevel over de armee door
den Baron K L E I S T , die, door zijne lvetkzaamheid ,
dell vijarid voor eene wide tijds genoeg in beweglng en
alarm hield . Hij deed eene poging om Breslau to hernemen, en was door die lafhartigheid van een korps
Sakfers bijna geflaagd . Middelerwijl was Prins J E R oxE gecampeerd voor Neisfen, welke plaats hij met nadruk belegerde . Zij gaf zich ten laatfte over, zoo als
ook eenige andere fterkten deden : maar de verlengde
pogingen der inwoners van Silezie vormden niet flechts
eene treffende tegenflelling met dk gemakkelijkheid,
waarmede an:?ere vestingen in de Pruisfifche Platen hadden gecapituleerd ; zij hadden insgelijks bet goed gevolg van de hoofd-armee in Polen to beletten zich met
de troepen to vereenigen, tot bet to onderbtengen de .
zer flerkten gebezigd .
Gedurende bet laatfte gedeelte van dezen fPrijd tusfchen Pruisfen en Frankriik, was Rusland de Mogendheld, die vpornamelijk in den oorlog deelde ; en de bataljes van Eylau en Friedland toonden de opregtheid
barer verkleving aan de zaak, welke zij had omhelsd .
Doch last ons bier voor een o6genblik flilflaan in dit
verflag van veldflagen op veldflagen - dit verhaal van
ilagtingen ! De jammeren van den oorlog worden maar
zelden naar eisch gefchat door hen, die aan dezelven piet zijn blootgefteld ; voor dezulken mag eene
fchilderij van deszelfs wezenlijke rampen wel niet onleerzaam of onvruchtbaar zijn . De flag van Eylau,
ge
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getroutvelijk gefchetst door een' ooggetuige, vertoont
daarvan een treffend beeld
„ Zoo fpoedig als het veilig gefchieden kon, drong
mij mijne nieuwsgierigheid om het merkwaardig tooneel
to bezoeken ; en verfchrikkelijk inderdaad had de ijze .
ren hand des kriigs hare doodelijke trekken op deze
rampzalige oorden gedrukt ! Hier was de vreedzame
landman, die naauwelijks den naam van u u 0 N A P A RT L kende, uit zijne woning gefcheurd, en vriend en
vijand fchenen zich vereenigd to hebben, om hem zijn
ijsfelijk lot to doen gevoelen .
„ De Rusfen , om vuren to floken, hadden de hutten
van alle de naburige dorpen ontbloot en afgebroken . ledere foort van voorraad was hier weggemaaid, en ellende
en gebrek vertoonden zich in hare grootile uiterflen .
Ouders waren genoodzaakt hunne uitgehongerde lieve .
lingen in hunne eigen tuinen to begraven . Arnie, vermagerde, holoogige gedaanten kropen, als bedelaars,
in lappen rond ; en het was bijna onmogelijk hunne
woningen binnen to gaan, uit hoofde van den flank
van doode ligchamen, waartegen zelfs de geest van
azijn niet in flaat was mij to befchutten . Ook waren
die bij de Franfche hoofdkwartieren niet gelukkiger,
want zij verloren insgelijks wat maar to vinden Was ;
en de Rector van Jesfau naar Koningsbergen gevlugt
zijnde, werd van zijne geheele boekerij gebruik gemaakt om de ketels der foldaten to doen koken !
„ Zonder het to zien, zou ik nimmer geloofd hebben, dat de menfchelijke natuur zulk eenen bovenmatigen trap van ellende kon verdragen .
,, Overmand door deze ijsfelijke gezigten, hield ik
'let beter de affchuwelijkheden van het flagveld to gaan
befchouwen . Hoe verminkt ook ik daar velen mijner
natuurgenooten mogt vinden, ten minfle hadden deze
levenlooze ligchamen hun lijden geleden ; terwijl de
rampzalige inwoners van Eylau then nog martelender
bonger-dood to gemoet kwijnden, welke gewis hun •
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jammerlot zou geweest zijn, hadden zij niet uit Ko .
ningsbergen ten fpoedigfle onderlteuning ontvangen .
„ Had ik eerst het flagveld (inderdaad een flagtveld!)
bezocht, dit akelig en ongewoon gezigt zou mij ontwijfelbaar veel nicer gefchokt hebben, dan het thans
deed ; fchoon er van twaalf- tot dertien-duizend flagtoffers voor mij veri'preid lagen . Hier lagen brokken
van trommels, karren, paarden, tuigen, mantels, hoed
den y met gebroken musketten, pistolen en andere wapenen, alles dooreen en rondom vcrftrooid . Rusfen y
Duitfchers, Franfchen en Pruifen lagen hier nevens
den anderen .
,, Het gebrek aan lecftogt word verzwaard door de
treurige bedenking, dat vijfmaal meet verfpild was
door de foldaten, dan verbruikt . Alles was vernield
en lag woest ; geen deur of venflcr bleef over . De beide partijen volgden elkander in de huizen , en s U oN A p A R T E gaf ten laatfle de plaats ter plundering
over ; wanneer de bewoners, van den aanzienlijkften
tot den geringften, van alles beroofd werden, wat zij
bezaten . "
Terwijl B U O N A P A R T E de krijg8verrigtingeh van
zijne armee beftuurde, die tegen de Rusfen ftond,
werd zijn Generaal L E r E r v R E gebruikt tot onderwerj
ping van Dantiig , alwaar de Pruisfifche Generaal K A L x:
RE U T H het bevel voerde, en welks bezetting beftond uit 16,ooo man . Voor eenen aanmerkelijken tijd
weeritond het al de pogingen der belegeraars , en floeg,
met eene verfchrikkelijke flagting, alle hunne onderne'
mingen af, om meester van de citadel to werden . In
April werd het voor vijf dagen gebombordeerd, doch
zonder gevolg ; en een wapenftilftand van vier uren
werd door de vijandelijke bevelhebbers toegeflaan, met
bet 66nig oogmerk om de dooden to begraven . Ten
laatfte, na ongeloofelijke proeven van dapperheid en
krijgskunde, capituleerde het op den s7ften Mei , de
bezetting gefmolten zijnde van 16,ooo tot op goon.
Run verdrag was echter vereerend, en zoodanig als
,zoo
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zoo dapper eene armee verdiende. Zij trokken uit de
fterkten met hunnen Generaal aan bet hoofd en alle
krijgseer, en hadden verlof om to gaan waar zij wilden,
op belofte van binnen twaalf maanden tcgen Frankrijk
niet to dienen . Op bet tijdpunt der ontruiming bevatte het eene groote menigte van krijgsvoorraad, zoo
wel als kleedcren , granen , enz . ; maar deszelfs voor+
name waarde voor B U 0 N A P A R T E was eene militaire ftelling gedurende zijne operation in Oost-Pruisfen .
De noodlottige uitflag der veldflagen van Eylau en
Friedland leidde ten laatfte tot bet eindigen des oorlogs ; en de zamenkomffen van ALEXANDER en
B U O N A P A R T E op de Nielnen waxen enkel voorbereidend tot den vrede tusfchen hem en den Koning van
Pruisfen . Wij willen ons niet ophouden om de voorzieningen van dezen vrede to monf'eren,noch den volgenden Rut van Pruisfen voor den geest terug to brengen, daar iedere dag ons noodigt, de rampen van hct
voorledene, bij de fchitterende voordeelen van bet tcgenwoordig oogenblik, to vergeten, en op de bemoe
digendfte vooruitzigten to ftaren .
Het is aangenaam to bedenkcn, dat Pruisfen, die
Mogendheid, welke bet meest verncderd, beleedigd cli
verguisd is door B U 0 N A P A R T E, bet grootfte decl
heeft gehad in hem deze ftraf en dezen tegenfpoed to
berokkenen . De Pruifen hebben de vlek meer dan afgewasfchen, en de nederlaag van Jena gewroken . Wat
aangaat hunnen grijzen bevelhebber, zijn karaktcr behoefde geene zuivering -- hot duidde nooit cene vlek .
Hij bleef getrouw onder de trouweloozen , en wilds
liever, in eon afgelegen oord, zuchten over de vernedering van zijn vaderland, dan rang en eere genieten
als eon werktuig der Franfche heerschzucht . Hij heeft
zich mogen wreken op de vijanden van zijn land . Geen
officier heeft zoo veel toegebragt tot den tegenwoordigen gelukkigen that der zaken van de Verbondenen .
Even als de Generaal K U T u s o F ! , heeft hij bet uiterfte zijner grijsheid aan de mociten en gevaren van
bet
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flagveld gewijd ; en, even als hij, heeft hij de volkomene verlosfing van zijn vaderland en de vernieling
zijner vijanden beleefd . Hij is met bekwaamheid bijgeftaan door den Generaal Y 0 R C K, die de eerf:e was
om bet teeken to geven tot den afval van n U 0 N AP A R T E, en zichzelven eenen Pruis durfde betoonen
in omffandigheden van meer dan gewone onzekerheid
en gevaar .
Frankrijk, tot in bet hart gefchokt door de fneile en
onvergelijkelijke voortgangen der indringende legers,
zal, vertrouwen wij , als een leerzaam, waarfchuwend voorbeeld worden vertoond op bet historieblad ; en de uitkomften van I8I2 en 1813 zullen,
in toekomende eeuwen, aangehaald worden, om to bewijzen, dat een gebied, flechts gebouwd op vreeze
voor menfchen, en niet gefchraagd door eenig beginfel van regtvaardigheid of eere, nooit van iangen
duur kan zijn . Eene kolom, op bet zand opgerigt,
is een flaauw beeld van deszelfs broosheid ; en zijn
val, wanneer ook plaats grijpende, verbaast niet minder door den fpoed dan door de volflagenheid van deszelfs ondergang.
het

LIJKREDE OP DE GESNEUVELDE NEDERLANDERS, IN DE VELD$LAGEN BIJ QUATRE-BRAS EN LA BELLE ALLIANCE, OP
DEN 16 EN I8DEN VAN ZOMERMAAND

1815 .

(*)

Wij wagen bloed en leven ;
Een frijd, ons bleed en leven waard,,
Die Nterland aar den lof der !lard'
Een wettig deel zal geven .

TO LLEMS .

Het was bij de Ouden, vooral bij de

4theners,

eene gewoon-

(*)Gedeelteliik gevolgd Daar de Lijkrede van PERICLE3 pp de
eerstgefneuvelde Arheners in den Peloponnefifthen 0orlog . volgens
THUCYDIDES, Ilde Boek ; naar ASPASIA, bij PLATO, in don
MEN E X x N U S ; en coat D E M O S T H E N E S, Lof der Gefseuvelden bii
Charoaea, in de Redevoering veer de Kroon.
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woonte, de gefileuvelden in eenen veldflag voor het Vaden,
laud, in 't openbaar, door eenen Redenaar to doen prijzen,
'`Toen was ieder burger een krijgsman, wanneer het de vrijheid van zijnen Staat gold ; en zou niet deze inrigting zeer
veel tot die wonderen hebben bijgebragt, welke ons tie Gefchiedenis van Griekenland en Rome op elke bladzijde aanbiedt? Ten aanhooren des ganfchen Volks geprezen to worden door eenen PERICLES Of DEMOSTHENES, - dan
tranen van gevoel en dankbaarheid to zien vlieten door eene
geheele v ergaderde Burgerij : welk een denkbeeld ! welk een
prikkel tot edele daden! - En waarom misfen wij doze inftelling? Verbiedt zulks misfchien onze Godsdienst? Maar
aanbidden wij dan met denzelfden God, die eenen G I D E O N,
eenen SAMUEL, eenen DAVID, cenen J O S A P H A T en de
Maccabeers voorging, wanneer het verdediging des Vaderlands
gold? die de tier van Bethlehezns geltroonden Zanger met
goddelijke Pfalmen der overwinaing bezielde? - Of is het,
omdat onze tegenwoordige heldendaden kleiner zijn, dan die
der mannen bij Marathon, bij Salamis, bij Plateen of Che.
ronea ? Maar konden zij dan meer, dan voor het Vaderland
flerven? Ncen, gewis, onze Gefchicdenisfcn, onze tijden hebben ook mannen opgeleverd, lien 't niet van 't harte mogt,
seed to zien aan hun Volk en heiligdom, Ook deze dagen
vertoonden daarvan een bewijs, met bloed gefchreven op de
Brabandfche velden . Neen, dit alleen kan de reden des verzuims zijn : wij hebben geenen PER I C L E S, geenen D E M O ST H E N E s, geenen
C I C E R O. Maar het zij zoo!
lets, dier
groote mannen waardig, kan zekerlijk geen Redenaar onzer
dagen, ook fechts van verre, leveren ; maar de zaak, waarvoor die mannen vieden, hun dood zelf's is to fchoon, dat
bet niet ons, wier hart in ons brendt om hunnen lof to vermelden, vergund zou wezen, hunne heilige graven met eenigen lof to verfieren ; al moge die kunfleloos zijn, de verdienfie van hartelijkheid zal hem gewis niet ontbreken!
Verplaatfen wij ons dan, waarde Landgenooten, in gedachten naar het flagveld bij Waterloo, waar versch gedolvene
aardhoopen en een bloedig fpoor ons de rustplaatfen onzer
verdedigers aanwijzen . Omringen wij ons in gedachten met
de vatlers, de moedcrs, de kinderen, broeders, zusters en
geliefden dier helden, en hoort dear met deelneming en infchikkeiijkheid near mijne rede , die d= gefileuvelden wel nica
be-
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behoeven, (of zou hunne verdienfte van eene loffpraak afhangen?) maar die wij toch voor dit oogenblik als voldoening
tan eene loffelijke gewoonte, zoo wel als aau de behoefte
van ons hart, zullen befchouwen .
v

*

S

1. Vooreerst moeten wij zien , W e de ftrijders waren, welke gevallen zijn, om hunne betrekking op ons behoorlijk to

kunnen waarderen ; daarna, voor welke zaak zij geflreden hebben, om hunne deugd op prijs to ftellen ; dan, hoe zij then
ilrijd hebben doorgetlaan, om over hunne dapperheid ce kunnen oordeelen ; en eindelijk, welke de belooning daarvoor uit
den card der zake is, en van onze zijde moet wezen .
Wie waren de gefneuvelden, wier overfchot bier rust? Het
waren Nederlanders ; een naam, die met luister in de jaarboeken des menschdoms prijkt . Klein moge ons land zijn ; een
uithoek van Europa, misfchien bet laatst bevolkte van ons
Werelddeel ; bet moge ten eeuwigen doel ftrekken aan de
woede der golven, die onophdudelijk den veegen ingezeten
beftoken : bet is daarom niet minder geliefd van de Godheid .
Hij, die bet, volgens gindfchen Wijsgeer, een fchouwfpel,
zijns waardig, keurt, een' edelen mensch to zien worftelen tegen den nood, opdat hij to grooter zou worden door de zege ; hij deed de Nederlanders, een geheel Volk, jaar op
jaar, door de Wereldzee teisteren, opdat wij, door haar to
betemmen, onze krachten ontwikkelen, ons beftaan vestigen,
onzen naam vereeuwigen, ons vermogen meet dan verdubbelen zouden . Ja, Nederland! de heerfchappij der baren is u
van de Godheid gefchonken, en zoo lang de Noord- esr Zuider-zee uwe kusten befpoelen en bedreigen, zal de Nederlander nimmer een gewillige flaaf zijn!
Maar ook de mildere giften-des Aardrijks ontbreken u niet .
De rijkfte korenvelden, de vetie weilanden bieden bet oudfle, bet onfchuldigfte, bet natuurlijkfte voedfel, bet voedend
graan en de melk der kudden, in ruimen overvloed . Eener
milde Moeder gelijk, ftort de Aarde alle hare gefchenken in
de onderfcheidene oorden van dit bekoorlijk gewest uit . Waar
vindt men zoo vele groote fleden, zoo vele welvarende dot
pen, zoo veel nijverheid, zoo veel werkzaamheid, zoo vele
middelen tot onderlinge gemeenfchap der inwoners?
D d 4
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Wat deze inwoners, onze voorouders , in zulk eon land g4f).
boren en opgevoed, verrigt, doorgeworfteld en geleden heb,
ben ; hoe zij, van de vroegfte tijden af, een vrij land bezaten, en het door hunne deugd aan hun nakroost overlietea ;
hoe dit hup nakroost, onze Vaderen, nog lofwaardiger dan bet
voorgeflacht, door hunnen flrijd tegen den magtigflen Koning
der Aarde, dat land verheerlijkt, en hunnen roem, hunne magt
in alle vijfdeelen der Aarde uitgebreid hebben ; hoe bet ijs van de
Noordpool zoo min, als de hette der Keerkringen, hunne flout .
heid affchrikte, of hunnen moed kon doen buigen ; hoe zij alle
Zeeen beheerschten ; hoc zij de t*ee Koningrijken, die toen
in magt, in volkrijkheid, in nijverheid, in rijkdom boven alle andere uitftaken, Frankrijk . en Engeland, ter zee door
hunnen arm, to lande door hun beleid, deden zwichten ; hoe
zij nogmaals dat zelfde Frankrijk, eeuwig jeukende naar heerfchappij, op de velden van Malplaquet, ten koste des levens
van veertienduizend onzer Vaderen , verfloegen : - dit, Landgenooten, zal ik, als u alien bekend, diet in bet breeds
vermeiden . Maar door welke zeden, welke inftellingen en
gevoelens onze voorouders dit alles vermogten to doen , en
waardoor ons land zoo groot geworden is, - hierdoor zal ik
gercedelijk ook op den lof onzer gefneuvelde vrienden komen . Immers, onze Staat, ons Volk heeft'voorheen altijd
uitgemunt door zucht voor bet oud-vaderlandfche ; wij behoefden anderen niet blindelings na to volgen, o neenl veelmeer kwamen andere Volken bij ons lesfen in ftaatswijsheid,
in zeevaart, in handel, in nijverheid ncmen . Magtige Keizers
ontdeden zich van hunne praal , om bij ons de kunften to lee .
ren, die een half Werelddeel moesten befchaven . Onze weticn waxen zacht in de uitvoering, door de menfchelijkheid der
jtegters . Elk kon bij ons tot de hoogfte waardigheden geraken ; geboorte noch armoede (loot hem uit ; een jongen,
die in de lijnbaan liep, werd Bevelliebber onzer Vloten, en
de grootUe Zecheld van Europa. Moed, deugd of beleid
was de boogfle aanbeveling. Koophandel en Zeevaart, die
van de vroeg(le tijden of vrij waren, gaven aan alle ftanden
een eerlijk, aan velen een ruim beftaan . Men fmaakte, ongebinderd door knellende wetten, en ongeftoord, de genoegens des levens. In onze voornaamfte koopfteden zag men
alle de voortbrengfelen der geheele Aarde, ale de gewrochten van menfchelijke vlijt opeengeftapeld, en voor een' ge-
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ringer prijs voorzag men zich van 't geen bet uiterfte Oos-

fen en bet verfte IYesten opleverde . Van alle andere Volken
verfchilden wij daarin, dat onze Stan voor iedereen open .
ftond . Wij hadden geene godsdienftige ftrafwetten, geene
belemmeringen van uitheemrchen ; elk kon bier naar verkiezing
zijnen God belijden, en zijne tijdelijke belangen op eene ge .
corloofde wijze behartigen . In de opvoeding der jeugd was
vrijheid onze lens . Geene onnatuurlijke voorfchriften ontrukten den Ouderen hun kroost reeds in de vroege jeugd, om
het op krijgsfcholen, Wet tot menfchen, maar tot roofzuchtige foldaten, oogendienaars van een' Veroveraar, en geefels
der wereld, to vormen . Daarom, echter, wisten onze forfche krijgs- en zeelieden Wet to minder to zegepralen. Niet
alleen to lande gaven wij het voorbeeld aan geheel Europa,
dat weinige manfchap in een klein gewest den magtigften Koning, den Barbaar van bet Zuiden, weerftaan kon ; maar ook
ter zee fnuikten wij zijnen trots, hielpen zijne onverwinnelijke
Yloot vernielen, overzeilden, meer dan eens, zijne galeijen,
floegen hem bij Gibraltar, namen zijne Zilvervloot, en vernietigden in Duins de fcheepsmagt, die de bevrijders van
Duitschland terug naar Zweden moest lokken . Onze Staac
hield, in bet laatst der zeventiende en bet begin der a chttien.
d e Eeuw, de weegfchaal van Europa in handen . Koningen,
Vorften, Veldheeren van den eerften rang vrijden om de gunsr
onzer Prinfen en Staatslieden . Ook in de letteren en kunften brak ons Volk roemrijk de baan, die naderhand zoo gelukkig bewandeld is . Bij ons werd de drukpers uirgevonden,
die de gedaante der geletterde wereld veranderde ; bij ons bet
werktuig, 't geen tallooze werelden aan bet duizendwerf verdubbelde oog des verrukten befchouwers opende. In Ben
woord, wij waren bet voorbeeld ter befchaving van Europa. Edele Dichters hebben onzen lof bezongen : 't is waar,
een dwaas vooroordeel houdt hen voor bet overige Europa
gefloten ; maar wat fchaadt ons zulks? de geheele Aarde, alle Zeeen verkondigen laid onzen moed, onze oude kracht,
en herhalen ontelbare malen, zoo ver flechts menfchelijke
kielen varen kunnen, de namen van Holland, van Zeeland,
van 4mlierdam, Rotterdam, en den geliefden naam van NASSAU en van ORANJE!
II. Dit alles waren wij . Zijn wij bet dan Wet meer? Dank
zij den Algoeden en de dapperheid dezer helden, wij worden
D d 5
het

399

VIRREDE

bet weder : maar al dit goede, al dit fchoone, al dit bast„
en ziel-verheffende, al dit verkwikkelijke was ons ontroofd,
ontfcheurd of listig ontvreemd door eene Natie, finds lang
onze erfvijand, het doe! der waakzaamheid onzer grootfte
ftaatslieden ; door eenen Man, die niet alleen onze vijand,
maar de vijand der wereld was , wien alle Vorften, alle Volken, thans nit denen mond, met den vloek der menschheid
beladen, in den ban doen . Maar hij was in het bijzonder
onze vijand . Ons geluk, onze bednarde, welwikkende geest,
onze handelverbindtenisfen met alle Volken hinderden den hater van alle good, van alle geluk en welvaart op Aarde, Al .
les, 't goon ik zoo even opnoemde, hadden wij verloren .
Onze room was vervlogen : want do kracht onzer voorzaten
was door woelde, en alles verlammende binnenlandfche verdeeldheid, verteerd . Niet de viiand overwon ons ; wij overwonnen, wij vernederden onszelven . Onze bezittingen in bet
Oosten en Westen waren do buit geworden onzer magtige
overzeefche naburen . Onze oude voormaur (hot land onzer
broederen, die twee Eeuwen vroeger dan wij under de
dwingelandij bezweken, en die wij federt flechts als werktuigen tot ons behoud aanzagen) word ondermijnd, ftraks go .
floopt : wij zelve'n waren elf jaren lang veraclitelijke fchatpligtigen onzer tirannen ; daarna vier jaren, in cone nog verachtelijker onderwerping aan den brooder des dwingelands o
omdat zij fchijnbaar vrijwillig was, van allen handel verftoken . Onze fchepen zagen wij , met jammerende oogen, in
de havens vergaan. Onze krijgslieden moesten, om onze
kluisters to vaster to fmeden, van de Oostzee tot de oude
kolommen van HERCULES hun dierbaar bloed vergieten . De
vrijheidlievende Spanjaard vroeg met verbazing, terwijl hij
ben flagtte, of dan een grillig noodlot vermaak fchepte, de
geaardheid der Volken oin to keeren? den bewoner des
Schiereilands tot een' held der menschheid to verheffen ; den
nazaat der helden van Leyden, Haarlem, en Nieuwpoort, tot
een' flaaf der Haven des grooten Keizers der Barbaren to ver»
nederen? --Maar, wat zal ik van de vervulling onzer ellenden,
van onze infinelting in Frankrijk, zeggen? Gij alien, mijue
Vrienden, hebt de gevolgen daarvan ondervonden : gij alien
weet, hoe onze zielen nedrgedrukt werden door vrees voor
befpieding, door verbod van fpreken en fchrijven over onze
dierbaarfte belangen ; hoe onze goedereu en ligchamen werden
dienst-
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dienstbaar gemaakt aan zijnen wil ; hoe de kinderen van ons
hart, velen zelfs van hen, die wij bier thans, met tranen van
een zoeter gevoel, voor de edelfte zaak gevallen zien, ons van
't hart gefcheurd werden, om onder een' naam, die de fchrik
en verfoeijing onzer Vaderen was , - onder den naam en de
banieren van Franfchen! - voor altijd buiten bet Vaderland,
buiten bet bereik van Ilollands taal en zeden, voor de luimen eens onbepaalden gebieders to fneven, die niet ademen
kon buiten oorlog. Doch wat fpreek ik van taal en van ze .
den! Ook wij, die men nog vergunde voort to kwijnen op
het rif des Vaderlands, ook wij zouden ras,gedoemd worden eene taal ter zijde to ftellen, die men, reeds v66r de overmaat onzer ellenden, uitkreet als alleen voor matrozen gefchikt,
terwijl alwat befchaafd was, zelfs in den fchoot van zijn
huisgezin, de taal des verwinnaars zou fpreken . Onze zeden ! echtbreuk, losbandigheid, onnatuurlijke zonden flonden voor
bet eerst den Hollander vrij . Den Hollander?-hij was dit niet
sneer : hij was een Franschman aan de Zuiderzee 1 Wij hadden geene vlag meer : op onze fchepen zelfs, dat zinnebeeld
onzer oude grootheid, werd de ftempel der flavernije gedrukt .
Uit dit alles nu, uit deze diepte der vernedering, had God
ons wonderdadig veriost. Hij zond ziju' adem uit, en tweemaal honderdduizend menfchen verfijfden . Eene nieuwe heir.
magt , waarmede de boosdoener Hem wilde tarten, werd door
de opgezette vloeden, of door's vijands vuur en flaal verdaan .
De boeijen vielen van onze handen : wij wares als menfchen,
die droomden ; ras echter grepen wij de vrijheid met beide
armen aan . o, Hoe zoet waren toen de omhelzingen van menfchen, van broeders nit aile partijen! Men zegende de leiding des Hemels, die onze twisten zoo heerlijk in hartelijke
liefde oploste . - Dan, de bevrijding der wereld ging met een'
zoo rasfen tred voort, dat wij meer aanfchouwers, dan medewerkers in het Neil des Almagtigen konden zijn . Van alle
legermagt beroofd, zonder gefchut en krijgsbehoeften ; hoe
zouden wij den vijand der wereld in zijn hol hebben kunnen befloken?
I-Iij vie] ; en de gunst der reddende Konin'
gen, uieer nog dan onze verdienflen, hereenigde ons met onze oude broederen tot ddnen grooten en aanzienlijken Staat :
vtant men gedacht aan onze Vaderen, aan de Vaderen van
den dierbaren Vorst onzer keuze, en men zeide : Neen ! bet
kroost van zulke mannen mogt ongelukkig worden, verbaste-
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tegen kon bet zoo niet van 't edelst bloed, of een der voor.
muren van Europa tegen bet geweld der Franfchen is veilig
In zijne handen .
Z66 werden wij dan hereenigd ; de nakomeling der DE ItIJREN, HOOFDEN, DE RUITERS, TROMPEN, DE WIT-

groette zijnen broeder in her nakroost der E G M 0 Nder VAN STRALENS en RUBBENSEN . Spoedig
genaakte de flond, waarin bet op de proef zou blijken, of
Europa ons met regt bet pand zijner veiligheid had aanvertrouwd . De Vrede werd baldadig verfcheurd door dien
onmensch, die niet leeft zoo hij niet regeren, en niet regeert
zoo hij niet flagten kan . Dan, bet gold niet fechts onzen vaderlandfchen, onzen heiligen grond, doorweekt met bet blood
der Vaderen, dien wij to verdedigen hadden ; bet gold niet
flechts den vervlogenen roem der Batavieren, den reeds begravenen der Belgen , dien men herwinnen moest : bet gold meer .
De vrijheid, de welvaart, de trouw, de deugd, ja bet geloof
bijna aan Gods Voorzienigheid fond op bet fpel : dit alles
was eens verloren geweest ; bet was door Gods befchikking
herwonnen : zou bet nogmaals door ooze flapheid bezwijken
Dat verhoede God!
III . Maar wij lagen bloot voor den eerfen aanval . Alle
vestingen, tegen onze grenzen gerigt, ontvingen juichend
de zamenzweerders . Van onze zijde was er geene vesting,
die tenigzins tegen de ferkte onzer vijanden op mogt . In
vroegere dagen gefloopt, was in eene vijfentwintigjarige onderdrukking geene gedachte aan herftel dier voormuren opgekomen. Van onzen kant, ondertnsfchen, dreigde bet ondier, in
zijne grootfe kracht , met de hoornen . Daar werd alles verferkt ;
da r werden, zoo 't fcheen, zelfs de mogelijke kanfen tot
tegenfpoed afgefneden ; terwijl de beul onzer kinderen en van
onze welvaart, die de faatslist van F I L I P s, bet krijgsbelcid
van A L V A met beider wreedheid paarde, aan honderd-dertigduizend man, de keur zijner benden, beet op bloed, roof,
en den afgrijfclijken roem des veroveraars, met den vinger
onze rijke landouwen wees, en hun in dat paradijs bet loon
eener korte poging vertoonde ; eener poging, to gemakkelijker, daar wij zelven (dus zeide hij) ons dadelijk onder zijne
banieren zouden fcharen ! Vooral onze pas hereenigde landgenooten uit de zuidelijke gewesten, zij , de lang mishandelde, uitge,
zogene, vertrapteBrabanders, zoudenhemtoevliegen, enonze
krij gsT E N

DEN,

OP DL GESNEUVELDE 1IEDERLANDER9 .

4Jt

$fijgslieden, die weleer gedwongen zijnen ftandaard volgden,
hunne wapenen met hem tegen ons wenden!
Dus droomde hij . Reeds was de aanval begonnen, reeds
weken de dappere, maar overvleugelde Pruifen voor de overmagt, toen zijne benden, geleid door verraders, die alles to
vreezen hebben bij eene nederlaag, (*) die magt, moed, beleid en vertwijfeling paren, op ons aanvallen . Een punt, waar
vier wegen, als zoo vele armen, zich kruifen, om naar vier
voorname Iteden to leiden (t), was aan den erfgenaam des
Nederlandfchen troons, aan Neerlandg moedige krijgslieden ter
bewaring gegeven. En bet was bier, dat zij , door eene dubbele overmagt aangevallen, bet eerst, onwrikbaar als muren,
tile magt, alien moed, al bet beleid, al de vertwijfeling des
vijands verijdelden. Hier was bet punt van beflisfing . Ware
dit gevallen, geene kans was er voor een' geregelden aftogc
der Bondgenooten naar de Hoofdflad van bet Zuiden onzes
Staats . Zij waren, reeds den volgenden dag, bezweken ; en
wie berekent de floutheid, de krachten, de hulpmiddelen voor
den vijand, den fchrik, de ontmoediging, de verflapping, misfchien de verdeeldheid onder de Bondgenooten, daaruit to
ontilaan? Hier moest de trouw der Belgen, die der Batavie.
ren aan N ASS A u's bloed, aan bet herftelde Vaderland, op de
vuurproef blijken. Zij deden haar blijken . Gefehaard rondom
den jeugdigen Held, fpruit van Hollands Verlosfer en Brabands Ruwaard, gedroegen zij zich dier eIntwerpenaren waardig, die de Franfche woede uit hunne muren verdreven, gelijk
dier Amflerdammeren , waarop de magt van L o D E W IJ K XIV afftuitte . Maar de nedrlaag der Pruifen gebood den omzigtigen
Veldheer, achterwaarts naar eene veiliger ftelling to wijken .
Dit deed hij . Na Un dag toevens, valt de onvermoeide
vijand met alle vereenigde.krachten aan . Meer dan honderdduizend der zijnen ftaan tegen zestigduizend der onzen en
van onze Bondgenooten . Zijne hoofdmagt rigthij op bet punt,
waar de gouden flandaard van Oranje wappert . N A P o L E o N,
onverzoenlijk tegen dat Huis, gelijk F i L I i' S 11, gelijk L 0ID E W IJ K XIV, gelijk alle tirannen bet waren, hoopt die
zuil der vrijheid, in bet middelpunt deslegersopgerigt,tevellen . Die dwaas! char - ftookte hij bet vuur, 't welk Holland
en ERLON (DROUET) .
(t) Van Brasfel naar Charleroi, en van Bergen naar Namcn.
(*~ NEY
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en Brnband nu voor eeuwig heeft ineengefmolten . Onbezwe_
ken il:onden onze helden : in hun midden wierp de jonge
Vorst, door hunnen arm aan den vijand ontrukt, zijne eere .
teekens omhoog : juichend namen zij die op ; maar in dat
zelfde oogenblik fneefden er velen . Ja, velen zijn er gevallen op then fchoonen, maar bloedigen dag! Edel was bun

dood, bet fieraad en de roem van hun Vaderland . Ik zie
bet, ook van den vijand liggen er velen, zeer velen, na een'
bloedigen tegeniland , verfagen ; maar, terwijl wij hunne dap .
perheid erkennen, kunnen wij die geenszins gelijk ilellen met
den dood dezer mannen voor bet Vaderland . Menfchen, door
en door bedorven in zeden en beginfelen, fchuldig aan den

verfoeijelijkften meineed, moeten toch, om dit alles to be .
wimpelen, eenigen moed op den voorgrond plaatfen, opdat
zij de eeuwige blaam, die zij als menfchen op zich geladen

bebben, ten minfte door den fchijn van Yaderlandsliefde
verzachten. De fchatten, de roof, waarop zij vlammen, verdienen toch eenigen ftrijd, eenige opoffering . Maar de man.
nen, die hier vielen, waren grootendeels nit eenen ftand, die
bun ook buiten den krijgsdienst een eerlijk beftaan zout
Hunne uitzigten konden, bij 's lands
hebben gefchonken .
herlevenden bloei, fchitterend, of althans tamelijk voordeelig zijn . Maar niemand dier braven liet zich daardoor bet
hart week ' waken, noch aarzelde een oogenblik voor 't beet .
Re vuur, op de hoop van to huis eenmaal een vreedzaatn .
beftaan to genieten . Neen! den fnooden vijand to ftraffen,
hot land to behouden, was hun doel : daarvoor ontzagen zij
geene gapende vuurmonden, noch her moordbrakende polo
tonsvuur, door duizenden en tienduizenden zonder tusfchen .
En wat zal ik van hunnen onfterfelijken
poozing gevoed .
aanvoerder zeggen ? Hij fteekt nit yoven hen alien : want ache

ter hem blonk eene kroon, aan zijnen voet gaapte bet graf,
waar dezelfde aarde hem zou dekken, die den gemeenften zij .
ner krijgslieden dekt . En toch aarzelde hij Been oogenblik.
In de digtfte drommen des vijands gaat hij de zijnen voor

tilt : reeds treft hem bet vijandelijk lood ; maar de eeuwige

Voorzienigheid, die zich onzer ontfermde, wendt bet of van
de levensdeelen. Nu is hij gewond, gewond voor Nederland! Hij heeft bet levee voor den lande prijs gegeven : hij
beeft den band, die Nederlander aan Nederlander moet hech .
ten, voor altijd vastgeftrikt .

Maar ,
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Maar, misfchien troostte deze gevallene, die gekwetfte bet.
den de zekerheid der overwinning ? - Gewisfelijk ftreelde
hen de zoete hoop der zege ; dan, bleefde ftrijd niet lang hag .
chelijk, onbeflist, onzeker? Doch hierop zagen deze helden
niet . Vergunt mij , Toehoorders ! bier eene aanmerking, die
hunne verdienfte nog verhoogt . Wanneer zij met zekerheid

vooruitgezien hadden, dat hun dood den Staat niet gered„
maar eene nedrlaag zou hebben ten gevolge gehad, nogzouden
zij gewis geen duimbreed gronds geweken , nog zouden zij den

fchoonen dood voor bet Vaderland geftorven zijn . Eene inwendige item, de item van eer en pligt, zou hun dan zelfs
hebben toegeroepen : ,, Neen, Nederlanders! neen! gij kiest

• geene vermetele partij , door, voor de algemeene vrijheid en

„ bet algemeen behoud, bet dringendfte gevaar en zelfs een
„ zekeren dood to trotferen ; neen! bij de fchim van FREDERIK DERIK VAN ORANJE, die ook vruchteloos zijn leven
„ aan bet Vaderland offerde l - Welk eene eeuwige fchande
„ zou er hechten op onzen naam, wanneer de dwingeland,
• op nieuw meester van Europa geworden, andere volken de

» eer mogt doen, hen to haten en to vloeken als zijnc vijan .
„ den, maar ons, om onzen Happen tegenftand, zijtie kinde• ren, zijne getrouwe onderdanen to noemen! Neen, •b ij God !
„ nimmer hebben onze Vaderen eerlooze veiligheid boven
„ roemruchtig gevaar verkozen . Wij weten bet immers, dat
„ de voorzaten dezer Franfche werelddwingers ons alle vei„ ligheid, alle rust en voordeel beloofden, wanneer wij in
,, hun roofzuchtig ftelfel traden, en met hen den nabuur ver .
drukten . Maar dit was de Nederlandfche card niet ; dit had„ den zij van hunne Vaderen niet geleerd ; dit konden zij niet
„ verdragen . Zij tartten den ouden werelddwinger, en behiel„ den, ten fpijt van hem, onze tegenwoordige broeders,(*)
,~ fchoon onze bijna zekere ondergang daarvan bet gevogg
„ fcheen to moeten zijn . (t) Zij waren to ftomp, om veilig

„ to leeren kruipen voor onregtvaardige magthebbers ! Weten
„ wij ook niet, hoe Vader W I L L E M , toen Hollands jongite
„ nood fcheen dddr to zijn, dijken en dammen wilde door„ fteken, en to fcheep een ander Vaderland zoeken, liever

• dan bet vrij geweten to laten dwingen? - Of zouden wi'

(*) In den Akenfchen Vrede van 1668,
(t) In 1672 .

„ bet
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bet leven verkiezen in eene nieuwe _flavernij ? . . . . Maor onze dierbare ouders, geliefden, broeders, vrienden ; zou„ den wij ze voor 't laatst gezien hebben? Het zij zoo! wij
,, leven voor hen niet alleen ; wij leven ook voor bet Vader„ land . Of zouden wij to huis als lafhartigen gerust een' na
„ tuurlijken dood afwachten, en liever de fchande, den
„ fmaad, bet geweld, de onuitfprekelijke ellende zien, (lie
„ wij eens in ons verdrukte Vaderland zagen, en die thans in
„ verdubbelde mate zouden herleven? Neen ! dat verhoede
, God! daarvoor hebben wij ons leven veil ."
IV . In dezer voege omtrent verbeeld ik mij, dat velen onzer thans gefneuvelde verdedigers , in de bedaarde oogenblik .
ken, die den flag voorafgingen, hunnen toeftand befchouwd,
en hun befluit zullen hebben opgemaakt . En welk is nu hun
loon? Niemand, dan een verachtelijk wezen, 't welk geheel
aan bet zinnelijke verflaafd is, zal durven beweren, dat hunne ddnige belooning dit hoopje aarde is, 't welk hen, verre
van de geliefde woonplaats hunner ouderen, magen ; vrienden, verre van de fpelen hunner kindschheid en de werkzaambeden hunner jongelingfchap, bedekt ; dit hoopje aarde, bet
algemeene graf voor duizenden, wier namen zelfs niemand
bier kent . Neen! voor doorluchtige mannen is de geheele
Aarde eene graftombe : geen graffteen, geen opfchrift alleete
verheerlijkt hen in hun Vaderland ; maar ook in, ook buitett
hetzelve zweeft hun roem op aller lippen . Wat behoeven zij
een mariner grafgefteente, een omflagtig graffchrift2 In de
barten der menfchen leeft eeuwig hunne faam . At bedekt bet
rijpend graan dezer welige velden ras de aarde, waaronder hun
gebeente rust, dan nog roept de naanr van Belle Alliance,
gelijk die van Quatre-Bras, den vreemdeling toe, die deze
oorden bezoekt : , Ga, wandelaarl en zeg in Holland, in Gel„ derland, in Plaanderen, dat wij bier fneefden ter handha„ ving van 's lands regten en wetten! Zeg bet, waar gil
,, komt in Europa, dat wij vielen voor de heilige zaak der
,, maatfchappij, van trouw, geloof, Godsdienst en vrijheid t
„ dat wij den voormuur, wiens bewaring ons was toever„ trouwd, met ons bloed verdedigden! dat wij aan hetVader .
„ land getrouw bleven tot den dood!"
Ja, edele mannen! uwe grootmoedige opoWering is reeds
bekroond . Ook zonder de zege waart gij groot geweest : met
haar, met die zege, door u verworven, gaat ons gevoel van
be•
„
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bewondering tot heilige, dankbare vreugde over. Dit zij dan
ook de bewustheid, die uwe droefheid lenige, ouders, gelieven, bloedverwanten, kinderen onzer gefneuveldenl Her is
waar, bet zon dubbel onbillijk zijn, uwe tranen to Taken
over mannen , wier waarde, wier grootheid door deze opoffering nog oneindig verhoogd is . In al bet geluk, 't welk u
voortaan nog to beurt mogt vallen, zullen zij, de vreugde
en de roem van uw leven, u voor den geest flaan, en gij
znlt zeggen : „ Ach! had niijn kind, mijn echtgenoot, mijn
geliefde, mijn vader dit met mij genoten!" Thans voelt gij
dubbel hun gemis, nu gij weet, welk een' fchat gij in hun
edel hart verloren hebt . Maar troost u, troost u, bedrukten! Onflerfelijk toch, dit wist gij, waren uwe dierbaren
niet : en welk een' fchooneren dood kondt gij voor hen wenfchen? Dat zij weenen, (en wij weenen met hen) die hunne geiiefde panden in Ruslands ijzige velden ten behoeve van
een' dwingeland zagen vallen ! Ach ! ik weet ben niet to
troosten : zij fneefden voor een' tiran. Maar gij - ziet gij
dan den palm der overwinning niet, die uwe dierbare nabeftaanden als erfenis aan 't geredde Vaderland acbterlieten?
ziet gij de tranen vain dankbaarheid niet, die alle uwe medeburgers florten voor dat kostbaar gefchenk? hoort gij de bewondering, den juichtoon niet, die de dapperheid der uwen
bet geredde Vaderland afperst? Gij , bloedverwanten of magen der dapperen bij uitnemendheid! gij zoudt troosteloos
weenen? gij zoudt, na den eerflen, regtmatigen tol aan de natuur, u niet verheugen over de tallooze blijken van deelneming, die u van alle zijden omringen? Gij vooral, weduwen,
kinderen, welke met deze braven, die u alles waren, ook uwe
tijdelijke uitzigten verloren hebt! bet Vaderland zorgt voor
a . Niet de Koning alleen. 't Is waar, zijn menfchelijk en gevoelig hart zal alles voor u doen, war her belang van den
Staat vergunt . Hij heeft ook in vroegere dagen den flrijd
gezien ; hij zag er ook een' Broeder aan zijne zijde vallen ;
bij was thans ook in gevaar van een' Zoon to verliezen . En
bij, Met vreemd aan rampen, zou uwe fmart Wet verzachten? Maar 't geen de zorg voor alien hem belet to doen,
dat zullen uwe medeburgers, door geestdrift en liefde ontvlamd, voor u doen . Ziet gij niet reeds om flrijd in flad bij
clad Genootfchappen vormen, zamengefteld uit de bloem der
Natie, die bepaaldelijk voor u, voor de weduwen, de weezen
JSENGELW. Is,$, N0, 9,
der
E e
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der gefneuvelden zorgen? Reeds vroeger, toen de deugd uwen
mannen en vaders nog op de proef niet gebleken was, toen

reeds werden die echt-Nederlandfche vereenigingen zamenge- .
field . Thans, nu deze deugd onze fioutfie verwachtingen overtroffen, nu zij ons in drie dagen uit doodelijken angst in de
beerlijkfle vooruitzigten verplaatst heeft, thans haast zich elk

daarin to deelen. Vreest dus nets voor u zelven, bedruktei
verlatenen! De behoefte, die gij leedt, zou voor bet herlevende Neerland een onuitwischbaar verwijt zijn . Het zal zich
daarvoor weten to hoeden . De Staat zal de zoon, de vader,
de opvoeder, de verzorger van alle achtergelatenen zijn . De
Staat alleen? o Neen! Er is een ander, magtiger Vader der
Weezen en Man der Weduwen, - G o D. Hij is dit van alle menfchen ; en Hij zou bet niet in een' bijzonderen, geheel
eigenen zin wezen van die genen, welke voor Zijne zaak, als
tpartelaars voor al wat heilig en den menfchen dierbaar is, gevallen zijn? . . . . Droogt dan uwe tranen, bedrukten! Alvergat

u bet Vaderland, al vergat u vader en moeder, Hij zou u
niet vergeten . Hij heeft dit zelf verklaard ; en Hij is geen
mensch, dat Hij liegen zoude . Voor u kan en zal Hij zorgen ; maar Hij kan en zal meer doen . Verandert uw weenen
in gejuich, gij nabefiaanden der gefneuvelden! Ziet, de voorwerpen van uwen rouw, zij zelven roepen u toe nit de woningen des lichts, waar zij, die niet fchroomden voor de
broederen bet leven to zetten, door' den Albarmhartigen zijn
opgenomen : „ Droogt, geliefden, doogt uwe tranen! O£
„ zoudt gij jammeren om ons geluk, om onzen liggen, fchoo-

•
•
•

nen dood voor de menschheid? Zoo iets onze zielen hier
kon bedroeven, bet zou uwe overdrevene, buitenfporige
fmart zijn . Doorleeft den overigen tijd, die u beftemd is,

„ in gelijkmoedigheid, in geduld, in tevredenheid, in onder-

„ werping aan de Voorzienigheid, en verwacht dan in blijde i
• dankbare hoop de vreugde, die wij reeds geneten!"
Nog een woord tot u, o kinderen onzer dierbare verflage .
pen! eer uwij fcheiden . - Vergeet bet nooit, dat gij heldenkroost zijt ; bet kroost van mannen, die, daar 't hun vrij .
fiond in fmaadheid to leven, liever een' eerlijken dood ver-

kozen, dan u, hun geflacht, hun Vaderland, hunne voorouders to fchandvlekken ; die wisten, dat de lafaard, die bet
laatfle kiest, vooral wanneer bet op behoud van alles aan .
komt, door God en menfchen veracht wordt, en rust zal
via-
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vinden in leven noch fterven . Welk dus otsk uw bedrijf zij,
cooed, zelfopoffering en deugd moeten fteeds uwe leus zijn .
Geen rijkdom, geene kracht of fchoonheid of fieraad des hgchaams moeten u ftof tot roem geven ; maar wel, dat gij
waardige kinderen zijt der waardigfte ouderen . Immers, bedenkt bet wel! de dood dezer Edelen heeft u op eene hoogte geplaatst, van wekke zoo wel uwe ondeugden, als uwe
deugden, alle uwe medeburgers in 't oog moeten vallen . Verheft u this vooral op deze afkomst niet zonder deugden ; want
the afkonzst maakt de verwachtingen, die men van u heeft,
de aanfpraken, die men op u doet, oneindig grooter, dan zij
buitendien zouden wezen . Maar bet heldenbloed, dat voor
ons gevloeid heeft, zal u aan ons verbinden : de zaak, waarvoor de vaders ftierven, zal den kinderen . heilig zijn . Ge.
kroond met vaderlandfche deugden, zal bet volgende geflacht
bet tegenwoordige niet willen achter zich laten ; alle Nederlanders, door heilige geestdrift aangevuurd, zullen her Vaderland door bun leven verfieren, en, des noods, wanneer hunne betrekking bet vordert, door hunnen dood befchermen .
Zoo zal deze flag, zoo zullen deze dierbare verflagenen voor
ons eene fteeds vloeijende bron van volksgeluk zijn .
D E
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Eene Vertelling.

k was wanhopig - vertelde in een avondgezelfchap de jon .
g e Bankier WALTER ; zoo wanhopig, als ooit een verliefde
geweest is, zoo tang bet in gebruik geweest is verliefd to
worden. Negen weken tang had ik in Weenen rondgezworven ; in alle gezelfchappen, bij alle gelegenheden, en alle policie-bureaux, had ik de Freule V A N T A R N A u, hare tante en
hare kamenier befchreven ; geen mensch kon mij uitfluitfel
geven, waar zij gebleven waren . Aan goeden raad ontbrak bet
zekerlijk niet ; want die is altijd gemakkelijk to bekomen .
Men wees mij aile ftreken van bet kompas op, om mijne
Godin to zoeken .
Doch in IYeenen was zij niet meer. Niettegenftaande mij
dit in bet logement, waar zij haar verblijf gehouden had,
Seer duidelijk gezegd werd, nietregeufaande ik dezelfde kamer
E e %
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nler bewoonde, welke eenmaal de hare geweest was, zocht
ik haar nog onophoudelijk . Ik was in alle kerken, bij alle
misfen, op alle redoutes en bals, in alle fchouwburgen en
plaatfen van uitfpanning . Genoeg, de bemoeijing der liefde
bleef vruchteloos . Mijne Heilige was verdwenen .
Dus verliet ik troosteloos de Keizerlijke iad, en keerde,
in het flechtfte winterweder, naar mijn huis terug .
Doch om u al het zeldzame mijns lots duidelijk to maken,
moet ik u nog vertellen, hoe ik de Freule kennen leerde . Gi}
zult in mijne gefchiedenis veel wonderlijks vinden ; doch iv
de liefde is alles roman,

Voor drie jaar deed ik eene refs, om affaire, naar Weenetr.
Ons huffs dreigde destijds groot verlies door bankbriefjes . Het
gelukte mij, het ongeluk of to wenden ; en nu wilde ik van
de gelegenheid gebruik maken, en Weenen's gezamenlijke heerlijkheden genieten . Wie weet, dacht ik, of gij van uw led
ven weer to Weenen komt !
Mijne bekenden trokken mij in alle hunne gezelfchappen ;
lk werd in menigen familiekring ingeleid ; de moeders ontvin .
gen mij zeer vriendelijk ; de fchoone Weenenfche meisjes van
mijne kennis waren het niet minder . Men wist, dat ik ongehuwd was, en de naam van ons huis was den vaders Wet
vreemd . Ik ging overal door voor den rijken Bankier, en ieder maakte mij cot den Heer Yon w n L T E R .
Wegens de luimen en elgenheden mijns goeden, ouden va,
ders, dacht ik nog aan Been crouwen. Des to losfer fladderde ik van de eene fchoonheid naar de andere . Zij waren mij
wile lief; maar liefhebbeR kon en wilde ik geene .
De Freule VAN T A R N A U words ook verwacht, fluisterde
eens in een gezelfchap eene oudelijke Dame digt bij mij haav
jeugdig buurmeisje toe .
Het is een goed, lief kind, hernam deze : zij zou zelfs voor
fchoon kunnen gelden, zoo ze dat afzigtig gebrek niet had .
0 1 fprak de bejaarde Dame, gij meent de moedervlek, die
zij op de borst, juist onder den hals, heeft? Men zegt, dat
bet mar eene muis gelijkt .
Eene muis? pardonneer, genadige Vrouw ; zoo het anders niet ware, had zij juist niet noodig, zich zoo nonachtig
top
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tot aan de kin to bedekken . Neen, bet gelljkt volkomen naar
een' kameel met. twee bulten, vier voeten en een' langen hals .
Geloof bet niet ! fprak eene derde, die zich nu in bet gefprek mengde : ik weet de zaak naauwkeurig . Het is eene
moedervlek van geheel bijzonderen aard, van ontzaggelijke
grootte. De geheele boezem is zwartbruin, als koffij ; en
tot boven aan den hats toe, -verbeeld u eens, bid ik, om
's hemels wit ! - tot boven aan den hals toe, met fijne, witte
Ilaren digt bewasfen !
We], dat is ontzettend l riep de oude Dame .
Ja, zoo mij zulk een ongeluk aangegroeid was, zeide eene :
der beide jongen, (en floeg de oogen zedig op haren boezem nedr, om welken, als een nevel om de fneeuw, een feeder gaas fpeelde) ik geloof waarachtig, ik leefde niet meer!
Thins mengden zich ook andere in dit belangrijk gefprek ;
iieder bevestigde bet feit ; maar alle beklaagde . d e Freula
V A N T A R N A U wegens deze ramp .
De deuren gingen open . De Freule VAN T A R N A U en
bare tante traden binnen .
De Freule, ware zij mij ook door bet gemelde onderhoud
niet belangrijk geworden, had mij door hare zeldzame fchoonkeid en gratie moeten treffen. Een ware engel, met oogen
vol onfchuld en goedheid ; een ideaal van liefelijkheid, gelijk
wij bet fomtijds in de beelden van A N G E L I K A K A U F M A N N
bewonderen, en - neen, Inch niet ; ik was desttjds nog niet
verliefd ; thins ben ik gehuwd ; derhalve is waarheid in mijnen mond.
Genoeg, de fchoone T A R N A U veroverde alter mannen blikken en harten ; alien naderden haar met eene door zacht me .
delijden verhoogde deelneming . Doch haar hats was ondoordringelijk befluijerd tot onder de kin . Juist dit herinnerde onophoudelijk dezen aan de muis, then aan den kameel . Ach l
dacht ieder in ftilte, waarom was bet noodlot zoo wreed, en
fchood bet bevalligfte fchepfel onder de zon op zoo gevoelige wijze! - En, ik ontken bet niet, ik dacht dit ook .
Ik ben van nature niet nieuwsgierig ; doch dezen avond
plaagde mij die zonde meer dan ooit . Zelfs de fchoonftq~ boezem was mij onverfchillig ; maar de leelijkfte van bet beminnelijkfte meisje trok mijne blikken tot zich . Onophoudelijk
zweefden mijne oogen rondom de vouwen des digten fluijers ; ik herhaalde bet ontdekkiugsplan van kwartier tot kwartier ;
E e 3

410

bL abOW%

tier ; ik vond fleeds gelegenheid, der fchoone ongelakktge be*
naast to ftaan . Vergeefs
Men danfte . Reeds ilonden verfeheidene paren vaardig ; de
fchoone T A R N A v bleef ongevraagd zitten . - Wat de verbeelding niet doet! - Ik noodigde haar uit ; zij gaf mij de
hand. Nu danfte ik den ganfchen avond met haar .

Zij zweefde zoo ligt om mij been, als eene van T r T A .
NiAs Elven ; en in alle hare bewegingen, haar glimlagchen,
bare blikken, hare woorden vol onbefchrijfelijke aanvallig .
ach, jammer van bet meesterfluk der Natuur, welheid
ke hear heerlijk werk in eene onbarmhartige luiin bedierf!
Men ging eerst laat uit elkander . De fchoone ongelukkige
bad mij verrukt . Zij was zoo argeloos en vrolijk en vrij van
alle ingenomenheid, -- ach, zij wist gelukkig niet, wat lit
reeds wist, en alien wisten! Des to beter voor haar . Ik was
geen Fantast genoeg om op flel en fprong to verlieven,
fchoon zij bet inderdaad waardig geweest was . Doch, dir
beken ik gaarne, nog nooit had mij een vrouwelijk wezen
in zoodanige mate voor zich ingenomen . Ben innig medelijden bewoog mijn hart . En zulk een engel verdiende immers
wel een weinig medelijden?
Vermoedelijk had ik haar reeds des anderen daags vergeten - vergeten? neen, dat wil ik toch niet zeggen ; want
aan eene der grilligfte fpelingen der natuur, waarin de be .
toovering van bet fehoone met bet leelijkfte van alwat leelijk
Is vermengd was, denkt men nog wel eens . Maar, terwijl ik
van eene wandeling terugkwam, en de trappen van mijn lo .
gement opliep, kwam mij de tante met de Freule zeer onverwacht, van boven, tegen .
Natuurlijk, men bleef flaan . Men vroeg elkander naar
den welfiand federt gisteren . Wij verwQnderden ons, met elks
ander onder hetzelfde dak gewoond to hebben, zonder bet
to weten . Ik betuigde daarover mijn genoegen, en bad oni
verlof, de Dames ter gelegener tijd, op hare kamer, to mogen zien . Bij bet woord zien, zag ik werkelijk - want
mijne nieuwsgierigheid geraakte weer gaande - naar de verborgene plaats der leelijke moederviek : een dikke fhawl,
zorgvuldig onder de kin met eene fpeld to zamen gehecht,
omwond der Freule borst en fchouders ; dus blikte ik liever
naar bet hemelsch-fchoone gezigt op .
,zij gingen den trap af ; ik fuel in mijne kamer, om, nobet
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venfer uit, de ilanke geflalte to zien . Zij kiommen in
een rijtuig en reden heen. Ach, zuchtte ik, regt jammer,
dat zulk een engel zoo walgelijk moet gefchonden zijn!

Hetgeen mij vergund was, lief ik niet na . Ik maakte van
t1jd tot tijd de Dames eene vifite . Zij waren vreemd in Wee.

ten,

zoo wel als ik, en flechts door een Augsburgsch huis,
van hetwelk zij wisfels hadden, mijnen bekende aanbevolen,
bij wien ik haar des vorigen avonds had aangetroffen .

Ik bragt mijne huisgenooten in het Prater, in den Schouw.
burg, en waar iets to zien was . De fchoone J o S E P H I N E -ik wil de Freule noemen, zoo als haar de tante noem.
de

-

vertoonde deeds

meerdere fchoone eigenfchappen

van geest en hart, hoe bekender zij mij werd. Doch (dit
ontging mij niet) hoe ouder onze kennis werd, hoe voorzigtiger zij de treurig gefchotidene borst bedekte . JOSEPHINE

was bet volkomenfle vrouwelijke wezen, dat ik in mijn levett
gezien heb ; maar geheel volkomen mag toch onder de zon
nets zijn!
Dewijl wij elkander dagelijks zagen, werden wij dagelijks

vertrouwder. Het was ten laatfe, of ik volkomen bij haar
behoorde . De tante behandelde mij met die vertrouwelijkheid,
waartoe men op reis onder elkander zoo gemakkelijk geraakt .
In J O S E P H I N E's uitlatingen fcheen ik zachte fporen der

vriendfchap to ontdekken .

Was ik eens door bezigheden verhinderd geworden, op den beftemden tijd bij de Dames to
verfchijnen, dan moest ik zelfs kleine verwijten hooren ; en
wanneer mij dan JOSEPHINE een tijdlang flijf en zwijgend aanftaarde, alsof zij mijn ganfche wezen doorzien, ed
vragen wilde : wie zijt gij? - ach, ik weet niet, hoe het
mij dan werd !

En ten laatfle hitiderden mij geene bezigheden tneer . Aver.
fcheen met den klokflag .
Doch deze hemel duurde niet lang . Ik ontving een' brief
van huis . Mijn goede vader had eene beroerte gekregen ;
hij verlangde naar mij . Ik moest ijlen, zoo ik hem in deze

wereld nog eenmaal omhelzen wilde .

De brief kwam des morgens . In een half uur was alles
ingepakt ; de postchais voor het logement . Ik was door fchrik
als buiten zinnen . Mijn bediende meldde, alles was in orde,
ik kon optreden . Ik ging als een droomende naar de fraat
af, dacht aan Been affcbeid van mijnh huisgenooten, en ju&t
E e 4
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wilde men mij in den wagen helpen, als eerie item van bn • .
ven riep : Waar wilt gij been?
Dat was JOSEPHINE'S liefelijke item . Ik zag naar bo.

ven ; zij lag in bet verifier en herhaalde de vraag . Mine
bewustheid kwam terug. Ik vloog weer in bet logenient, do
trappen op, om ten minfle ce doen, wat beleefdheid, of ook
vriendfchap, beval .

Ik klopte aan. De deur fprong open .

JOSEPHINE, nog

in bet eenvoudig morgengewaad, trad inij eerst tegen, en
vervolgens, met de uitdrukking van den levendigien fchrik,
eene fchrede terug . Mijn God! riep zij : wat fchorc u? wat
is u bejegend? wat zijt gij bleek en ontfleld?
Terwijl zij dat met hevige beweging zeide, en hare hand

eiitftrekte, om de mijne to vatten, viel de kafimire fhawl,
die zij flechts losjes omgeworpen had, v66r van elkander .
En - de fchiin mijns vaders moge bet inij vergeven! maar
de nieuwsgierigheid is eene der indringendfte zonden ; - ik
vergat reize, beroerte en extrapost . en had flechts oogen
yo or bet geopenbaarde geheim van J O S E P H I N E's boezem .
Verbeeld u mijne verbazing! -- Ik zag een boezem, fielder
en wit als elpenbeen, en, twee drum diep onder her groefje
van den albasteren hals, de beruchte moedervlek . Doch bet

was geene muis, geen kaineel, maar eene donkerbruine vlek
der huid, van de grootte en zelfs van de gedaante eerier boon .

Men zou willen zweren, dat er eene Turkfche boon van
bruinachtige kleur op de verblindende fneeuw lag .
Wel trok JOSEPHINE, rood wordende, en fuel genoeg,
de fhawl weer bijeen - maar fpreken kon ik nu toch niec .
Was bet de beroerte, was bet de boon? genoeg, ik florid
verftomd daar, als eerie beeldzuil .

Out 's hemels wit! riep de tante, zeg toch, wat is u bejegend? Hebt gij een ongeluk gehad?
Mijn vader heeft eene beroerte gekregen - hij worflelt
met den dood -- ik moet u verlaten .
Dat was alles, wat ik eindelijk uitbrengen kon . 1k kuste
de Dames de hand, en nam affcheid . Bij dit affcheid hield
JOSEPHINE voor een oogenblik - doch bet was ook maar
een oogenblik! - mijne hand krampachtig in de hare gefloten .
Haar gezigt fcheen mij bleeker en haar oog nat . Doch welligt was bet ook zoo niet ; bet fchemerde alles fchaduwach .
tig voor mijne blikken .
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In den wagen was alles vergeten, flechts niet mijns vaders
worfteling met den dood . Ik reed dag en nadir ; ik leefdd
als in eene koorts . De dagen mijner reize waren de fchrik .
kelijkften mijns levens . Slechts in de verwarde droomen, die
mij oinfladderden, bad ik nu en dan nog een vrolijker oogen .
blik ; nu en dan vertoonde mij Morpheus, of de koorts, ook
de donkere boon in de fneeuw .

Toen de wagen eindelijk voor bet vaderlijk huis ftilhield,
traden mij eenigen mijner naastbeftaanden tegen, alien in

rouwgewaad. Het was gebeurd . Mijn vader had de wereid
veriaten ; zijne asch rustte reeds in het graf.

Ik wil bier niet uitweiden, hoe geweldig mijne fmart was ;
ik beminde mijnen vader, ook bij aile zijne luimen, met de
dankbaarfte, kinderlijke teederheid. Schrik, angst en de vetmoeijingen der reize wierpen mijne gezondheid omver . Ik verviel in eene heete koorts, en dat was mij weldadig ; want lit
vergat alles. Een vierendeel jaars lang verliet ik bet ziekbed
niet . En toen ik herftelde, en de wereld en bet verledene
weer, geliik nit vervliegende nevels, voor mijn bewustzijn to
voorfchijn trad, was ik zoo gelaten, zoo koud, alsof er nets
voorgevallen ware , of dat ik al mijn gevoel er bij verloren
had .

Door mijns vaders onverwacht afiterven, en door den langen duur mijner krankheid, waren de zaken van bet kantoor
in eenige verwarring geraakt . Een geluk voor mij ! dus was

er werk in overvloed, en verftrooijing genoeg .
Doch met een jaar was alles gefchikt, en ik beer van mijn
huis . En zoo als bet zwarte krip van arm en hoed verdween,
naderden neven, tantes en nichten met huwelijksontwerpen.
Zulke uitberftingen van neeflijke en nichtelijke voorzorgen

zijn zoo onvermijdelijke werkingen der natuurnoodwendigheid , als geboorte en dood . Ik liet de projectmakers hunnen
gang gaah, en ftoorde mij niet veel aan hunnen raad en daad .

Geen neef, geene tante, Hymens altijd vaardige dienaars,
vermogen zoo veel, als een eenig aardig meisje alleen en ter
regter ure.
Doch in onze ganfche find en nabuurfchap was
geen aardig meisje .- neen, dat ware laster, maar bet betooverde uur ontbrak .
Intusfchen bragt mij toch bet onophoudelijk vragen en antwoorden tot nadenken . Ik bemerkte werkelijk, dat ik alleen
was ; dat mij iets ontbrak . Mijn huis was, federt 's vaders
E e 7
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dood, eene ware woestijn geworden . En toch kende ik onder de tienduizend jonkvrouwen, welke ik to eeniger tijd gezien had, geene, met welke ik mijn leven en mijne woestijtt
bad mogen deelen .

Mar viel mij, ik weet niet hoe? - want dat was reeds
eene lang vergetene gebeurtenis, -- mijn verblijf in iheenen
en de fchoone T A R N A U in . Bij geluk was ik alleen in mijate kamer ; want ik geloof, dat ik bij de herinnering vuurrood
geworden ben ; ten minfte fprong ik plotfeling van de fofa
op, itrekte in hevige gemoedsbeweging de armen in de lucht
alit, als wilde ik bet goddelijk beeld omvatten, en zuchtte
z een, riep met verrukking en fmart, met verlangen en vreeze ;
JOSEPHINE! JOSEPHINE!

Dat, geloof ik, was bet betooverde uur . - Om mijn ongeluk to vergrooten, liet mij den volgenden nacht de God
der droomen do boon in de fneeuw zien . J O S E P H I N E was
op iichzelve fchoon genoeg ; maar de koppelachtige verbeel .
ding hulde hair nu in bovenaardfehe heerlijkheid . - Niemand
lache! Ik had mij nuchteren to bed begeven, en ftond des

,anderen morgens dronken van den geweldigften hartstogt weer
op .
Nu eerst was mij mijn huis-woest en ledig, gelijk de chaos
der nude fchepping geweest mag zijn . Ik zocht JOSE PH IN E overai ; ik zag haar overal. Ik ftelde mij haar voor, alc

mijne vrouw, nu eens daar met kleinen, huisfelijken arbeifl
2-an de hooge ven!terbank ; dan eens nan bet kiavier, en mij
achter haar luisterende ; dan weer nevens Inij op de fofa nan
de kleine ronde tafel op bet ontbijt . Al hare onbefchrijfe-

lijke aanvalligheid, haar lachje, haar blik, haar nachtegnalstoon werkten in deze verbindingen nog oneindig fchooner .
Ik bleef mijns niet magtig ; ik was in een' ftroom van ailerlei aandoeningen opgelost : nu had ik in de overmate van zaligheid, welke ik mij droomde, juichen - dan van fmarte
weenen mogen, wanneer ik mij JOSEPHINE voorftelde, ais
mij welligt kunnende verwerpen . Doch ik mag ook tusfchenbeiden wel gejuicht en geweend hebben ; want ik geleek

ecnen waanzinnigen droomer, die flechts onder zijne herfenbeelden t'huis, en voor de buitenwereld doof en blind is .
Die toefland was mij zelf ondragelijk . 1k ftelde order op

mijne zaken, liet postpaarden beftellen, en vloog in een' wagen naar Tfeenen .
Ze-
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Zekerlf k kwamen er onder weg nu en dan heel nuchtere
over1eggingen bij mij op . Wat kan in zestien maanden Wet al
veranderd zijn? dacht ik . Welligt bemint zij een' ander .
Welligt is zij reeds gehuwd . Zij heeft niet alleen over zich
to befchikken ; zij is to jong, heeft ouders, naastbeflaanden,
en deze hebben bijoogmerken, welke ik en milIns gelijken
vaak niet vermoedden ; zij is van adel .
Ik dacht dan nog wel nan de oude vriendfchappelijke be .
trekking ; troostte mij met de herinnering aan haar bleek ge .
laat, aan haar betraand oog, aan haren innigen, onwillekeurigen handdruk bij bet affcheid, Uit alles leidde ik bewijzen
of voor JOSEPHINE'S gevoelens voor mij, zelfs bewijzen
barer liefde, alhoewel zich die verfchijnfelen ook wel anders
verklaren lieten. Doch, oin niet to vertwijfelen, moest ik
mij overtuigen, dat ik der Freule VAN TAR N A u niet onverfchillig was geweest . Liever geen leven, dan lev&n zonder
haar ; liever waanzinnig en gelukkig , dan waarheid en ellende
Onder zoodanige omflandigheden en overleggingen kwam ik
wederom in Weenen aan . Eerst als ik in de verte de torens
voor mij zag, viel mij in, dat 1k, die alle mogelijkheden berekend had, loch deze cenige niet in aanmerking genomen
had : dat JOSEPHINE voor een jaar, gelijk ik, eene vreem .
delinge to IFeenvs geweest was, en wel bezwaarlijk meer
daar zijn zou!
Hoe bet mij in Weenen ging, heb ik al in den beginne verteld . De Freule V A N T A R N A U was verdwenen. In bet logement kon mij niemand eenig nafigt geven . Alle mijne bekenden wisten zoo weinig van haar, en werwaarts zij vertrokken was, ale ik . Men fchreef, mij ten gevalle, naar
Augsburg, van want zij en hare tante wisfels en aanbevelingsbrieven . medegebragt hadden . Doch de Aigsbufger
correspondent was intusfchen gcflorven, en zine erven konden ointrent geene Freule VAN T A R e4 A u uitfluitfel geven .
(Het vervolg hierna .)

DZ

41 6

DE EEGEPRAAL

SE ZEGEPRAAL VAN DEN 16 EN I8DEN JUNIJ 1815 .

Heft aan en fpant de gouden fnaren ;
Heft aan en fteekt de feesttrompet :
De magt der aartsgeweldenaren
Is door held WELLINGTON verpletl
Oranje laat zijn vlaggen zwieren,
En BLUCHER plant zijn krijgsbanieren,
En gansch Europa zingt hunn' lof.
Triomf! triomf I hij is verflagen,
Die als een X E R X E S op kwam dagen ;
Zijn kroon en fchepter ligt in 't flof.
Ja, volken! jai hij is gevallen,
Die fprak als een ontzaglijk God,
En, flout op heerkracht, burg en wallen,
Germaan en Belgen heeft befpot .
De wereld juich' ! hij is verflagen,
Die op zijn' gouden zegewagen
Dacht voort to rennen door Euroop,
En alles aan zijn magt to binden,
De kracht der volken to verflinden,
Of weg to flepen in zijn' loop .
Mar ftormt, in ijsfelijke woede,
De vijand aan op Neizrlands magt,
En wordt den ganfchen dag niet moede .
Wijl hij een glansrijke uitkomst wacht ;
Maar als Romeinen en Spartanen
Staan Brit, en Belgen, en Germanen,
Alsof 't een muur van koper was ;
Tiendubble kracht is elk gegeven,
Door 't zelfde vuur wordt elk gedreven„
En WILLEM wordt LEONIDAS .
Ja, helden! ja! uw naam zal leven,
(Want deugd en braafheid fterven niet)
Uw lof op duizend tongen zweven,
En klinken in bet zegelied .

Gij

VAN DEN

16

EN I8DEN JUNIJ I$I5.
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Gij bebt de vaandels opgeftoken,
De kracht des ijz'ren arms verbroken ;
Voor u gaan wierookgeuren op ;
Voor u klinkt van der Bergen kruineu
De jubeltoon der feestbazuinen
En ftaat de zegekrans in top .
Daar ftijgt, in dikke rookpilaren,
De brand der dorpen naar omhoog,
En bruit gelijk de woeste baren,
Wanneer een ftormwind haar bewoog !
Wie zal de jammerklagten fusfen,
Den brand van ftad en dorpen blusfchen 4
Wie rukt de toorts hemnllt de hand,
Die, zittende als op donderwalken,
Den blikfem flingert ep de volken
En vuur en zwavel over 't land?
Terug ! terug 1 wie durft her wager
Te treden in then fulfergloed?
De Hercules, die op komt dagen,
Is vreeslijk in zijn' toornegloed ;
Zijn adem is gelijk de winden ;
Zijn kracht dreigt alles to verflinden Wie, wie toch zal die kracht weerftaan9
Terugl terug! vliedt voor zijne oogen,
Eer hij, verfchriklijk opgevlogen,
De bloem der helden neer zal flaan .
Hoort, hoort dat dreunen en dat kraken,
Dat gonzend fuizen van den dood!
De Hel fchijnt nit haar' flaap to ontwaken s
Te juichen in der volken nood .
Her moordend lood zal ieder treffen .
Wie durft her hoofd bier op to heffen,
Te zien in 't licht der gloriezon? -Triom£1 't is BLUCHER, 't is Oranje,
't Zijn Batavieren, 't is Germanje,
't Zijn Britten, 't is held WELLINGTON!
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Zij houden hand, die fterke helden ;
Zij breken door then fulfergloed ;
De brand, (wie zal het bun vergelden?)
Hij ii geblusoht in itroomen bloed!
Zij vliegen weg, die adelaren,
Die eens de fchrik der wereld waren,
En, met eene ons edrftaanbre vaai
Van 't zuiden naar het noorden togen,
En, als een ftormwind voortgevlogen,
Verdelging bragten over de aard' !
ja, Marathons, Platdaas glorie,
Zoo helder als dot licht der zon,
Verdwijnen uit de golkshistorie
VOOr BLUGHT en voor WELLINGTON'
De golven doen de kracht der dijken,
Na langen tegenftand, bezwijken,
En ftuiven woedend over 't veld ;
Maar nets kon hen Edn voet doen wijken,
Geen vuur, of brand, of ftapels lijken,
Geen reuzenkracht van 't woest geweld.
Gelijk een lavaftroom de velden
Bedekt als met een' zwavelvloed,
Zoo was door d'arm van Nedrlands helden
De grond bedekt met 's vijands bloed.
De dood mogt zijne zeis verheffen,
Het ftaal mogt duizend hoofden treffen,
Prins W I L L E M hield kloekmoedig ftand ;
En trots op 's Vaders heldendaden
En zijn verworven lauwerbladen,
Vertrad bet heir den dwingelaudl
o

wie zou u niet eeren,
Die, op der vaadren heilig fpoor,
De duizendtallen donst braveren,
Ggen oogenblik den moed verloor?
De vijand mogt zijn' blikfem fchieten,
Uw bloed mogt voflr de vrijheid vlieten,
WILLEM!

Gij
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Gii weekt niet in dat fchriklijk uur,
Maar dreeft, aan 't hoofd van onze helden,
Den vijand weg uit de oorlogsvelden : Zoo bluscht eeu waterflroom het vuur!
Heft liedren aan en feestgezangen,
En zingt des grooten W I L L E M s lof!
De kroonen zijn hier opgehangen,
Al flgpen duizenden in 't fiof.
Laar feesttrompet en harpen klinken ;
Wilt uit vergulden fchalen drinken ;
Verzamelt u met feestgebaar,

OM G o D en 't vaderland to danken !

Triomf! triomf! de jubelklanken
Weergalmen van het hoog altaar .

Treedt, volken, treedt met eerbied nader!
Hier is der helden heilig graf ;
Hier weent de moeder, dankt de vader,
Die N,edrland zuike zonen gaf ;
Hier is, voor 't oog der Bondgenooren,
Orpnjes dierbaar bloed vergoten ;
Hier fond de ontrolde krijgsbanier .
o, Strooit der eedlen graf met bloemen!
Wie, wie kan ooit naar waarde roemen
De trouw van Belg en Batavier?
Haarlem ,
28 Junij iBls.

C . D E It O N I N G, L Z .
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Nunc est bibendum ; nune pede libero
Pul/anda tellus. -H 0 R A T.

Carm . Lib. I. Ode XXXVII.

Nedrlands eedle Dichtrenfchaar !
Span verrukt de gouden fnaar ;
Zing ORANJES glorie ;
Zing ter eer van 't heldenbloed,
Dat hij voor ons flroomen doet ;
Juich, 16 1 victorie 1
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Strooi nu bloemen over 't veld,
Vlecht nu voor Europaas Held
Dankbaar eerlaurieren I
Dat de naam van WELLINGTON
Schittere als de gouden zon
In uw feestbanieren !
Zing Germanjes grijzen Held,
Die, ten fpijt van 't woest geweld,
Trots den last der jaren,
Door zijne onverwinbre vuist
Den Tiran in 't ftof vergruist
Met- zijne Adelaren!
Wijd de plaats van 't fchoon Yerbond; (*)
Wil op dien gewijden grond
Straks eene eerzutt ftichten ;
Draag zij 't opfchrlft : „ Menschdom ! leer,
Sttijd voor vaderland en eer ;
a, Nimmer zult ge zwichten ."
Doch, hoe ook de vreugde 't bloed,
Met een' Lang gedoofden gloed,
Door uw borst moog jagen,
Ach ! een traan zij hun gewijd,
Wien, in d'eedlen worftelftrijd,
't Laatfte licht moest dagen .
Ja, zij vielen, - doch hun naam
Klinkt, op vleuglen van de Faam,
Langs de verfte ftranden ;
Daar hun ziel, ver boven de card',
Reeds den Iauwerkrans aanvaardt
Uit haars Scheppers handen .
juich dan, Nedrlands Dichtrenfchaarl
Span verrukt de gouden fnaar ;
Zing OR ANDES glorie ;
Houd zijn' naam in 't hart gegrift ;
Schrljf dien met een g®uden ftift
In de Landshistorie l

(*) La

belle Alliance,
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Mr. d. SIEWERTSZ VAN REESEMda
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Idvocaat to Rotterdam (*) .

e mensch fireeft naar de volmaaktheid, en het geflacht des menfchen gaat voorwaarts in verlichting. Gij
Rent, nlijne Hoorders ! deze beide uitfpraken van de
wijsheid onzer dagen : wat zeg ik? van de Wijsgeeren
van alle eeuwen, in wier hart bet befef hunner zedelijke waarde vereenigd was met bet geloof aan eenen ales beflurenden God . Menigmalen heeft de waarheid
dezer uitfpraken ons getroflen , wanneer dezelve ons
door welfprekende Redenaars werden herinnerd : dikyverf is zij tot den bodem onzer zielen ingedrongen,
en heeft dezelve eene heilige aandoening ingeblazen,
welke ons met onweerftaanbare kracht uit de engte
onzer onvolmaaktheid verhief tot eene o noverzienba.
r e ruimte van eenheid, doelmatigheid, eeuwigheid,
waarin wij onszelven verloren, en wegzouken in aanbidding!
Jai
C#) Gedaan in de Rotterdamfche afdeefing der Maatfehaj •
?ij tat Nut van het Algemeen in F eb . 1815.
VHNGELW . 18iS . N O . for
F i
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Ja, M. H . ! de mensch itreeft near de volmaektheid,
Eene ingefchapene neiging tot kennis, eene onverdelg .
bare en deeds klimmende drift naar hooger doel, eene
ware kracht Gods is in hem . In zijne teederfte jeugd
opent zij hem de oogen voor de hem omringende fchepping : in zijne jongelingsjaren voert zij hem den horizon
der zigtbare wereld voerbij , en vervult zijnen geest
met bet verheven gevoel der oneindigheid : in den mannelfken leetijd ftnelt zij bet zigtbare en onzigtbare in
zijn hart to zamen, en bereidt voor zijnen grijzen ouderdom. eau fchrootnvallig heenzien naar de gewesten
der heiligheid. Een rustelooze ftrijd voert hem door
ftruikelingen tot deugd, door dwalingen tot kennis,
door onzekerheden tot gelbof, door duisternis tot licht :
hij ftrijdt denzelven, gelijk de krijgshelden in de oorlogen dtr Volken, met eenen Reeds herlevenden cooed :
zijne nederlagen mogen hem vernederen en zijne ziel
met droefheid vervullen, zijne wonden mogen hem
fmerten, de dood moge hem verfchrikken, hij flit-art
over dezelve henen naar den palrntak der overwinning,
welken hij voor den tempel des Vredes ziet bloeijen ;
hij acht haar voor zijn yolk beftemd, en door nederlagen, en wonden, en dood henen, freeft hi) dezelve
met vertrouwen to gemoet .
En, ja, M . H . ! bet menfchelijk geflacht gaat voorwaarts in verlichting . Het is geene ijdele hoop, welke
den ftrijdenden mensch bezielt : zijn yolk, waartoe hj
van nature behoort, bet gezamenlijke menfchelijke gelacht, komt feeds der overwinninge nader . De gefchiedenis van flat geflacht mode ons, in enkele ftreken
Odes aardbodems, voor dezen of genen tijd, de zon der
verlichting beneveld, ja geheel verduisterd toonen door
opgekomen woken van onwetendheid en bijgeloof ;
eenwen mogen vaorbijgaan, in welke de voortgaande
bred der verlichting met geenen wiskundigen maatftaf
k,an worden aangewezen,-de beftemming des menschdoms is eehter niet to miskennen ; en de gronden ., welke dezelve voor eene geftadige vordriiu,g geest, perften
ons
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ons de innigfte overtuiging af, zoo dikwijls dezelva
ons in wijsgeerige befrhouwingen werden voorgefteld .
Dwale ik echter, M . H ., of wenschte niet meuig
uwer dikwijls, na door zulke algemeene befchouwin,
gen to zijn getroffen, naar eenigzigtbaarteeken, waar .
bij gij met uwe levendige overtuiging zoudt kunneQ
vertoeven ? Was het niet , alsof gij , door eenen on .
begrensden Oceaan weifelend omgevoerd, gaarne aan
eenig vreedzaam strand wildet zijn afgezet, om vandaar
met meerder gemak over de zich verdringende baren to
kunnen henen zien? Verlangdet gij niet, door eenig
duidelijk voorbeeld, dezen voortgang des menschdoms,
welke voor iederen bijzonderen mensch in zijne loop,
baan naar de volmaaktheid tot eenen zoo krachtigga
prikkel veritrekt , geftaafd to zien ? Zou hetzelve niet
aan alle wijsgeerige redeneringen meerderen invloed a
aan ons gevoel meerdere verheffing, aan ons hart eene
aangename voldoening bijzetten, en voor seder onzer
van eene onfchatbare waarde zijn in ons eigen ftreven
naar eenige meerdere volkomenheid'1 Zoude het, ein .
delijk, aan onze pogingen, als leden eener ter verlichting en befchaving des menschdoms werkzame Maatfchappij, niet meerder leven geveH, en althans aan on%
ze ftandvastigheid in dezelve een heilaaam yoedfcl
fchenkeu kunnen ?
Uw aller toeftemming fchijnt mij toe op uwe lippen
to zweven, en bevestigt de overtuiging, met welke ik
u deze vragen durfde voorftellen.
Het is deze overtuiging, M. H ., van het belang,
hetwelk gij uit zoo velen hoofde wel zult ftellen in de
aanwijzing van eenigen zigtbaren toetsfteen der verlich*
ting van het menfchelijk geflacht, welke mij de vrij
moedigheidd geeft, om u in dit fpreekuur op eenen weg
to geleiden, langs welken ik mij voortelle, dat wij
tot zulk een doel zullen kunnen geraken . Gij gevoelt
met mij van voren, dat er zulke wegen zijn moeten
de zwarigheid is ilechts, om dezelve to vinden . Do
,aanwezigheid der verlichting en haar voortgang dienen
toch
F f 2
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toch we] in Werfcheidene blijken zigtbaar to wezen,
indien zij waarachtig ziin ; maar om zulke blijken van
dezelve to vinden, Welke hoven alle bedenking bewij2en zijn van eenen geftadigen voortgang, en welke dug
bij alle Volken even geldig, uit bet wezen der verlichting zelve to verklaren, en alzoo echte toetsfteenen
van dezelve zijn, - ziet daar zeker eene moeijelijkheid, welke zelfs den floutmoedigften kan doen terugtreden. Daarin, M . H ., zal dan ook wel de reden gelegen ziin, dat zelfs de wijsgeerige beoefening
der Gefchiedenis, op welke de latere tijden hebben
mogen roemen, bier nog niet tot zulk eene juistheid
van befluiten gekomen is, als zij naauwkeurig is in
vergelijkingen . daarom heeft zij wel ontkennenderwij .•
ze aangetoond, welke verfchijnfelen (zoo als de duffs .
ternis der Middeleeuwen) niet voor eenen teruggang
moeten gehoduden worden s en dat de voortgang der
yerlichting niet bepaald moet worden tot een enkel
Volk, maar uitgeftrekt tot bet ganfche geflacht der,
shenfchen ; maar de vraag naar eenigen zekeren en ftelligen toetsfteen der verlichting, aan welken derzelver
aanwezigheid en voortgang zigtbaar zijn zouden, is,
zoo veel wij weten , nog met voldoende beantwoord .
„ En waar dan, gij onbedreven leerling, waar zult
gij zulk eenen toetsfteen vinden ? " zoo meen ik u van
alle kanten to hooren roepen . En waarlijk, bet is geene bloete navolging van de gewoonte der Redenaren,
dat ik voor mijne ftoutheid verfchooning vragen wil .
Dan, M . H ., mag bet niet reeds dadelijk voor eene
verfchooning gelden, dat gij zelve mij dien toetsfteen zoo digt en zoo duidelijk voor oogen houdt,
dat hett mij onmdgelijk is dien voorbij to zien ? dat gij
zelve, dat uwe tegenwoordigheid, uwe gemeenfchappelijke werkzaamheid bier ter plaatfe daarvan een bewijs zijn? Dit fchijnt u duister toe - doch weinige
woorden zullen mijne meening ophelderen, en, dwale
ik dan , ik dwale gaarne !
Uwe Maatfchappij, M . H ., is, zelfs naar haren
riaam ,
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xaam , eene vereeniging van velen tot algemeene weldadigheid : het nut van het algemeen is het doel, tot
hetwelk niet gij alleen,miar van alle oorden des Lands
zoo velen to zamen kwamen, dat men bijna zeggen
kan, dat geheel Nederland in uwe algemeene vergaderingen zijne afgezanten heeft, en dat ; e geheele Nederlandfche yolk zich tot nut van het algemeen heeft
vereenigd . Deze vereeniging is de telg van eenen geest ,
die zich no- in zeer vele andereti doet ke«nen, welke
gezamenlijk geheelenal vreemd zijn aan den ;test der
vroegere eeuwen . - Gaat flechts met mij terug, Al .
H ., naar de dagen der oudheid ; toont mij de vereenigingen van vele menfchen tot een zelfde doel ; wFst
mij hunne maatfchappijen! Gij wijst er mij geenen, dan
in welke ieder flechts voor zijn eigen belang deel nam,
de vereenigingen namelijk tot onderfcheidcne Volken
of misfchien wijst gij mij de leerfcholen der \Viisgeeren, alleen voor de verlichting van weinige hoordcrs
berekend. - Wij gaan verder, en gij toont mij zulke
leerfcholen, onder den, van eene harer ontleenden,
naam van Akademien over den aardbol verfpreid ; maar
gij wijst mij geene vereenigingen tot algemeene weldadigheid, door eene zuivere menfchenlief'de voortgebragt .
Misfchien toont gij mij'verderop geloovigen van bijzendere Kerkgenootfchappen, verzameld tot onderfteuning
van de behoeftigen, welke aan hunne gevoelens zijn
toegedaan ; maar den gust van algemeene menfchenliefde toont gij mij verbannen in de duisternis , en hare
Broederfchap tot eene geheime Orde verwezen, opdat
zij hare deugd niet met kerkban of met den dood moge
boeten. Neen ! in de Oudheid wijst gij mij geene vereenigingen van menfchen, die, met infpanning van alle krachten, zamenftemmen om 's menfchen gezondheid to behouden, zijn leven to redden, zijne wonden
to genezen, den ftommen en blinden meer dan bet leven to geven, de ziel des menfchen voor een eeuwia
geluk to befchaven . Gij toont mij geene Volken, als
ioor eenen tooverflag geraakt, zamenfnellende, om de
F f 3
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lijden de menschheid, zelfs bij hunne vijanden, to huip
to komen . Gij wijst mij geenen wedftrijd der vermogenden en befchaafden onder de Natien, om elkander
voorbij to ftreven in alles, waardoor het meest de zedelijke vrijheid der menfchen bevorderd, en hunne veritandelijke verlichting veredeld kan worden . Eerst in
late tijden wijst gij mij, hoe ginds en daar ook aan hen
wordt welgedaan, die geene leden zijn van bijzondere
fekten ; terwijl echter elders nog fchavotten en branditapels worden opgerigt, over welke de menschheid
tranen ftort : eerst in laten tijd ontkiemen die heerlijke
inilellingen der algemeene menfchenliefde, over welke
zij zich met eene Goddelijke vreugdeverblijdt ; die maatfchappijen van openlijke en verborgen milddadi-gheid,
door welke de armen gefpijsd en opgebeurd, de drenkelingen gered, de teedere, maar arme moeders in hare
bevalling onderiteund, het hart verbeterd, de geest opgeklaard, in yen woord, alle behoeften van ligchaam
en geest worden bevredigd : eerst in den laatften tijd
toont gij mij den Jood en den Heiden, in dezelfde natuurlijke en burgerlijke regten met den Christen opgetiomen ; ja, wat ik boven alles noemen moet, eerst in
onze dagen toont gij mij, niet eene fekte, niet een
enkel yolk, maar alle natien vereenigd, om aan Chris
ten en Jood en Heiden, en hoe ook de namen mogen
t1jn,,die de menfchen elkander om hunne Godsveree.
ring geven, uit to deelen dat overkostelijk Woord dier
Openbaring, welke de voleinding des geloofs in zich
bevat . Gij toont mij bet menschdom, niet terugkomende, (want wanneer ooit to voren heeft hlj bet be .
reikt °?) maar opklimmende tot den waren zin der men •
fchelijkheid en tot den waren zin des Bijbels , tot dat
toonbeeld van eenvoudigheid en algemeenheid, hetwelk
wel altoos daarin is afgedrukt geweest, maar hetwelk
eeuwen van woritelingen heeft moeten doorftaan, om
deszelfs erkentenis en hare verfpreiding algemeen to
tnaken
Het is in deze verfchijnfelen , M . H. , dat ik den
toets-
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fbetsfteen meene to Vinden, waarnaar wlj ter onzer be .
vestiging van den voortgang der verlichting zoo ijverig
zochten ; en ik zal dan, zoo ik hope met uwe goedkeu .
ring, fpreken, over de vereeniging der menfchen tot al%

gemeene ,veldadigheid, als eenen zekeren toetsfeen der
yerlichting.

In de behandeling van dit gewigtig onderwerp, su1.
ten wij ons, M . H ., eenig tooneel van werkzaamheid
verbeelden moeten, waarop zich vele menfchen to za .
men bevinden, en zoo wel den aard hunner vereeni ..
ginge, als de (trekking hunner WVerkzaamheden, moe .
ten befchouwen. Gij gevoelt, M. H . , dat wij ons
daartoe zoo wel afzonderlijke maatfchappljen als gehee .
le volken, ja zelfs bet gezamenlijke menschdom kun .
nen vertegenwoordigen . Dan, gelijk de voorftelling van
eene bijzondere maatfchappij een to bepaald verfchiet
zoude openen, zoo zoude die van bet geheele menfche-t
lijke geflacht ons op eene al to uitgeftrekte fchouwplaats ftellen . Wij zullen ons dan in onze verdere aan .
fpraak tot bet beeld van een Volk bepalen, en daardoor
beide uiterfen vermijden . Het is echter ook flechts bet
beeld eener vereeniginge ; en, indien onze voordragt
de waarheid treffen moge, dan zal dezelve u ook eene
dadelijke aanleiding geven, om uit ons oogpunt zoo
wel door eene afzonderlijke befchouwing den ftand van
bijzondere Genootfchappen, als door vereeniging der
Volken then van bet gezamenlijke Menschdom to beoor .
deelen . -- Gunt mij, ter onderfteuning mijner daasroo
ftrekkende pogingen, uwe vereerende aandacht, en
leent uit uwe toegevendheid mij alles, wat mij ont .
breekt, om u op eene waardige wijze de vereeniging
van een Volk tot algemeene weldadigheid to fchetfen,
als eenen zekeren toetsfteen van deszelfs verlichting .

Een toetsfteen, M. H . , moet, zeker ook naar uw
gevoelen, den aard van bet getoetfte voorwerp geheel
zui•
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zuiver openbaren . Geen kunftig verguldfel houdt het .
op denzelven uit ; maar het echte en zuivere metaal
wordt ddor hem in zijnen rang gehandhaafd . .Maar daartoe moet die ftcen oak zijne inwendige waarde hebben,
welke denzelven hierin van alle anderen onderfcheidt .
Gij gevoelt, M. H ., dat zulks ook in de zedelijke wereld geldt van alles, wat voor een bepaald en zeker
kenmerk van eenige waarheid zal gehouden worden .
Jenige gelijkenis, hoe fterk zij ook zoude mogen zijn,
Ian niets beflisfen : in cen zuiver verband moet bet kenmerk faan tat de aangewezen zaak ; al wat toevallig,
niet eigenaardig, niet blijkbaar van de echte teelt is,
moet worden verwijderd, en de eenvoudigheid moet .ook
bier bet zegej der waarheid zijn .
Hoe veel fchoons er dan ook naast mijn onderwerp
liggen moge, en hoe veel fraais er van eenige redenen
zou kunnen worden gezegd, welke fchijnbaar mijne
{telling voorfpreken, ik zal mij tot een eenvoudig en
duidelijk betoog bepalen . Zal, namelijk, de vereeniging van een Volk tot algemeene weldadigheid een
toetsfteen zijn van deszelfs verlichting, dan maet die
yereeniging veroorzaakt zijn door de verlichting, en
zotidea . dezelve most de verlichting niet voldoende
kunnen erkend worden . De eene moet als eene voorwaarde zijn van de andere : er moet een noodzakelijk
yerband tus!'chen haar beflaan, en, wanneer dit verband is aangetoond, dan is ook de waarheid voldongen .
Ik zal dan ook het betoog mijoer flelling befluitea
in bet aantoonen dezer twee gronden
V O O R E E R S T,

T X N A N D E R E,

dat de verlichting eens volks noodzakelijk is, om eene vereeniginI
van het .aelve tot algemceae weldds
digheid to doers ontflaan .
dat de verlichting eens yolks harem kenbaren Jlempel mist , zoo
fang bij hetzelve geene vereeni-
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ging tot algenuene veldadigheid
plaats yindt.

in den eerften opflag, M . H ., heeft,zelfs naar mij*

ei&en gevoel, mijne eerRe (telling vrij wat tegen zich,
,, floe! zou de weldadigheid of hangen van de verlich-

ting? Is zij niet eene deugd van bet hart, welke in alle tijden en bij de onbefchaafdfte volken haren zegen
verfpreid heeft ? Spreekt de Gefchiedenis niet van woeste Arabieren, die de gastvrijheid en behulpzaamheid

tot de uiterften beoefenden? van volflagen wilden, die

zelfs hunne verlichte, doch barbaarfche dwingelanden
met de uitftekendfte menschlievendheid van nood en

dood hebben gered ? Hoe vele duizende trekken van de
uitnemendfte weldadigheid, met de edelfte zelfopoffeiing gepaard, waren niet fteeds aan dat gedeelte des

menschdoms eigen, ja bij uitzondering eigen, hetwellc
met den naam van onverlicht gemeen onteerd wordt ?
Waar woont zij meer, de ongekunftelde, guile, zuivere goedheid des harte, bij den eenvoudigen, of bij den
verlichten? Bij den verlichten? Is de verlichting dan

uiet de befchaving van den geest ? Wat heeft zij gemeens met bet hart, uit welks volheid de weldadigheid
ftroomt ?
Het is zoo, M . H ., en Gode zij dank, dat bet
zoo is! de weldadigheid is eene deugd van bet hart,
en zij eischt flechts een onbedorven menfchengevoel,
om in hare natuurlijke fchoonheid to pralen .

Maar wij vragen thans niet, uit welk eene bron de
weldadigheid in iederen bijzonderen mensch en in ie-

der lid van een Volk ontita ? Zeker is bet, dat niemand der genen, welke tot hetzelve behooren, immer
in de vereeniging tot weldadighcid zal kunnen medegeteld worden, wiens hart niet overvloeit van eene

reine en waarachtige liefde . Maar de vraag is alleen,
of deze vereeniging ontftaan kunne zonder de verlichF f $

ting ?
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zing? of zonder haar die gezindheid der bijzondere le.
den zich kunne zamenvoegen tot deze algemeene be .
Hemming? En dat zulks niet zoo is, blijkt ten duide .
lijkfte, als wij flechts bgdenken, wat wij verftaan door
zulk eene vereeniging . Wat is dezelve ?
Het is eene zamenftemmende mede-werkzaamheid vaf
alien, die weldoen kunnen, jegens alien, die welda .
den behoeven . Het vermogen om wrsl to doen, bet
zij door rijkdommen, bet zij, door kundigheden, bet
zij door bijftand van welken aard ook, vereenigt de
gevers ; en de behoefte naar dezelven is de erinige, maar
voldoende titel der ontvangers. Niemand, die iets kart
aanbrengen, onttrekt zich ; niemand, die iets behoeft,
wordt van de giften uitgefloten . Geene onderfcheidene gevoelens, geene verfchillende denkbeelden, geeno
vijandfchap, geene kerk of ftaat bebben flem in deze
vereeniging . De behoefte alleen geeft regt ; en op h a.
r e ftem fnellen alien to zamen, die huip kunnen aanbrengen . - Ziet daar de grondtrekken van alle die vereenigingen tot algemeene weldadigheid, welke wij in
de latere Gefchiedenis ontdekken mogen, en zich zelfs
bij geheele Volken hebben vertoond . De algemeene
vereeniging om den hongerigen to fpijzen, om den gekwetflen krijgsheld to laven, om verwoeste fteden of
landftreken, zelfs der vijanden, bij tofan,bep
ftaan van alle de ingezetenen eens Lands om den laatHen penning bij den laatften aan to brengen voor de
zaak der menschheid, en o! hoe vele onnoemelijke
werken in grootere en kleinere kringen, welke ik vroeger noemde of nog verzweeg, gaven bet ontegenfprekelijkbewijs,datinNedrland,inEgeland,inPruis,
fen, in Europa, ja door de geheele wereld, zich zulk
ten overkostelijke geest heeft verfpreid, en telkens
meerdere en rijpere vruchten van zijnen zegen vertoont.
Meent nu iemand, dat die gulheid des harte, dat medelijden, dat van zelf opwellend gevoel, welke in eene
enbefchaafde borst de weldadigheid doen ontftaan, ook
op
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op zichzelve berekend zijn, om zulk eene vereeniging
tot algemeene weldadigheid voort to brengen ? Zeker
zoude ons dan de gefchiedenis der eerfte en jeugdi.
ge dagen van bet menfchelijk geflacht niet geheel verlegen laten, wanneer wij naar voorbeelden van dezelve
zoeken . Zeker zou dat menfchelijk gevoel, hetwelk
ook toen in den onverlichtften boezem woonde, en fom .
wijlen in afzonderliike weldadigheden uitblonk, reeds
toen zulke vereenigingen hebben gebaard, op welke
wij nu flaren, als op wonderen van den lateren tijd .
Of zouden aithans vele gevestigde Rijken der Oudheid
ons dan niet veel eerder eene aangename fchakering in
deze zigtbare verlegenheid aanbieden, dan ons door de
onverzoenlijkheid, de wraakzucht, de ongevoeligheid,
welke hen kenmerkten, reeds bij den eerflen flap des
onderzoeks to verdrijven ?
Maar, M . H., wij moeten ook, hoe engelachtig ons
de gedaante verfchijne der cenvoudige weldadigheid van
den onverlichten mensch, van dezelve geene gevolgen
verwachten , welke zij uit haren aard niet kan voortbrengen. Zij is toch flechts eene opwelling van bet
gevoel ; van een gevoel, dat zich nog door geene re,
de leiden laat. Zoo fchoon dit nu ook blinken moge,
waar dit gevoel den nzensch beweegt tot bet dadelijk
beoefenen eener deugd, die haren grond in bet harte
heeft, gelijk de weldadigheid, zoo vreesfelijk is ech •
ter ook tevens dat zelfde ongebreidelde gevoel, wanneer
bet door eenige verkeerde neiging, voor welke bet to
gelijk blootflaat , words ontftoken . Tot eene vereeniging met anderen, zoo als wij fchetfen, is hetzelve
geheel onbruikbaar . -- Stelt u toch eens , M. H . , den
weldadigen, doch onverlichten, voor oogen . Gij zijt
zeker genoeg met de gefchiedenis van onbefchaafde Volken bekend, om u daarvan een denkbeeld to vormen ;
en anders zal u hier of daar wel eens een enkele uit
uwen tijd zijn voorgekomen . -- Ja ! zijn hart is open
voor den zigtbaren nood eens hongerigen, eens dren .
kelings, en zelfs van eenen vlugteliug . ~'Jaar zijne
ken
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kennis is ten uiterfte verward ; zijn verftand is bene
veld ; aan de hand van tallooze vooroordeelen wag
gelt hij door eenen geheel onzekeren doolhof : hetgeen
hij echter gist meent hij to weten : hij is prat op zijn

doorzigt ; hij vertrouwt op zijnen weg als op een ze
ker pad
en verweert het met onwrikbaarheid
Vie
hem niet wijkt
is zijn vijand
Ben fpeelbal van de
opwelling zijner driften is bittere haat en wraakzucht
de voleinding van ieder verfchil : verzoening kent hij

niet
De Godsdienst en de pligten welke deze hem
voorfchrijft zijn hem heilig ; maar z66 heilig dat hij
hen huldigt met bet blood des ongeloovigen en iederen
andersdenkenden voor eenen ongeloovigen houdt Eene
nimmer eindigende vecte is de inhoud zijner levensge
fehiedenis
En wil nit iemand
M H
eene verzameling van
2ulke menfchen
welke alien zoo denken en zoo ge
voelen to zamen vereenigen en dat tot weldadigheid?
ja tot algemeene weldadigheid?
Laten wij hierbij
cen oogenblik ftilftaan
Zouden zij zich kunnen ver
eenigen ? Heeft men nog immer eenen zoo bevooroor
deelden aangetroffen die met eenen anderen desgelijken

eenftemmig denkt tot zulk een hoogte dat zij elkander
tot eene zelfde bedoding en mede werkzaamheld bren

Men ? Gaat niet ieder op bet minite woord zijnen eigen
gang ; keert hij niet op bet minfte geritfel van verfchil
met achterdocht terug ; baart de kleinfte afwijking gee
nen wrevel ; en eindigt hun verkeer

hoe meer zij elk
ander naderen niet des to eerder in tegenzin in vij
andfchap in haat ? In eenen haat die onverzoenbaar
is dan of de een den anderen al zijnen eigen
dom had ontroofd ? Zullen zij zich vereenigen tot wel
dadigheid en eenftemmig hetzelfde middel aanwenden
der

om in de behoefte hunner natuurgenooten bet zij naar
bet ligchaam of naar den geest to voorzien ?
Naar
bet ligchaam? „ Wat ik geven wil
Beef ik zelf

zegt de onverlichte ; „ wat heb ik met then dwazen to
doen

en waarom zoude ik hem in zijne dwa4sheid
o vem
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„ verheugen ? wat behoeft hij to weten wat ik doe?
als ik zijne denkbeelden
wat zou hij zegevieren
Naar den geest dan ? Zeker nog min
„ volgde
der „ Wat wil hij toch onderwijzen ? zoo fpreekt
dezelfde : „ waarom zoude ik zijne wanbegrippen ge
„ doogen? Laat den armen van geeste tot mij komen
„ ik zal hem den we der waarheid toonen ; maar gene
„ wijst hem then die ten verderve leidt
Zu
lenn zij zich vereenigen tot algemeene weldadigheid en
niemand van dezelve uitfluiten? Zullen zij alien die
antlers denken die zij als bloedvijanden aanzien zul
len zij ook hunne waarachtige vijanden doen deelen in
eene algemeene weldadigheid welke allen gelijk ftelt?
0 zelfs de goedhartigfte van hen en die op zichzel
ven welligt ware toegevlogen roept hier een : „ Weg
„ met den ongeloovigen den dwazen den fechten
uit
„ Zou hij bet brood den edelen ontilelen? Hij
~ boete zijne dwaasheid ; hij ga bij de zijnen ; hij very
„ leere bet zondigen en fterve
zoo fprcekt hij
en fchiet zelfs niet ter redding toe wanneer de over
moed den ongelukkigen naar den brandftapel fleept
of honger en dorst hem doen fneven
Inderdaad M H
de goedheid des harte zonder
verlichting is afhankelijk van driften eene flavin van
vooroordeelen geheel onzeker in hare werking rade
loos omtrent hare middelen onflandvastig en eene
kweekfter van al de zaden der tweedragt en verdeeld
heid ; in rsen woord zij is vergezeid van alles wat
ftrijdig is met eene vereeniging des Volks tot algemeene
weldadigheid Deze toch eischt eene wederkeerige toe
gevendheid in denkwijze eene overeenftemming om
trent bet hoogfte goed eene onwankelbaarheid in ze
delijke beginfelen welke door geene toevalligheden kan
ontflemd worden een ftandvastig verwijderen van alle
verfchillen een gemeenfchappelijk ftreven naar een al
gemeen doel hetgeen tevens met eens ieders bijzon
deren Godsdienst in de naauwfte aanraking is Zulk
eene vereeniging is zonder de verlichting niet to ver
krij
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krijgen Eerst moet bet oordeel der menfchen worded
opgeklaard ; bijzondere denkbeelden moeten wijken voor
algemeene waarheden ; in de bijzondere gevoelens wel
ke overig blijven moot de algemeene waarheid welke
daarin moge zijn of wederkeerig erkend of weder
keerig geeerbiedigd worden ; de flagboom der menfche
lijke begrippen moot met eene vaste hand worden op
geheven om aan bet gevoel der menfchelijkheid eeneti
vrijen doortogt naar alle zijden to fchenken ; bet ver
itand moet aan hot karakter die vastheid geven welke
her tegen elke aanvechting des vooroordeels kan uit
houden ; ja bet moot die hoogte hebben bereikt dat
bet al wat van de wereld en onzuiver is ftoutmoedig in
bet verfchiet kan plaatfen en alleen bet zuiver zedelijke
van de werkzaamheid zijns harte op den voorgrond ftel
len ; dan eerst kan de mensch zich met alien en voor
alien hoe zij ook van hem in gedachten in kleur in
taal in zeden in Godsdienst verfchillen ja offchoon
zij waarlijk zijne vijanden zijn mogten in liefde veree
nigen
Ziet daar bet work der verlichting Zij alleen vlecht
de draden uit welke de band der vereeniging words
geweven ; zij alleen keert de beletfelen af welke den
voortgang der algemeene weldadigheid ftremmen ; zij
alleen geleidt dezelve naar alle zijden even als eene
rivier welke uit duizende wellen in haren oorfprong
vereenigd door duizende beken gevoed met tatig
heid van de hoogte afftroomt in de wijde vlakte en
zich weder in duizende takken over de aarde verfpreidt
om haar to zegenen en to voeden
Maar M H
zoo wij bet dus voor betoogd mo
houde
gen
n dat de verlichting noodzakelijk is om
de vereeniging eens Volks tot algemeene weldadigheid
to doen ontftaan ; als wij daarin de reden mogen fel
len waarom dezelve zoo fpaarzaam en zoo langzaam
op onze aarde is zigtbaar geworden
is daarom zulk
cone vereeniging overal waar wij naar de aanwezigheid
of voortgang der verlichting vragen noodzakelijk om
dc
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dezelve to bewijzen ? en moet dus hare uitgeftrektheidt
waarlijk den toetsffeen opleveren oin de verlichting
des Volks to beoordeelen ? Dat woord verlichting heeft
dat niet eene geheel bepaalde beteekenis? Kan men niet
seer verlicht zijn en echter weinig om de vervulling
van zedelijke pligten in zulk eene algemeenheid den
ken ? Kan die verlichting niet geheel huiten de oorza
ken van zulk eene vereeniging gevestigd zijn en in
derdaad beftaan in eene opheldering en verfiering van
den geest welke bet hart niet raadpleegt? Is dezelve
niet dikwijls gepaard met een overlegd eigenbelang ?
Zag men niet vele verlichte geesten ja bijna zouden
wij zeggen een geheel verlicht Volk zorgeloos om
trent de teederfte belangen des haree in plaats van
weldadigheid integendeel eene toomelooze wreedaar
digheid jegens bet menschdom uitoefenen den eenvou
digen van zijne rust berooven den Volken hunnen
vrede en voorfpoed ontnemen de tweedragt verfprei
den en bet zaad uitftrooijen dat niets dan woord
en brand heeft gekweekt dat de heiligite betrek
kingen heeft ondermijnd en nog welligt zoo de
Hemel bet niet verhoede de ellende van volgende
geflachten kan voortbrengen ?
Die verlichting was
dan toch wel aanwezig zonder door eene vereeniging
tot algemeene weldadigheid to worden aangeduid : bet
verband tusfchen de verlichting en zulk eene vernig
ging is dus niet noodzakelijk maar louter toevallig :
de omftandigheden niogen haar een gelijktijdig befaan
hebben gegeven maar de eene is geene voorwaarde van
de andere : er is eene verlichting welke haren toets
teen niet heeft in zulk eene vereeniging
Zeker zoude deze twijfeling gegrond zijn M H
wanner niet onze tweede felling waar was : „Dat de
verlichting eens Volks Karen kenbaren ftempel mist
zoo lang bij hetzelve geene vereeniging tot algemeene
weldadigheeid plaats heeft
Dan indien iets waar zij zoo is bet zeker dit Wij
JPoeten hier weder beginners met de zaak zelve to be
pa
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lets verlichten is immers iets in zijne ware
palen
gedaante 6pklaren daaraan ter opluistering licht bij
zetten herzelve in zijnen wezenlijken aanleg omtrek
en alle zijne waarachtige eigenfchappen meer in bet
eog doen vallen ophelderen verheifen? Maar bet is
met hetzelve door eenen verbijsterenden glans aan her
oog onttrekken of alleen deszelfs oppervlakte in eenerr
zoo hellen luister doen flonkeren dat deszelfs innerlij
ke hoedanigheden in eene nog digtere duisternis be
graven worden De blikfem tegen welken wij niet
inzien kunnen verlicht voor ons de voorcverpen even
Thin als de vuurwerken die de lucht in vlam zetten
en ons bet hoofd doen omwenden : maar als wij in
lien vroegen morgenflond bet licht der tonne fcheme
rend uit de kimmen zien rijzen en met zijne flralen
langzamerhand de duistefnis van de voorwerpen afdrij
Wen dan wordt ons derzelver gedaante van oogenblik tot
oogenblik verhelderd tot zij hen uit hare ganfche vol
heid befchijnt en ons dezelven in hunne geheele waar
heid vertoont De blikfem en de vuurwerken hebben
flechts den fchijn der verlichting dewijl zij licht ge
ven ; maar omdat hunne werking noch naar de voor
werpen noch naar de duisternis is geregeld zoover
lichten zij hen niet
Even zoo is bet met de opklaring van den geest ge
legen welke wel verre van zich op de behoeften en
pligten van bet hart to vestigen zich integendeel van
dezelven verwijdert en tot eene bloote geestverheffrng
bepaalt Zij moge blinken en lichten ; zij moge door
de Natuur zijn uitgeflort in een verheven Genie en ge
lijken naar bet belle blikfemlicht ; ztj moge aan de be
Ichaving der kunflen en wetenfchappen to danken zijn
verlichting
en de pracht der vuurwerken vertoonen
is zij niet
Als wij van deze fpreken dan immers fpreken wij
van die des menfchen ? De mensch moet verlicht
zijn Maar wat is ru toch bet hoogfle wat bet
waardigflee wat bet menfchelijkfle in den meYr5ch I
Wad
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Wat is doel in hem ? Zijn hart of zijn verftand ?
Zijne beftemming moet bier beflisfen En beflist deze
niet dat de gevoelens van bet hart welke aan iede
ren mensch door de natuur zijn gegeven en niet ziin
aangeleerd in zichzelve de grondtrekken bevatten in
wier ontwikkeling alleen zijne beftemming is gelegen?
Beflist zij niet dat bet verftand zelfs in zijne hooglte
volkomenheid flechts bet middel is dier ontwikkeling?
Beflist zij niet dat hoezeer ook de opklaring des ver
Rands tot eene waardige ontwikkeling van de kraehten
des harte volltrekt noodig zij dezelve echter altijd
flechts een middel blijft ter bereiking van bet hodge
doel der menschheid ? Is niet zedelijkheid heiligheid
gelijkenis naar den Sehepper in werkdadigheid de hoog
Re bedoeling van oils aanzijn? Of is bet vernuft gees
tigheid oordeel fchranderheid geleerdheid?
Wij
behoeven ons hier niet re bedenken
Het geweten de
eerfte en onloochenbaarfte girls der zedelijkheid werd
door de Vloorzienigheid aan iederen mensch van de
eerfte dagen der fcheppinge af medegegeven op zijne
levensreize : bet zuiver vernuft
bet juist oordeel
de ware geestigheid al de toetfen van bet verfcand ;
zijn daarentegen bet gewrocht eener eeuwen lange ont
wikkeling en flechts de gave der weinigen die daar
aan deel verkregen
De zedelijkheid heeft daarenbo
ven van de natuur zelve haren algemeenen regel in
to doen
wat men widen zou dat anderen deden
en de verzekering
dat ook deze wet hare uitfpra
ken zal doen gelden in eene betere wereld : maar
waar is hct veritand des menfchen dat niet feilbaar
is ; waar is deszelfs algemeene wet
omtrent welke
hij zulk eene overtuiging heeft ?
Nergens inijne
Hoorders De gefchiedenis der wiisbegeerte leert ons
dat de menfchen tot op dit oogenblik nog verre ziin
van zulk eenen regel
Zij zullen bet hier ook wel al
toos blijven
Wat vragen wij dan larger? In bet
hart des menfehen ligt bet zaad hetwelk ripen moet
tot de volmaaktheid : bet verftand is fl echts der zonne ge
MENGELW
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Iiik welke met fliigende warmte den akker befchijnt
om bet zaad to ontwikkelen to doen vruchten dra
gen to vermenigvuldigen over de aarde Het verftand
is bet middel om bet doel dat s menfchen hart be
reiken moet to naderen
Ja M H de zedelijke natuur der menfchen zou
de niet tot die ftandvastigheid en eenheid komen voor
welke dezelve beflemd en berekend is wanneer bet
verfland niet de driften aan den band legde de voor
oordeelen deed verdwijnen en bet uitzigt in de Wee
komst opklaarde Dit is voor bet gezamenlijke mensch
dom bet werk der verlichting Maar zonder dezen
doelmatigen arbeid wordt ook nimmer zij zelve maar
leehts hare nabootfrng op de wereld gezien En of
fehoon dan ook de meer vernuftige zich boven den bra
ven eenvoudigen met waanwijsheid verheffe ; offchoon
zelfs de geestige zich late verleiden om zijn verftand to
vergoden ; offchoon de Genie zich in den fpiegel zijner
cigene waarde bewonderen en afzien moge van die
eenvoudige deugden des harte welke niet aan hooge
befpiegelingen to danken zijn maar met den mensch
zelven geboren worden : bet is alles ijdelheid en klater
goud
Al wat middel is tot een hooger doe] heeft
geene wezenlijke waarde dan in een doelmatig gebruik
De geest die op zichzelven pronkt zonder de goed
heid des harte to bevestigen en to ontwikkelen is bet
fpoor des ]evens bijster en brengt geenen zegen aan
maar verderf en den dood Aan zichzelven overgela
ten buiten dat fpoor gedwaald hetgeen de natutrr
hem aanwijst vruchteloos zich een anderen weg zoe
kende waar geen andere to vinden is verdoolt hij van
dwaalweg tot dwaalweg vervalt van verbijstering in
verbijstering en fort eindelijk in eenen ijsfelijken af:
grond uit welken geene menfchelijke redenering hem
meer verheffen maar alleen eene genadige Voorzienig
heid hem redden kan
Wie is er dan die niet met mij op bet levendigfe
gevoelt dat de waarachtige verlichting alleen din aati
we
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wezig is wanneer bet zedelijke in den mensch door de
opklaring van bet verftand words opgevoerd tot eene
hoogere ftemming en eenen ruimeren werkkring dan
bet in de bloote goedgezindheid des harte vinden kan ?
Ja die opgeklaardheid die door de nevelen henen
breekt welkke den zedelijken zin des onbefchaafden be
perken tot de weldadigheid van bet tegenwoordig oogend
blik in hetwelk dezelve door eene zigtbare nooddruft
words ingeroepen ; die vrijheid welke der weldadigheid van
de ketenen der driften en vooroordeelen ontflakt waar
in zij zoude geboeid gaan en haar in ftaat belt om in
voile ruimte en onbegrensd hare giften rond to deeleti ;
die geestverhefling welke den mensch bet uitzigt in de
toekomst verheldert en bedacht doet zijn om ook die
toekomst in bet gemoed zijner medemenfchen to doen
opdagen ; die verflandsbefchaving welke de goedheid
des harte uitftrekt boven de benoodigdheden van bet
dierlijke leven en haar met alle krachten doet ijveren
om den waren weg to banen aan den onfterfelijken geest
ziet daar de verlichting alleen
En wanneer heeft de verlichting des Volks dan ha
ten kenbaren ftempel welke haar van alle gewaande
geestverheffingen onderfcheidt? Wanneer anders doch
ook wanneer vroeger dan wanneer er eene vereeniging
des Volks tot algemeene weldadigheid beftaat ? Nimmer
anders nmmer vroeger
Dan eerst blijkt bet dat
er eene doelmatig werkzame opgeklaardheid des ver
flands aanwezig is Waar zulk eene vereeniging niet
beftaat moge de verflandsbefchaving eenigen lof verkrij
gen bij de wereld welke hare gewrochten bewondert ;
maar of eene waarachtige verlichting aanwezig zij
words ons niet verzekerd De roemzucht welke den
nijd de tweedragt den haat in baar gevolg heeft kan
die geestverhefflng hebben gebaard en hare vruchten
kunnen vergaan : enkelen mogen pronken als flarren in
den donkeren nacht ; maar haar invloed is onzeker
baar loopkring bepaald hare lichtflralen raken den
vollen omtrek onzer beflemming niet : enkelen zelfs mo
G g 2
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gen in bijzondere daden de teederfte en uitgeftrektfte
menschlievendheid betoonen ; maar omtrent hare duur
zaamheid ftandvastigheid heiligheid zijn wij geheel
in het duister zoo lang zij niet met anderen tot eene
algemeene weldadigheid vereenigd zijn Dan eerst wan
neer zulk eene vereeniging plaats vindt worden wij
gerustgefteld dat de ftem der menfchenliefde tot zwij
gen heeft gehragt alle verfcheidenheid van gevoelens
alle ftrijdige driften alle onberaden hebbelijkheden : op
haren wenk zijn alien voor alien vereenigd en hebben
eene Broederfchap der Deugd gevestigd welke zich
door niets laat aftroonen van den regten weg op wel
ken zij de toekomst nadert : vooroordeelen en neigin
gen zijn verdwenen voor Karen ademtogt : daar heerscht
de verlichting ; en
laat ik mij nog eens tot dit beeld
bepalen)
gelijk
de voedende middagzon uit een
mogen
vast en onbewegelijk ftandpunt hare ftralen fchiet over
de oppervlakte der aarde zoo verfpreidt die verlichting
onwankelbaar de fchoonfle gaven der menfchelijkheid
over bet geheele mensehdom
Zulk eene vereeniging M H doet alle twijfelin
gen ophouden en is de jjenbare ilempel der ware ver
lichting En bet is dan ook bewezen zoo ik vertrou
we dat zulk eene vereeniging hare waarachtige toets
fteen is Ja wij behoeven in de nai poring van haar
beftaan en van haren voortgang niet in den duisteren
doolhof van ingewikkelde redeneringen om to dwalen
Wil iemand onzer weten of eenig Volk verlicht zij
hij fla zijne oogen rond of hij ieder van deszelfs leden
geheel op zichzelven zie ftaan en handelen in de zede
lijke loopbaan dan of hij onder dezelven eene vereeni
ging tot algemeene weldadigheid ontdekke ; en hij heeft
den waren maatftaf ter hand genomen Van welk eenen
aard die weldadigheid zijn moge of zij bet ligchamelij
ke of verftandelijke of zedelijke welzijn middellijk of
onmiddellijk beooge de vereeniging tot derzelver al
gemeene uitdeeling is een blijk van verlichting De
meerdere of mindere uitgeftrektheid der vereeniginge
en
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en bet meerder of minder algemeene der weldadigheid

zullen de hoogte aanwijzen tot welke de verlichting is
Maar vinden wij M H
daarvan in hLt
geftegen
geheel geene fporen zijt dan verzekerd dat alle aar

Zoo hebben wij
fpraak op verlichting ongegrond is
grondilag
om
ons
dan eenen vasten
oordeel op to
bouwen : geen fchijn kan ons be lriegen : noch bet
blinkend vernis der fraaije geesten noch de weidfche
met welke fommigen zich voor menfc henvrien
titels
den zouden willen doen gelden noch zelfs de opfchrif
ten van menfchelijke maatfchappijen kunnen ons mis

leiden : de ftempel is even eenig als onbedriegelijk ; de
ftof waaruit hij is geflagen is oneindig en de waar
heid zelve heeft hem zijn merk gegeven
En zoo hebben wij dan ook
M H
eenen vas
ten grond voor onze hoop
doch wat fpreek ik van
voor onze verzekering van den waarachtigcn
hoop?
voortgang der verlichting des menschdoms

Staren wij

op de verfchijnfelen
welke de Gefchiedenis ons aan
biedt en waarvan wij zeer onvolkomen u in onze in
leiding eene fchetfe gegeven hebben dan duldt deze

voortgang geene vraag meer
Arm was de Oudheid
rijk zijn onze dagen aan den echten itempel der ver
lichting : door de geheele wereld zijn hare afdrukken
zigtbaar geworden hoezeer dezelve ook ginds en el

ders minder duidelijk zijn dan hier : die afdruk gaat
nooit verlooren al moge dezelve foms door de diepfte
duisternis worden bedekt : onder dezelve dringt hij door
gelijk bet zaad door de aarde : waar domheid en bijge
loof hem willen uitwisfchen daar voert hem de vlug

tende geest der menschheid naar blijdere ftreken der

aarde : afwisfelingen van licht en donker mogen onze
oogen bijna misleidien ; maar zeker is bet dat bet Itre

ven des

menfchen naar volmaaktheid waarlijk reeds
hier verwezenlijkt wordt in eenen voortgang des mensch
doms in verlichting

mijne Boarders mine Landgenooten die u tot
nut van bet algemeen vereenigd hebt zijt ook gijlieden
zel
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zelve een bewijs dezer overkostelijke waarheid
ftreeft dan toch ftandvastig voort in uwen gemeenfchap
pelijken arbeid Geene twijfeling ontmoedige u ; want
de ware verlichting heeft u met haren flempel verfierd
en gij zijt gewijd one Karen voortgang bij uitnemend
heed to bevorderen Werpt ook alle beletfelen weg
die de nuttigheid uwes arbeids zouden verwijderen van
eene volkomene algemeenheid Laat u niet zeggen dat
de vermenigvuldiging der weldadigheid in de weldaden
zelve fpaarzaamheid of bekrompenheid aanbrenge ; zij
heeft eenen onuitputtelijken chat in uw hart Laat
geene menfchelijke zwakheid geene bijzondere onee
migheid met eenen medemensch u van eene vereeniging
verwijderen welke alien zonder onderfcheid zoude to
zamen brengen tot een en bet zelfde altaar voor het
welk alle kleingeestigheden en vijandfchappen verdwij
nen De tempel der Verlichting is de tempel der Lief
de ; de vereeniging tot algemeene weldadigheid maakt u
Hen tot hare Priesters
En wie zou er ook nog twijfelen ? wie zou ontmoe
digd worden? wie zou zich verwijderen? daar de God
delijke wijsheid zelve ons uit den Hemel zulk eerie ver
eeniging ten doel gef eld en ons tot dezelve geleid
beeft ?
Wat toch M H heeft in de laatfte achttien Eeu
wen met eene zoo blijkbare ontwikkeling eenen zoo
milden geest van vereeniging tot algemeene weldadig
heed doen rijpen en vruchten dragen waarvan bijna
veertig vroegere Eeuwen offchoon zij de verftandsbe
fchaving tot eerie zoo fchitterende hoogte gebragt had
den geene fchaduw konden aanwijzen? Voorwaar
bet is de Christelijke Openbaring alleen Wat geene
menfchelijke wijsheid had kunnen bereiken werd door
haar aan bet licht gebragt : voor bet hart des onver
lichtften verftaanbaar grondde zij hare uitfpraken op
bet hart en hare wijsheid geleidde de deugden des har
te tot zuiverheid en heiligheid Een yolk van broe
ders werd door baar tot de innigfte vereeniging geroe
pen
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pen en de zaligheid banner zamenwoninge als ini een
vereenigd huisgezin werd door haar met eene onuit•
wischbare kaarheid aan bet licht gebragt toen zij hen
alien verklaarde tot kinderen van denzelfden Vader die
hen alien met gelijke liefde omvat : hunne vereeniging
en zamenftemming tot algemeene weldadigheid was de
hoofdfom barer alles overtreffende leeringen welke al
le de nevelen der driften en der onkunde deden verdw j
men voor bet Goddelijke licht hetwelk zij uit de ge
westen der eeuwigheid deed aanbreken
voor de
ftem des Eenigen die tot alien kwam en weldoende
aan alien op aarde wandelde en alien to zamen riep
tot een onfterfelijk leven door eene waarachtige alge
meene weldadigheid en een opregt geloof to verkrijgen
Die flem heeft de menfchen tot algemeene weldadigheid
geroepen doch werd eenen langen tijd niet gehoord
maar verdoofd door bet rumoer van menfchelijke twis
ten ; die item heeft hen eindelijk vereenigd ; die item
roept ons nog heden tot de erkentenis van den toets
fteen der ware verlichting
gelukkigen wij die in
cenen tijd en een Vaderland leven mogen in welken
zoo vele blijken ons overtuigen dat die ftem in haren
geheelen omvang wordt gehoord in welken wij geenen
voetitap voortzetten of wij zien bet onbeneveld dat
ook de waarheid van onzen Godsdienst zich in dit uit
f}ekend kenmerk hoe langer hoe meerder vertoont en
alhier geheel ontdaan is van die fmetten welke elders
hare zuiverheid nog ontheiligen mogen Naar bet flab
veld en in de kerk bij de wieg en bij bet graf in de
verborgen eenzaamheid en in openlijke bijeenkomften
overal fnellen bier de Christenen to zamen tot eenftem
mige en algemeene weldaden en verkondigen bet ge
welk
loof aan hetwelk de zaligheid is toegezegd
om
dank
wij
dan
niet
eene dure verpligting gevoelen
baar to zijn voor de openbaring der waarheid welk
cene noodzakelijkheid gebiedt ons om aan onze eige
ne ware verlichting to arbeiden welk eene behoefte
gevoeleh wij om dezelve in algemeeue weldadigheid to
G 9 4
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verwezenliiken Hoe worden wij bij dit befef ook in
dit oogenblik niet getroffen door de treffende fchilde
zoo als die ons door
ring van hare volkomenheid
eenen gewijden Schrijver en Redenaar is gegeven
Duizende malen hebt gij zeker haar bewonderd M
H ; maar ook thans daar zij alles in zich bevat
wat ik u heb willen zeggen zult gij mij zeker dank
weten voor derzelver herinnering met welke ik mijne
cede befluiten zal :
„ Offchoon ik zoo fprak hij offchoon ik alle de
„ talen van menfchen en Engelen fprak maar de Lief
„ de niet tevens bezat dan ware ik niet meer dan
„ een klinkend metaal of luidende fchelle Al had ik
„ Goddelijke ingeving ; al wist ik alle verborgenheden
„ en bezat alle kundigheden ; al had ik alle geloof zoo
• dat ik in ftaat was om bergen to verzetten maar ik
„ had de Liefde niet dan ware ik niets En of ik ook
„ alle mijne bezittingen aan de armen uitdeelde en mij
„ voor den Godsdienst levende liet verbranden maar
• ik had de Liefde niet het zou mij toch Been voor
deel geven De Liefde is langmoedig : deLiefde weet
„ van haat noch nijd en is niet verwaand noch blaast
• zichzelve op : zij handelt niet tegen de welvoege
„ lijkheid s zij zoekt haar eigen belang niet : zij ont
• ffeekt niet ligt in toorn : zij denkt geen kwaad : zij
„ verblijdt zich niet in de onregtvaardigheid maar zij
„ verl eugt zich bij bet zegevieren der waarheid : zij
3 bedekt alles zij gelooft alles zij hoopt alles zij
~ verdraagt alles • De Liefile vergaat nooit Al bet

•
„
•
~
•
i
•
•
•

andere bet zij ingevingen zij zullen eens ophou
den bet zij talen zij zullen een einde nemen bet
zij kennis zij zal niet meer zijn Want dewijl bet
maar flukwer k is hetgeen wij kennen ftukwerk
hetgeen wij door ingeving fpreken zoo zal eens
wanneer bet volmaakte zal gekomen zijn dit ftuk
werk van zelf wegvallen Maar hetgeen bij dit alles
blijft flandhouden is Geloof hoop Liefde deze
drie : doch de hoogfie van dezen is de Liefde
BiJ
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Medegedeeld door P
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KE U C HE N I U S

Ned Doctor to Sehoonhoven

In bet vorige jaar in de maand Mei werd ik geroe
pen in bet naburige Willige Langucrak hlj een Boeren
meisje van ongeveer I8 jaren dat men mij zeide dat finds
ettelijke dagen aan een be/loten kolijk laboreerde Onge
lukkigerwijze reeds verfcheiden malen dit allerverfchrik

kelijkst toeval in deze ftreken ontmoet hebbende en met
medelijden vervuld omtrent bet lot van zulk een jong
fchepfel haastte ik mij naar hetzelve en dacht zeker
dat de Dood zich een nieuw ilagtoffer zou hebben uitgeko
Bij de zieke gekomen vond ik aan bet krankbed ge
zen

zeten den Heer B V E R H E F F Stads Chirurgijn en
mijnen zeer waardigen vriend
Vroedmeester alhier
die met de lijderesfe mede mijnen raad en hulp had in
geroepen
De oppervlakkige befchouwing der patien
te ; hare hevige klagten over de pljnen die haar de in
gewanden verfcheurden ; de hik die haar onophoude

lijk deed trillen ; de braking die haar geftadig kwelde
met de vruchteloos herhaald aangewende clysmata tot
verkrijging van eenige ontlasting
fchenen bet or
twijfelbaar zeker to maken dat bet miferere met bier
aanwezig was : en hoe menigwerf zou men niet gevaar
loopen

van

onder deze verfchijnfelen

tot bet appli

cdren van tabaksklijsteren en andere fterkwerkende mid
delen over to gaan en dus de ontfteking en kramp to

vermeerderen en de zieke zeker to verderven
Ik
liet mij met de meeste bedaardheid door mijnen Kunst
genoot den gang der ziekte befchrijven in hope van
bier of daar eenig licht to zullen verkrijgen Zijn Ed ver
haalde mij dat hij bet Meisje dat overigens to voren

van een gezond maar teeder geftel was geweest eeni
gen tijd geleden had onder handen gehad aan eene ligte
koortsongefteldheid met fordes in de eerfte wegen
G g
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waartegeu hij hunt verfchillende decocta laxantia i d
laten gebruiken met gewenscht gevolg ; dat zij daarop
de menfes gekregen hebbende en zich voorts beter ge
voelende zich in de fchuur begeven had en daarop
plotfeling de menfes waren opgehouden de patiente
bierop des nachts van de geweldigtle pijnen in den
buik was overvallen en hij door verzachtende clysma
la noch ontlasting van ftoffen noch verligting vanpijn
bad kunnen to weeg brengen ; dat hij hierop was to
xAde geworden haar eene mixtura opiata to geven en
to zien of ook de opium eenige goede dienften wilde
doen dan mede vruchteloos zelfs tot verergering ;
dat hij hierop de toevlugt tot herhaalde aderlatingen
genomen had doch mede vruchteloos terwijl hik en
brakingen middelerwiji waren toegenomen ; alleen dat
zich tot hiertoe nog geene vomituritiones f ercorea ver
toond hadden
Ik kon niet anders dan deze han
uitnemend
goedkeuren maar vond mij daar
delwijze
4oor in zekere verlegenheid daar de beste hulplnidde
Ien mij als uitgeput voorkwamen Ik prees den Heer
V E R Ii o E F F zeer dat hij de aderlatingen niet nagela
ten had daar men in dezen tijd dezelve maar al to dik
wijis op cene onverfchoonlijke wijze verzuimt bovenal
in de outftekingen der buiksingewanden waar zij zulk
an uitnemend hulpmiddel zijn De verfchillende por
sien bloed waren alien geinflammeerd bij afklimming
Tot fterker werkende middelen nu over to gaan
fcheen mij toe de kramp 4echts to zullen doen vermeer
deren de ontfteking toenemen en het lieve Meisje aan
cenen zekeren dood overgeven Ik begaf mij dus tot de
plaaifelijl e onderzoeking van de zitplaats der pijn ; de
ze bevonden wij to ziju regt boven de esfa pubis
near boven toe juist op de hoogte der vefrca urinaria ;
ook hier vonden wij eene aanmerkelijke opzetting : ik
bchoef intusfchen niet aan to merken dat de pijn zich
c»or den geheelen onderbuik verfpre idde ; dan derzel
ver voornalne zirplaats was gelijk gezegd is Door den
cathetct een weinig urin afgetapt hebbende bleef haar
toe
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toeftand bij voortduring dezelfde Het noodig gekeur4
hebbende tot verder onderzoek over to gaan vonden
wij den uterus aanmerkelijk opgezet ongeveer zoo alt
dezelve zich voordoet bij eene tweemaandfche zwan
gerheid ; de mond van denzelven was volkomen geflo
ten en in then toeftand dat wij bet voor zeker
meenden to mogen houden dat bet Meisje geeneti
man bekend had hetwelk zij ons ook bevestigde
Nu kwamen wij op andere gedachten en begonnen aau
to nemen dat zich eene vreemde bloed m qsfa in den
uterus ophield en deze oorzaak was van alle de ver
fchriklelijke verfchijnfelen van bet miferere Hiertoe
meenden wij behalve in bet plaatfelijk onderzoek ook
in de gefchiedenis van bet ontftaan der ziel to grond to
vinden Ik beval dan na deze indicatie eene nieu
we en tamelijk ruime aderlating daar men alles to
vreezeri had van de aanwezigheid dezer aan den ute
rus vreemde blood masfa
en eene d oodelijke ontfte
king hot einde zijn kon ; hierbij voegde ik zachte emol
Iierende omflagen op de hoogte van den uterus van
de gewone herbae emollientes en beval de grootfte rust
en ftilte bij de lijderesfe to doen in acht nemen Na
den afloop der aderlating en flechts ongeveer eon uur
na t appliceren der verzachtende omflagen welke ik
gebood van tijd tot tijd in laauwe zoete melk zacht
kens to verwarmen vond zij eenige verademing en
de hoop herleefde in haar hart Voor medicament en
drank to gader fchreef ik haar eene emulfic amygdalina
voor De hierop volgende nacht die de twee laatst
vorige reizen zoo fmartelijk geweest was was nu
dragelijk ; ja in den morgeni}ond vond de zieke in cenen
korten flaap eene aangename verkwikking Des mor
gens vroeg haar bezoekende vonden wij den pols ver
anderd en van klein gefpannen kloppende en fnel
was dezelve rrimer en geleidelijker geworden ; bet bra
ken was geheel opgehouden en de hik nog wel enke
le reizen maar toch weinig meer aanwezig ; de excre
ties van urin en feces hadden zich no Been van beiden
op
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opgedaan ; de p jn eindelijk in den buik was veef
minder ; ook de opzetting boven de osfa pubis niet
zoo fterk en minder pijnlijk bij bet onderzoek Ik
mogt dus vastftellen dat de zieke langs dezen weg
zoude behouden worden en dat alle de teekenen van
bet miferere flechts toevallige verfchijnfelen waren van
welke echter de kundige Lezer zonder nadere aan
wijzing de reden ligtelijk zal kunnen nagaan Kort
om op dezelfde wijze met het gelukkigst gevolg voort
gaande hadden wij het genoegen reeds then eigen dag
de natuurlijke waterlozing to zien wederkeeren en den
volgenden op een clysma emolliens eene gewenschte
ontlasting to zien volgen ; en in weinig tijds herftelde
bet Meisje tot vorige gezondheid en krachten
Ik deel dit zonderling geval bier mede zoo als bet
daar ligt de perken van dit Tijdfchrift niet willende
overfchrijden met in t breede refultaten uit hetzelve
to trekken ; alle;n op de waarfchijnlijke vraag van fom
mige Lezers wat er van t bloed geworden zij dat
zich tegennatuurlijk in den uterus naar onze gedach
dit is langzamerhand opgeno
ten heeft bevonden?
hebben dagelijks de opzetting
geworden
;
want
wij
men
uterus
zien
verminderen
voor dat de volgen
van den
het
hoe
zal ik mij bier niet
demenJiruatie daar was : met
inlaten als deskundigen van elders bekend Edne ge
volgtrekking intusfchen kan ik niet nalaten bier nag
ter neder to ftellen : dat fomwijlen voor onze voeten
ligt wat wij verre zoeken Zoo iets dan leert dit
deze gefchiedenis Leggen wij ons dan alien toe op
verftandige empiric ; zij zij onze leidsvrouwe op on
zen dikwerf duisteren weg
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et godsdienflig gevoel dat de grondflag is van de gehee
le leer der Mystieken beftaat in eenen inwendigen vrede vol
even De beroeringen der driften laten geene kalmte over ;
de rust der drooge hartstogteloosheid en der middelmatigheid
van geest doodt her leven der ziele ; flechts in her gods
dienftig gevoel vindt men eene volmaakte vereeniging van be
weging en rust Deze geestgefteldheid is geloof ik in gee
nen mensch hoe vroom hij zijn moge aanhoudend ; maar
bet herdenken en de hope dezer heilige gemoedsbewegingen
beflisfen over bet gedrag der genen die ze ondervonden
bebben
Her heerfchend gevoelen onder de mystieke Christenen is
dat de eenige hulde die Gode kan behagen is bet offer van
den wil lien Hij den mensch gefchonken heeft Welke be
langeloozer gave zouden wij metderdaad der Godheid kun
nen aanbieden? De vereering de wierook de lofzangen heb
ben bijna altijd aardfchen voorfpoed ten doel ; en her is even
zoo dat de vleijerij der wereld de Monarchen omringt
Maar zich overgeven aan den wil van God niets willen dan
hetgeen Hij wil is de zuiverfte godsdieuflige verrigting voor
welke de menfchelijke ziel vatbaar is
Of alles is coeval of er beflaat geheel geen in deze we
reld ; en geen beflaande is het godsdienftig gevoel daarin ge
legen dat men zich in overeenfiemming brenge met de alge
meene orde der dingen in fpijt van den geest der oproerig
lieid of der meesterachtigheid then de eigenbaat elk onzer in
bet bijzonder inboezemr
Welk toevallig ongeluk kan vergeleken worden met den ou
derdom of den dood? En intusfchen berusten meest alle
menfchen in hetzelve omdat er tegen die kwalen geene wa
pens beftaan Vanwaar komt bet dan dat ieder mort tegen
bijzondere ongelukken ; terwijl alien zich naar bet algemeene
ongeluk fchikken? Omdat men bet lot ais een befluur be
fchouwt waaraan men toelaat de geheele wereld to doen lij
den
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mits her niemand uitzondering of voorregt toeita
Waarom overtuigen zich de menfehen niet dat zij hetgeen
hun in her bijzonder treft even zoo behooren to dragen
als zij zich aan her lot der menschheid in her algemeen on
den

derwerpen?

Her is
omdat men onregtvaardigheid in zijne
Zeldzame trotsch
bijzondere bedeeling meent to ontdekken
heid van den mensch de Godheid to willen beoordeelen door
bet werktuig dat hij van Haar ontvangen heeft Hoe weet
hij was een ander ondergaat? was weet hij van zichzelven
war weet hij van alles behalve zijn inwendig gevoel? En
hoe meer bet her geheim
dit gevoel hoe inniger her is
van ons geluk bevat ; want is her niet op den bodem van
ons hart dat wij her geluk of ongeluk gevoelen? Hoe bet
lot ons in de handen of tegen werke her hangt altijd van
den invloed af 6f der godsdienftige liefde die onze geza
menlijke onbaatzuchtige aandoeningen in zich bevat 6f der
eigenliefde die alle zelfzuchtige neigingen in zich veree
nigc of een kalm genot dan wel eene rustelooze ongemak
kelijkheid onze zielen zal vervullen
De opheffing der ziele tot Karen Schepper is de hoogfte
eerdienst der mystieke Christenen ; maar zij vervoegen zich
niet tot God om dezen of genen voorfpoed des levens Een
Fransch Schrijver van verhevene inzigten de Heer D E ST

zeide : dat het gebed de ademhaling der ziele is
Mystieken
zijn voor her grootite gedeelte overtuigd dat
De
bet gebed beantwoord wordt en dat de groote openbaring
d :s Christendoms zich eenigerwijze kan vernieuwen in de
ziel elke keer dat zij zich met warmte ten hemel verheft
Wanneer men gelooft dat er geene onmiddellijke gemeen

MARTIN

fchap meer beftaat tusfchen bet Hoogfte Wezen en den
mensch dan is her gebed om zoo to fpreken llechts eene
alleenfpraak ; maar hetzelve words een veel hulprijker bedrijf
wanneer men overtuigd is dat de Godheid zich op den bo
dem van ons hart doet vernemen
Men vreest gemeenlijk dat de leer der godsdienftige be
rusting eenen afkeer zou inboezemen van de noodwendige
Maar de rrarunr draagt genoeg
werkzaamheid dezes levens
zame zorge de aandoeningen ons bijzonder belang betreffen
e op to wekken om nets to vreezen to hebben van een
gevoelen

dat dezelven nederzet
Yrijheid van den mensch daarenboven

De

eenige daad der
welke altijd zijn doe
be
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bereikt is de vervulling van den pligt : de uitflag alter over
rige voornemens hangt geheel of van toevallen op welke do
wijze voorzigtigheid niets vermag
De leer der Mystiek gaat doorgaans voor geftreng omdat
zij de losheid van de ontrukking ann zlchzalven beveelt
en dit met reden zeer moeijelijk fchijnt Maar zij is in den
grond de zachtfte van alien ; zij is bevat in bet fpreek
woord van den mood eene deugd maken ; man de Voorzienig
heid bet befluur dezer wereld toekennen en in deze gedach
t o eenen innigen troost vinden
Men heeft dit axioms der Mystieken zeer gefmaad dat de
[mart lets goeds is ; fommige wijsgeeren der oudheid hebben
beweerd dat zij niets kwaads was ; bet is intusfchen veel
moeijelijker haar met onverfchilligheid dan met hope to be
fchouwen Inderdead zoo men niet overtuigd was dat bet
ongeluk een middel ter volmaking is tot welk uiterfle van
verbittering zou hetzelve ons niet voeren? Waarom ons dan
tot bet leven to roepen ten einde ons daardoor to doers
verteren? Waarom al de martelingen en al de wonderen der
heelals in bet zwakke hart opeen to pakken dat vreest en
begeert? Waarom ons bet vermogen van beminnen to fchen
ken en ons vervolgens alles to ontrukken wat wij llefhad
den? Eindelijk waartoe de dood de verfchrikkelijke doodt
daar ons de misleiding der aarde hem doet vergeten als hij
In bet midden van den luister dezer
rich aan ons herinnert
ontroit
hij
zijne
noodiottige
baniere
wereld
Men heeft de Vorstinne PAULINE VON SCHWARZEN
moeder van acht kinderen nog de beka
ii E R G gezien die
ring der volmaakte fehoonheid verbond met de waardigheid der
moederlijke deugden Zij opende bet bal en de welluidende
klanken der toonkunst onderaheidden deze oogenblikken watt
de vreugde geheiligd Bloemen verfierden haar bevallig hoofd
en tooifel en daps moesten haar de vroege dagen hater jeugd
to binnen brengen ; intusfchen fcheen zij reeds de vermaket
2elve to vreezen aan welke zoo veal opgang door haar ge
maakt haar had mogen verknoehten Helm hue heeft zieh
Eensflags gaan de
dit onbepaald voorgevoel verwezenlijkt
tallooze flambouwen die den glans des dags vervingen ver
terende vlammen worden en bet ijsfelijkst lijden zal de plaatfe
innemen der weelde van een fchitterend feest Welke tegen
telling
En wie zou moede kunnen worden om er op na to
den
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deaken? Neen nooit ftonden menfchelijke grootheld en et
Jende zoo na bijeen ; en onze vlugge gedachte zoo gemak
kelijk afgeleid van de fombere bedreigingen der toekomst
werd ten zelfden oogenblikke getroffen door al de fchitceren
de en verfchrikkelijke beelden welke her noodlot gewoon
lijk verwijderd ftrooit op den weg des tijds
Geen enkel coeval echter had haar bereikt die door
vrijer keuze moest fterven Zij was in veiligheid ; zij kon den
draad weer aanknoopen van her zoo deugdzaam levee federt
vijftien jaren geleid Mast eene barer geliefde dochters was nog
in gevaar ; en her teederfte vreesachtigfte wezen itort zich
to midden van vlammen die helden zouden doen terugbeven
Alle moeders zouden hetzelfde ondervonden hebben dat zij
gewaar werd Maar wie zou zich genoegzame kracht toever
trouwen om hetzelfde to doer? Wie zou genoeg op zijne
ziel kunnen rekenen om de huiveringen niet to vreezen
welke de natuur doet ontlaan bij her aanzien van eenen wree
den dood? Eene vrouw braveerde ze en hoewel haar toen
een noodlottige flag trof haar laatfte bedrijf was moederlijk ;
in then verheven oogenblik is zij voor God verfchenen en
men heeft hetgeen van haar op aarde overbleef niet kunnen
herkennen din aan her cijfer den naam barer kinderen dat
nog de plaats onderfcheidde waar deze angel was omgeko
men Ach al war er verfchrikkelijks is in deze fehilderij
wordt verzacht door de iiralen der hemelfche glorie Daze
edelmoedige P A U L I N E zal voortaan de Heilige der moeders
zijn en zoo derzelver blikken zich nog niet ten hemel mog
ten durven verheffen zullen ze op hare zaehte gedaante rus
ten en zullen haar fmeeken den zegen van God voor hare
kinderen of to bidden
Ware men er toe geraakt om de bron der godsvrucht op
narde op to droogen war zou men hun zeggen die her vlek
keloosfte der offers zagen vallen? war zou men hun zeggen
die haar hebben liefgehad? en met welke wanhoop met
welken fchrik voor bet noodlot en deszelf trouwelooze gee
beimen zou de ziel nit worden vervuld?
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TEGEN DE OUDE VRIJERS BELASTING
IN ENGELAND

e Minister den inhoud van zijn budget ons ter bekaauwing
hebbende gegeven zoo fta men mij toe mijn protest in to
brengen tegen eene belasting welke bijzonder zwaar drukt
op een zeer eerbiedwaardig ligchaam van zither Majesteits
Dat be
regtfchapenfle onderdanen oude vrijers genoemd
wuste belasting drukkende is als eene daad van wetgeving
befchouwd zijnde zal mijne gefchiedetiis toereikend bewij
en ; want met alle geneigdheid tot echtelijk geluk zijn
tot hiertoe alle mijne pogingen mislukt ; en ik twijfel niet
of een aantal buiten mij zijn in hetzelfde geval
Om met mijne gefchiedenis to beginnen : gij moet weten
tint ik mij eerst vervoegde bij eene zeer voorzigtige jonge
Dame met welke ik eeden van eeuwige flandvastigheid wis
felde ; en ik was op bet punt van de gelukkigfle der man
nen to worden toen er een oom van mij ftierf van wien ik
groote verwachtingen had mij flechts een gering legaat nala
tende Deze omftandigheid en de aanbiedtrgen van eenea
rijken vosfenjagenden Schildknaap werkten zoo zeer in mijn
nadeel dat ik door hare vrienden werd afgewezen ; en op
derzelver tusfchenfpraak fchonk zij zeer gehoorzaam hare
hand aan den zoon des jagts
De tijd die beste verzachter der menfchelljke ellende be
werkte weldra mijne genezing ; en ik figureerde bet eerst met
eene Dame uit de groote wereld Gelijk de nachtuil zonk
ik neder in de rust op de nadering der zon en verrees op
derzelver verrrek Alles fcheen op den besten voet to ftaan
coen ik onvoorzigtiglijk eenige toekomende ontwerpen van
huisfelijk overleg bepalende werd heengezonden met den
bijnaam van eenen kleingeestigen inhaligen vrek
Mijn volgend avontuur was met eene jonge Dame die met
een matig vermogen en een knap voorkomen zich verzekerd
had van ten minfle een twintig ftuks nederige bewonderaars
toen ik er gelukkig bij kwam en zij met veel toegevendheid
dat getal terugbragt tot een half dozijn buiten m ij l k ge
loof ik zou den prijs weggedragen hebben ware niet een
lang man des bloeds anders gezegd Kapitein tusfchen beiden
gekomen ; en daar ik mij verfchoonde van het gevaar om met
eere
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eere door den kop gefchoten to worden nam tj mil zeer
beletf4elijk b±J dell
news ; dit maakte mij zoo woedend
fchoon anders een der zachtaardigite menfchen dat ik hens
duchtig afroste tot zijne en mijne volkomen voldoening Om
doze beleediging van een fatfoealijk man en een man van
eer weed ik henen gezonden als een flecht opgevoede onfat
foenlijke knaap grootelijks to kort fchietende in wereldkennis
Ik raakte daarna verliefd op de hoogstbefchaafde docbter
van eenen rijken ouden landman die zijn eigen grout ge
brek aan alle menfbhelijke wijsheid gevoelonde befloten had
tijne dochter tot een wonder to maken Zij kon eere biad
gijde van WALTER SCOTT lezen zonder meer dan een
dozijn fouten to lispen ; zij kon eene plaints nit een tooneel
ltnk opzeggen met al de bevalligheid van den liefhebber dr
ton ; zilj kon eene fonaat op de piano rammelen met de wan
luidendfte betoovering ; en fchilderen zonder eenige vreos
voor ftraf om bet verbreken des tweeden gebods Deze zeld
zame bekwaamheid won mijn hart ; toen alvorens mij~ne ver
eeniging met bet wonderverfehijnfel zij mij wreedelijk verliet
voor de onweerflaanbare aantrekkelijkheden van een reizend
omediant
Onvergenoegd op gedichten en tooneelftukken pianos en
fchilderijen boog ik mij thans voor eene geleerde Dame die
in bet Latijn kon harangCren met al de welfprekendheid vdn
een Kollegie profesfor ; die Grieksch kon tiitgieten met de
zuiverheid van een Prediker ; die eene oordeelkundige ver
handeling kon fchrijven over eene zeer duidelijke plaats in
een Griekfchen of Latijnfchen Anteur tot ze onverftaanbtsar
werd ; die al de duistere meeningen van A R I S T O T E L E a
kon opiosfen ; en die tot eene volkomen demonfiratie kon
bewijzen dat de Ouden wijs waren en de hedendmigfchen
itommerikken Wel bedreven in de wijsgeerte der fcholeti
zoo ouden als nieuweren ongevoelig voor uiterlijkheden
tot Stoicisme toe had zlj hare apathie hartstogteloosheid
zoo ver gedreven dat zij werkelijk eene verhandeling ge
fchreven had tegen de drifter en op zekeren avond mij bet
ltoofdftuk voorlas tegen den toorn toen de dienstmeid bin
nen komende om bet avondeten klaar to zetten ongelukkig
3iik den inktkoker omverftiet over eenige oordeelkundige no
ten op een Grieksch Schriiver en aldus den arbeid van eene
geheele veertien dagen bedierf Dic was to veel voor de
zach
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zachte volgeling van zeNo De inktkoker werd met wijs
geerige woede naar her hoofd van de verfehrikte ABIGAIL
geworpen en op mijn onfchuldig verzoek om bet hoofd
fluk van den toorn to befluiten gaf zij eene praktikale op
beldering van haar flelfel door op eene razende wijze met
de verhandeling mij vlak in bet gezigt to flaan
Volkomen genoeg hebbeude van dames filozofen bood
ik mij vervolgens aan eene vrome ; vertrouwende dat her
Christendom een zachter gedrag zou leeren Hier word ik
naar de kerk gefleept ten minfle drie malen iederen dag des
Heeren bovendien dagelijks bijeenkomflen bijwonende en
avondoefeningen e nz in de week ; en had ik nict aan een
weinig ontijdige twijfelarij toegegeven ik zou ligt vervee
nigd zijn geworden met de devootfle Dame der Christenheid ;
maar rakende to twijfelen aan Veld redeneerkundigen en
Ezel redenaars werd fk heengezonden als een ongeloovige
lien bet ter eere Gods good zou zijn her geloof in to
braden

Zoo bevreesd was ik een Tenedictijner to worden dat ik at
verder de nederige dienaar werd van mijne eigen dienstmeid
eene lange floute mahonie kleurige deern die ik geloof
ik op gelijk en ongelijk zou hebben genomen ; maar haar
gnbefcheidenlijk florende op den verfchrikitelijken waschdag
ging de verwoede Amazone met hare zwaarwigtige vuist
mijn verfland zoodanig verduisteren dat ik daarna altijd blind
was voor hare begaafdheden
Genoegzame ondervinding gehad hebbende van de moder
tlen uitte ik als eene laatfte toevlugt mijnen hartstogt je
gens eene rijke oude vrijster die ik op her punt was van
haar her altaar to geleiden toen de grimmige tiran Dood bin
nen drong en haar aan haren verliefden herder voor den neus
wegfnapte Ik had mij gemakkelijk met eenige andere Anti
quiteit kunnen verbinden ; maar met de treurige uitkomst voor
oogen van de onbeilendigheid des levens in bejaarden vreesde
ik al to fpoedig in den flaat van weduwenaar to zullen wor
den achrergelaten Grijs geworden in een leven van vruchre
looze moeite had ik mij met wijsgeerige flerkte met mijn
lot verzoend toen zie de Minister zijn budget opende en
mij aldus eene toegeveudheid onczeide zoo noodig voor
mijne klimmeude jaren
It
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k was op her punt om een glas wijn to drinken op de ge
zondheid der Verbondene Mogendheden die met hulp van
Lord C A S T L E R E A G N de belangen der wereld zoo verwon
derlijk hadden gefchikt den vrede van Europa op zoo vas
ten voet bevestigd dat eeuwen verloopen konden alvorens
dezelve gefchokt wierd en de Mans van magt op zoo ge
zonden beginfel doen rusten dat her evenwigt nooit kon
vernietigd worden toen bet nieuws tot mij kwam dat de
tijger uit zijn hol was ontfnapt en zich op weg beyond naar
Parijs Ik werd door eene onwillekeurige beving overvallen
het glas viel uit mine handen en de toast bleef mij in de
keel fteken Her berigc was niet zoodra bevestigd of ik
maakte mij gereed tot de vlugt ; en van dat oogenblik of
ann tot ik mil nen voet in Pngeland zette ondervond ik eene
onafgebroken rij van kwellingen en rampen
Mtjn eertte ftap was Blonfteur P z T I T den Maitre d Hotel
waar ik logeerde bij mij to verzoeken met oogmerk om mij
ne fchuld of to doen Ik had geregeld mijne kamers betaald
asn her einde van iedere week en reikte mijnen hospes nu
sets nicer dan de gewone fom hem to gelijk miju voorne
men mededeelende van zijn huffs to verlaten Mann mijne
verbaasdheid is niet nit to drukken toen deze cerlijke kas
telein zijne fchouders ophalende weigerde her geld aan to
nemen roepende : „ Jij heb die logement kenoom voor twaalf
maand
de kleine fille de chambre JEAN N E T T E was pre
fent ;
jij tnoet mij geef Boo livres of jou zal logeer in
de prifon
De bedreiging was van gewigt Ik betaalde den
rebel war hij vroeg en fpoedde mij om mijne zaken in re
pakken Ik had naauwelijks gedaan toen ik miju oog naar
de ftraat wendende twee of drie knapen van een flecht aan
zien waarnam die bet huis opnamen Mijne vrouw giste
teritond dat bet policie beambten waren welken 7onl ur
en drong
PET I T van mijne voorgenomen vlugt had onderrigt
op ons onmiddellijk vertrek
Hoe zeer mij bet denkbeeld
aandecd van mime kleedereu en linnen to macten achterlaten
zoo
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zoo belloot ik hiertoe liever dan zelf in de handen der Phi
liftijnen to vallen
Derhalve liep i t vergezeld door mijne
vrouw Me ik de fchuld van al de ongelukken gaf welke
mij waren of nog zouden overkomen hals over kop de ach
terdeur uit en zocht een rijtuig to huren om mij naar Ca
lais to brengen
Hier ontmoette ik nieuwe knevelarij
Noch paard noch
rijtuig was to huur ; maar een paar der jammerlijkf e knol
len die ooit den naam van paard onteerden en eene oude
kabriolet waardig door zulke dieren getrokken to worden
werden mij to koop aangeboden ; en deze kocht ik voor eenen
allergeduchtflen prijs
Na velerlei uitftel ziedaar ons ten laatfte op weg Gij
bebt buiten twijfel London hare tienduizenden zien uitftor
ten naar eene vechtpartij to Moulfey h urst en hebt u ver
maakt met de groote vcrfcheidenheid van equipages welke
zulk eene gelegenheid bijeen verzamelt Maar Mijnheer de
weg van Parijs naar Calais vertoonde eenen onmeteiijk langen
optogt van nog oneindig belagchelijker aanzien Ik kan er
thans om lagchen ; maar toen ik er aanfchouwer van was
was alle denkbeeld van vrolijkheid in vreeze verzonken Paar
den muilezels en ezels van alle kleuren en gedaanten waren
gefpannan voor rijtuigen van alle vormen en foorten Ieder
oogenblik bragt eenige nieuwe ramp aan Daar raakte eenrijtuig
overhoop
ginds bezweek een oude knol onder zijne ver
moeijenisfen De weg van Moskow vertoonde geen grooter
aantal van gebroken rijtuigen of flervende beesten Van alle
zijden kon men de vragen hooren door den fchrik des oogen
bliks ingegeven : Worden wij vervolgd?
„ Zal men ons
laten vertrekken?
Is dat een troep paarden aan ooze
linkerhand?
„ Mij dunkt een deel infanterij aan de reg
terhand to zien
Zoodanig waren de vragen en uitroepin
gen die aan alle kanten weergalmden Aangezigten die ik
weinige maanden to voren had verhelderd gezien met hoop
en verwachtingen daar zij reisden naar de hoofdflad waren
nu overfchaduwd met fomberheid en melankolie Sommigen
van her gezelfchap gromden over de verliezen waaraan hun
ne vlugt hen had blootgefleld ; anderen overwogen hoe zlj
voor hunne fchuldeifchers zouden verfchijnen ; eenige wegge
loopen huisvrouwen betreurden bet harde lot dat haar geene
andere keus toeltond dan gevangenis in Frankri;k of open
lij
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lijke verachting in Engeland In bet kort ik gef6ef van de
duizenden die zich naar de kust fpoedden was niet den to
vinden wien eene aangename gedachte bezig hield
Ten laatfle na eene myriade van toevallen kwam ik to
Calais en ging naar hetgeen bet Hotel Royal geheeten had
welke titel weinige uren vroeger had plaats gemaakt voor
Imperial de kop van L DEW Ij K XVIII zeer behendiglijk
in then van s U o N A P A R T E verhanfeld zijnde Ik trad aan den
gemeenen haard en vond hem opgepropt met dames en hee
ren ten uiterfle verlangende
om zoodra de wind gunilig
werd naar Douvres to vertrekken Men zag en hoorde bier
niets dan weening der oogen en knerfing der randen leder
bad eenige grieve om zich over to beklagen
„ Welk een verlies heb ik ondergaan
zeide een jong kun
flenaar : „ Fiet is onherflelbaar Mijne teekeningen naar hec
antieke
mijn Laocoon
mijne Venus de Medicis
mija
Apollo Belvedere
zijn hopeloos weg
„ Uwe Venus de Medicis
was de aanmerking van eenen
aanzienlijken lichtmis ; „ wat beduidt dat tegen bet Opera
meisje dat ik heb moeten achcerlaten?
Wat is de Apollo Belvedere
zuehtte Duffer TIFFANY
de modekraamfter
in vergelijking met mijnen vorigen min
naar den belninnelijken JEAN J A Q U E S F R I P O N van de
Rue de Fripperie P Ik zal onze fcheiding niet fang overleven
Voor mijn deel
antwoordde hare moeder
ik zag
trimmer lets aan den fnaak to bewonderen Ik verdeklareer
dat ik hem verdenk de vijf flukken kant geflolen to hebben
die ik voornemens was mede naar Londen to nemen
Nu berstte mijne vrouw in tranen uit en bejammerde in
zeer hartstogtelijke bewoordingen bet verlies van al haar
Iinnen
Zij werd in de rede gevallen door eene korte dikke rood
ziende dame die aanmerkte : s Dat verlies kan gemakketijk
herfleld worden Mevrouw wanner gij to Londen komt
maar ik zal nooit bet verlies kunnen herflellen van vieren
twintig flesfchen cordial welke k geen middel vond om me
de to voeren
Bette bleeke teringachtig mtziende dame klaagde dat zij
verfcheiden potten Parijfche bloefem had vergeten
een
leeglooper uit BondJfreet vervloekte de overhaasting welka
oorzaak was dat hij twee paar nienweltngs uitgevouden ma
chi
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chines voor eene elegante hooding had achtergelaten
een
reiziger om een der fchouwburgen flortte tranen verhalende
dat hii buiten flaat was geweest om her laatfle bedrijf to
in her kort er was geen
zien van een nieuw melodrama ;
fchepfel tegenwoordig die niet een of ander wezenlijk of
gewaand ongeluk to beweenen had
Ik zal inijne zinnen verliezen
zeide ik
zoo ik bier
nog larger blijf
„ Ik begrijp
wij zel
zeide een zuurkijkend oud man
den alien onze gezonde zinnen vaarwel toen wij ons aan de
zen gevloekten grond toevertrouwden
Bij her uiterfle geluk verbonden met eene ronde fota
gelds flaagde ik plaats to krijgen aan boord van een oud
verfleten fchip waaraan ik onder andere omftandigheden
zou gebeefd hebben mij toe to vertrouwen en na eene kor
te reis kwam ik onbezwaard met zak of pak Donderdag
een week den Hemel zij dankI to Douvres aan
Aan den Redacteur der Vaderlandfche Letteroefeningen

• Mijnheerl
• Meermalen door mijne kinderen aangezocht om eenige
„ vertelling vind ik mij wel eens genoodzaakt tot verdich
• ting mijne toevlugt to nemen Om dan echter aller be
• langflelling des to meer op to wekken de vreugde to ver
• meerderen en tevens zeif eenigen leiddraad to vinden ben
• ik gewoon hun elk een woord to doen opgeven die zij
• geleerd hebben zoo verfchillend mogelljk to kiezen ; en
• hiervan vertel ik dan Onlangs van lien opgegeven zijnde :
„ een vergeet mij niet een horlogiefleutel eenekerk en een
• druivenboom waren zij en lk over den uitflag bijzonder
• wel to vreden Ik befloot dus bet verhaal op to fchrij
• ven En zie bier de vracht daarvan l waaraan ik den titel
• wensch to geven van „Het leerzaam Atfebeid om zulks
• indien Gij her goedvindo to plaatfen in uw Mengelwerk
• of misfchien ook zulk een oorfpronkelijk verhaal eenige
• goedkeuring bij ons lezend publiek kon vinden Ik heb de
• eer enz
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Eene Vertelling

De

jonge E D D
a H u I s was nu vijftien jaar oud De tijd
was gekomen dot hij bet ouderlijk huis moest verlaten om in
eene fiad van bet landfchap waar een oom van hem woonde
voor een of ander bedrijf in de leer gedaan to worden
Zijn
vader een waardig predikant op een afgelegen moor welva
rend en fchoon dorp bezat behalve hem nog twee oudere
zusters en twee veel jonger broertjes tusfchen welken en
hem bet verlies van nog een meisje deze grootere gaping had
veroorzaakt
Zijn vertrek was op morgen bepaald en wel
zeer vroeg ten einde nog den postwagen to bereiken die
om vijf ure in her naastgelegen ftadje afreed Nadat de
kleintjes een teerhartig affcheid hadden genomen en al fchrei
jende waren to bed gebragt ja misfchien wel reeds van aller
lei gevaren dieven en wilde beesten droomden die hunnen
deven broer op den weg zouden kunnen ontmoeten zette
Domind zijne vrouw nan om nu ook maar fpoedig bet avond
eten gereed to maken Zoo gaan wij zeide hij vroeg lig
gen en ilaan morgen ten drie tire op om JAN nog tot aan
bet alien bekende heuveltje to vergezellen De brave man
had hiermede verfchillende oogmerken
Vooreerst begreep
hij dot de jongeling de rust noodig had om den volgenden
dag eene zoo vermoeijende reis uit to flaan ; ten andere vlei
de hij zich dot dit vooruitzigt om nog zoo long in bet ge
zelfchap van den algemeenen lieveling to zijn aan moeder en
zusters een des to aangenamer en geruster nacht zou verfchaf
fen ; terwijl toch ook bet lieve daglicht en vooral de beer
lijke morgenflond een veel vrolijker en opwekkelijker geest
ademde dan de nit den aard fombere avondflond en dus
veel meer gefchikt was om de fmart van bet laatfte affcheid
to lenigen Moor hierenboven bedoelde hij nog iet bijzon
ders Hij had alle zijne kinderen zeer zorgvuldig opgevoed
en zoo veel mogelijk aan bet goede gewend en met bet
diepfle gevoel van afkeer voor bet kwade doortrokken Voor
J A N echter was hi niet geheel zonder zorg ; vooral nu
daar hij
cog zoo jong bet ouderlijk opzigt geheel flood to
ver
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De jongeling was goed dienstvaardig en regt be
minnelijk ; hij was de oogappel zijner teedere moeder aan
welke hij wederkeerig met zijn geheele hart hing ; en ook
zijne zusters lieve zedige en verflandige meisjes mogten
geen kwaad van hem hooren Doch hij was vurig van aard
gevoelig van hart levendig van geest ; hij beminde bet ver
maak aet vreemde bet floiate ; en de vader wist deels uit
eigen oidervinding hoe gevaarlijk deze op zichzelve fchoo
ne eigmnlchappen bij de verleiding van allerlei gezelfchap
in eene groote volkrijke flad voor de jeugd kunnen worden
Om de2e reden wenschte hij zijnen zoon ten laatile nog zoo
danige indrukken mede to deelen en als bet ware zulk
eenen talisman tegen alle betoovering der zonde in handen to
ftellen dat hij hieromtrent de beste hoop en gerustheid kott
voeden Reeds voor eenigen tijd had hij tegen zijne doch
ters ge:eid : Gij zult misfchien wel wenfchen lieve kinderen
uwen lroeder een of ander aandenken van u mede to geven
Weinu wilt gij hem daarmede eenen wezenlijken dienst en
mij sevens een waar genoegen doen laat uw gezond verftand
en regte zusterhart de keuze dan z66 beftieren dat uw ge
fchenk hera sevens aan de deugd en alle die lofelijke gezind
heden en daden herinnere welke ons bier in onze afzonde
ring en bij veel gemis zoo vele zalige dagen en jaren reeds
hebben verfchaft
Ik zal hetzelfde doen ; en gewis zal uwe
moede de laatfre noch de ftompfte zijn om zulk een regt
liefdekoord der deugd to vinden
Allen hadden dit ontwerp
van harte toegejuicht ; de vader had duidelijk befpeurd dat
de meisjes van bet eerfte oogenblik of aan druk waren in da
weer geweest Nu zag hij ze bij haar werk in gedachten
zitten dan liep er eene in den twin peinzen en daarna fom
tijds fuel weg om de andere op re zoeken en met haar in
diep geheim eu met alien ijver en deeineming to overleggen
Vervolgens floten zij zich op ; en bet was blijkbaar dat do
gevormde ontwerpen nu dadelijk werden uitgewerkt De va
der zelf die bet plan voorgeflagen en heel gemakkelijk ge
acht had had bet niet veel minder kwaad dan zijne meisjes ;
loch na allerlei moois in zijn hoofd omgehaald to hebben
bad hij zich eindelijk bij een zeer dagelijksch gefchenkje be
paald hetgeen hem nu evenwel juist om de eenvoudige leer
zaamheid zoo zeer behaagde dat hij even zoo goed als
zijne docbters onder deze aangename bezigheid niet flechts
de
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de treurige laatfte dagen weltevreden fleet maar zelfs hot
eindelijk fcheidingsuur met een inmengfel van genoegen to
Aileen de moeder was dit geheel
gemoet zag
flaar hart
was ]outer zachte ernst en loutere onhaatcuchtige liefde voor
den noon
Haar zorgen haar waken haar werken vas to
midden van de beflommeringen en bezigheden voor bet ove
rige gezin eigenlijk altijd aan hem gewijd Zij had gees tijd
om to peinzen veet min om iet anders to doen din bet
geen tot zijne verzorging tot zijn uitzet tot zilne n ogelij
ke behoeften en aangenaamheden eene noodwendige berekking
had Hoe of moeder bet Loch maken zal met haar gefchenk?
zeiden de dochters ; en lader zeif fbhudde bet hocfd en
had niet weinig moeite om eene kleine predikatie aver de
woorden : is het ligchaam niet beter dan de Heeding? enz
voor haar binnen ce houden Eindehik was dan nu de tijd
gekomen dat elks werk in dir opzigt zou opeubaar wor
den ; en de zorgvuldige man begreep dat de uitdeeting van
de bedtoelde gefchenken bij her affcheid des to plegciger en
indrukwekkender zou zijn wanneer ze onder den open hemel
bij her flatig zacht en weldadig licht des dageraads en der pas
rijzende eon gefchiedde
De togt was inderdand plegtig
en aandoenlijk
leder vergat zkjne kinderliike vreugde zoo
wel de vader en de zusters over hunne verzinfels als de zoon
over al de nieuwe dingen die hij nu weihaast zien zon Er
werd maar weinig gefproken inzonderheid door de lieve meis
jes wier teikens uitgebroken tranen gedurig op bet punt wa
ren om den moeijelijk bedwongen hartstogt van den vader
zely to doen losbreken Ja welligt ware de ganfche affpraak
vergeten of althans zeer kwalijk uicgevoerd indien de liefde
Diet alle dingen overwonnen had indien de moeder nier
voorgegaan en z66 voorgegaan ware dat de verwondering
zelve en de dankbaarheid voor zulk eene moeder ook de
zwakfle aan zichzelve teruggaf
Langzaam gegaan zijnde
kwamen zij niet aan den heuvel of bet was tijd voor den
jongen reiziger om verder voort to fpoeden
De brave
vrouw nam Karen zoon in de armen drukte hem aan bare
borst kuste hem met warme harceliikheid en
hem ver
volgens loslatende
nam zij een takje vergeet mij niet
tilt haren boezem
flelde bet hem ter hand en zeide :
Lieve zoon
vergeet mij niet
dit is mijne Unige bede
mijne Unige waarfehuwing en vermaning : vergeet mij niet t
Be
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Bewaar deze eetwvoudige bloempjes zoo lang en zoo goed gij
kunt Uwe moeder gaf ze u ; vergeet boar Wet 6 Ik weet
zoo long gij dit doet zoo long uwe liefde voor dit hart
duurt zoo long gij u herinnert hoe dit hart geheel door en
voor en met u klopt zoo long kunt gij hetzelve Wet
bedroeven ; zoo long kunt gij niets doen noch lets nalaten
war gij tan hetzelve niet zoudt durven mededeelen waarvan
gij vreezen moest dat her eenmaal openbaar geworden het
zelve zou verfcheuren Gij weet hoe teer her is o Ver
geet her niet vergeet mij niet
Ten diep te geroerd ging
hij in de armen van zijnen vader over Deze verzamelde alle
zijne bedaardheid en zeide : Uwe moeder heeft u iets
tot affcheid gegeven
Billijk verwacht gij van elk onzer
hetzelfde
Welaan mijn zoon uwe verwachting zal niet
to leur gefteld worden
Ook wij willen ons door eenig zigt
boar teeken in uwe gedachten aanbevelen en dit kan het
zijn sevens tot eenen band maken die u aan dezelfde deugd
verbindt welker nederige doch zalige vrucht wij bier to za
men fmaken mogten Zie bier van mij een gouden horlogie
fleutel Dezelve zal u altijd vergezellen ?at u gedurig moe
ten in handen komen Doch wanneer gij inzonderheid a des
avonds to bed begeeft u gelijk waarfchijnlijk is in een
zaamheid bevindt en voor eene laatfte bezigheid uw horlo
gie opwindt herinner u dan aan deze mime vermaning en
last de verrigte bezigheid u hiertoe opwekken : wind uzelven
uw hart en geweten op tot bet goede De mensch toch en
inzonderliefd de jongeling heeft to dezen opzigte eene
merkbare overeenkomsr met bet uurwerk Wij koesteren goe
de gedachten vormen goede voornemens ontvangen deugd
tame indrukken ; dock de tijd de bezigheid de verftrooi
Sing doer dezelven weer verfaauwen Zij het dus uwe
fandvaatige gewoonte nu en dan bedachtzaam ftil to ftaan
en dlsartere vooral den avond van elken dog to bezigen Denk
dan aan uwen pligt en beltenrming son uwe opvoeding en
voerneniens •aan ntijne Iesfen en de liefde uwer moeder en
fpiegel uzelven nw gedrag uwen doorgebragten dog in dit
betder glas Beloof mij dit mijn noon Bezig hiertoe mede
min gefehenk en ik ben volkomen gerust
Thans was de
beurt nn tfe zusters Deze meisjes waren door hare ouders
in alien opzigte wel onderwezen en deden dit onderwijs
eere aan Re oudee was bijz©nder bedachtzaam eenigerma
to
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to fill en diep gevoelig De jongfle was meer levendig ver
nuftig en werkzaam Elker keuze van een gefchenk voor
den lieven reiziger fiemde dan ook met deze geaardheid meer
of min overeen De eerffe zeide : Ziedaar lieve bro6r een
borduurfel dat ik getracht heb zoodanig to maken dat gij
er uw vertrekje mede kunt verfieren Her verbeeldt eene kerk
en wel onze eigen lieve dorpkerk Gij weer hoe veel goeds
en geleerd hebben Hoorden wij er niet
Rwij daar gehoord
den godsdienst der liefde nit den mond van hem die voor
ons geheel liefde is in bet midden van zoo vele goede dor
pelingen welken wij gaarne als onze broeders en zusters be
fchouwden ? Welaan zij deze kerk u bet beeld van den bes
ten godsdienst de bron der liefde der hope en des troos
Blijf bij en in dezen godsdienst gelijk wij ons altijd
tes
gaarne bij en in dit kerkje bevonden ; dan zijn wij altijd bij en
in elkander elkanders vertrouwde vriend en ileun en danbrengt
ons diegene zelf die anders alles fcheidt de dood eenmaal
allerzekerst en allerzaligst bijeen
ledereen was geroerd
door deze taal van bet lieve vrome meisje ; vader en moe
der drukten haar even hartelijk aan de borst en de jongeling
was in eene foort van plegtige verrukking alsof hij niet om
eenig aardsch beroep maar tot den heiligen flrijd der deugd
zou op reis gaan niet hetgeen beneden is maar alleen dat
zou zoeken war boven is Her was dan ook misfchien niet
ongelukkig dat de aanfpraak der andere zuster zonder dit
reine en verhevene gevoel to floren hetzelve eenige wijziging
gaf gefchikt om hem de aarde niet al to ver of verkeerd uit
bet oog to doen verliezen Mijne gift lieve j A N zeide zij
is niet zoo mooi en zoo flichtelijk als die van P IE T J r
Gij weer ik kan noch zoo fraai borduren noch zoo ver
flandig praten
Doch ik hoop gij zult bet goede hart van
bet luchtige K L A A R T J E ook nu even gaarne erkennen als
gij altijd in uw fchik wairt in hare fpelletjes to mogen dee
len Ik heb onzen druivenbaom afgeteekend zoo its wij
hem nog verleden herfst in voile vruchtbaarheid hebben aan
fchouwd
Gij ziet en zult u des to beter herinneren hoe
wel hij daar tegen den muur in de befcbutting van then
anderen vleugel des huizes is geplant en opgebonden en
van jaar tot jaar naar behooren verzorgd Ik heb mijn best
gedaan om de heerlijke zonneflralen to doen opmerken die
gelijk bet licht der maan bij nacht refit op de bladeren en
vruch
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vruchten vallen ; welke laatften ik mede haar bevallig waas heb
zoeken to bewaren Och lieve brodr zulk een gezegend
hoekje viel ons to beurt ; zoo zorgvuldig zijn wij gekweekt en
gevormd ; zoo weldadig beCcheen ons bet licht der goddelijke
openbaring ; laten wij dan ook zulke goede zoete verkwik
kende vruchten dragen De wijngaard verfiert tevens bet huis
en laaft de bewoners Wees gij altijd vaders roem en mo e
ders vreugde onze roem en onze vreugde to gelijk Wees
altijd zacht en goed Verfpreid de bevallige vrolijkheid waar
gij verfchijnt Behoud daartoe een gerust hart eenen werk
zamen geest en eene ftandvastige dienstvaardigheid
Hier
werd de gulhartige maagd geheel ernst en gevoel ; nooit had
men haar zoo gezien ; zij fcheen eindelijk zelve verwonderd
en verlegen to zijn over hare deftige aanfpraak en met drift
wierp zij zich aan den boezem van den broeder om hen
Het was nu
bet laatfte affcheid op de lippen to drukken
meer dan tijd tat bet vertrek Nog eenmaal werden alien om
helsd aan alien dank en heilwensch geflameld door alien
met zuchten en handedrukken de beste zegen over hem af
gebeden de hartelijkfle liefde hem betuigd Men zag hem na
zoo ver men kbn Ten laatfte wenkte hij alien nog vaarwel
nooit gaf hij de zijnen reden om zich over zijn gedrag
en
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AAN DEN HROONPRINS DER NEDERLANDEN

riumf de zege is ons Triumf I
Het Moniler is geveld
Triumf reik mij den eikenkrans
Voor Nedrlands jongen Held
Stroomt tranen barst van blijdfchap los :
De God der Vadren leeft
Europa flaart den Jongling aan
Die haar gewroken heeft
Triumf verheeriijkt Vaderland
Hij zonk die trotfche waan
Verwoed als de opgeruide flroom
Greep hij uw velden aau :

De
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DER NEOEPLANDEN

De fchrik vloog de Adelaars vooruit
Bij t dondren van t mortier ;
Verdelging zweefde in bun gevolg
Omftuwd van roof en vier
Reeds ftorten duizend duizend neer
De ftroom ftuift immer voort ;
Reeds words bet moordend krijgsgefchrei
In Brusfels vest gehoord
God wie wie zal den storm weerftaan
Die t Vaderland verplet
Verhot n dat op Europa s nek
De Kors zijn voet weir zet?
Triumf Oranjes dierbre Held
Wien t dankbre Euroop vereert _
De punt uws degens heeft bet eerst
Den dollen Gal gekeerd
Zijn plundrend leger is vernield
En t overfchot verftrooid
De zege door uw moed gekocht
Is door uw bloed voltooid
Zoo boort bet fchittrend licht der zon
Een woedend onweer door :
De fchim van Nieupoorts flouten Held
Zweeft Nedrlands leger voor :
De blik zijns Naneefs vuurt den moed
Der dappre benden aan ;
Zijn zwaard in Spanjes krijg beroemd
Wijst bun de gloriebaan
Triumf de zege is ons Triumf
Het Mvnfter is geveld
Triumf reik mij den elkenkrans
Voor Ne lands jongen Held
Stroomt tranen barst van blijdfchap lox :
De God der Vadren leeft
De Wereld ftaart den Jongling aan
Die ons gewroken heeft
julij
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De flail Meferitz in bet voormalige Zuid PruisfeK is de
woanplaaxs van eene menigre arme Joodfcbe huisgezinnen die
men gevoegelljk alle in den bedelaars tand kan rangfchikken
Een deser arme Joden was eens naar Berlijn gegaan wo#r hij
zica bij een der rijkfle Bankiers van zijne natie vervvegde
en om eeae aalmoes verzocht Deze gaf hem een dubbeltje
Ach lieve hemel
zeide de are Joad „ wit zal ik daar
Wanneer elk onzer
mede uitvoereu in deze dare flad?
hernam de Bankier
Geloofsgenooten u zoo veal gaeft
„ dan zijt gij geborgen
„ Mnar dan moet ik nog overall
rondloopen en ik ben bier vreemd : gij zijt een rijk man ;
geef mij zoo veel dat ik beden ]even kan
Alle beden wa
De rijke Gierigaard wilde van nieta hooren
ren vergeefs
Eindelijk hield zich de arme Jood alsof hij wilde heengaan
doch keerde zich nog eens om en zeide : Indien gij mij een
guMen wilt geven zal ik u bet geheim leeren hoe gij eud
zeer oud kunt worden
Dit trot den Gierigaard Lang
seven welk eene heerlijke zaak voor hem die er DOOR an
met fchrik aan dacht dat de tijd fpoedig kohde komen dat
bij zijne effecten zijne juweelen zijn geld zou moeten ver
laten De begeerte om zeer lang to leven overwon ziju
wantrouwen en opende zijne beurs Hij gaf den begeerden
gulden Driftig vroeg hij nu :
En bet geheim?
De arme
f oo d nam bet geld tot zich en zeide heel laconisch :
Go
naar Meferitz ; daar is nog geen rijke Jood geflorvenl
DE LED
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Voor

zeker Geregtshof moest een boer een eed a eggen
letweik hij wat men er ook tegen inbragt volftrekt weiger
de Eindelijk zeide hij : „ Ik heb een zoon die Grenadier
bij de Garde is : wanneer er dan volftrekt een eed moet ge
daan worden last bet die ckan doen ; ik kan u verzekeren
dat hij bet zweren meesterlijk verflaat
AET

HIT VADIERLAND VAN HET lAMELEOr

HET VADERLAND

VAN HET RAMELEON

Geleerden hebben lang getwist of inderdaad
In t Dierenrijk wel een Kameleon befaat ;
Deez wilde hem in de Oost die in de West gaan zoeken
Doch finds geruimen tijd is dit gefchil beflist
Het is onnoodig dat men naar zijn woonplaats gist :
In Frankr jk vindt men c dier bijna in alle hoeken
In Poor de Heeren Franfchen

die het Mollwtdzch mitt per iagw :

Bien du tens lee savans ersemble out diffdrd
Si le Camblton existe en v6ri 6 ;
L un le plaga aux Index un autre So Amdrique ;
Maintenant chacun salt qu il existe en effet :
On eat parfaltement d accord our ee sujet :
La France eat son pays natal ; c est sans rdpligne
D

aL

Op eene Tilezina heafeho wijze zljn one de navolgende alreeds door
ons opgemerkte misftellingen aangewezenin een uit bet Engelsch over
zle No VIII Meng
genomen ftukje over F R E D iE I K w I L L E M III
BI 339 reg
2
3 moet zijn : „ FRED I R I K II gemeenlijk de
groote F R E D E R I K genoemd was zijn Oudoom
Het is bekend dat
TEE Dt4R I K
geene kinderen heeft nagelaten Ald reg 25 a6 moet
zijn : „Zijn Oom liet kisten vol gelds no
3 34
reg 28 29 leze
men : „ Hij eigende zich in 494 Emden en geheel Oostvricrland ; de
wijl hot Vorftelijk Hula van Cirkfena met K A R E L E D z A R T was uit
in ftede van Prins Lo
geltorven
3 344 reg 7 I8 ftelle men
DEwIJK van Pruisfen Brooder des Konings „ eon Neef desKonings
ten Zoon was van Prins A U
Immers gelijk F R E D E R t K w r L L E AI
O u a T W I L L E M van Pruisfen
zoo was doze LOVE W I J K cen Zoon
van Prins FIX D I N AND van Pruisfen ; welke beide Prinfen A D G u s T
w I L L E tI en F E R D I N A N D voile Brooders wares van F R R D R a c
gemeeolijk de Groote genoemd
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Uw Koningrijk komet
Door
5
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Leeraar der Doopsgezinden to Hengeto

filet Koningrijk Gods ook wel het Koningrijk der
Hemelen genoemd is eene zedelijke inrigting om de
menfchen to heiligen zalig to maken of mgt andere
woorden om ze tot eene gelukkige inwoning in den
Hemel op to voeden Alle opvoeding gefchiedt door
wegruiming van bet kwaad dat den aanwas kan be
lemmeren en verfterking van de eigenlijke levens
kracht De middelen tot deze opvoeding en vorming
zijn uitwendig voor zoo ver zij de leiding Gods van
de omitandigheden en gebeurtenisfen betreffen tot onze
zedelijke verbetering Het doel is echter eene inwen
dige eene zielsverandering van de redelijke aardbewo
ners van kinderen dezer wereld kinderen der duister
nis tot kinderen van den hemelfchen Vader kinderen
Jezus Christus heeft na vele voorbe
des lichts
reidfelen onder bet Oude Verbond bet fielder licht van
Gods liefde en genade ontdekt en daardoor bet Ko
ningrijk Gods op aarde gefticht ; alzoo Gods bedoelin
gen met het menschdom om hetzelve tot eene eeuwi
ge gelukzaligheid to vormen nimmer zoo helder zijn
gebleken als federt zijne verfchijning op de wereld
Toen Jezus dus op aarde rondwandelde kon hij met
regt zeggen : Bet Koningrijk Gods komt Met met uiter
MENc I W 8I5 N O Ii
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ltjk gelaat nnch men zal niet zeggen : Met bier of ziet
daar ; want ziet het Koningrijk Gods is binnen onder
ulieden en werkt reeds in deszelfs ftillen luister Dat
Koningrijk door Christus gevestigd is nog onder ons
Aand het breidt zich gedurig meer uit onmerkbaar
voor onze kortzigtigheid en oppervlakkige kennis ;
nogtans wordt het telkens vaster en heerlijker nadert
zijn verheven doel en de poorten der Helle zullen het
suet overweldigen Alle gebeurtenasfen alle beroerin
gen behooren tot hetzelve Diet omdat God ze wil
tuaar doordien het kwaad nit den verkeerden wil des
menfchen voortgekomen is wil God het door zijnen
Zoon uitroeijen opdat het rijk van waarheid en liefde
niet verfcoord of onderdrukt worde Oaarom was het ge
volg der komite van den Gezant des Vredes niet dat
hij bier vrede zou brengeii maar het zwaard Van daar
dat onder de verdeeldheid tusfchen ouders en kinderen
broeders en broeders zusters ea zusters echtgenoo
ten en echtgenooten de liefde Gods in Christus eia
delijk kon doorbreken en zich uitbreiderr Het zijn de
botfingen der boosheid des hoogmoeds en des ge
welds de botfingen van den a rdfchen zin des men
fchen tegen zijnef broeder then hij but tot dat de
ilrijdige belanges zich eindelijk hebben losgewrongen
uit de duistere gewelveu van den nijd en de menfchen
door lijden hebben geleerd dat zij door cigenbaat en
heerschzucht elkander underling rampzalig waken daar
alle geluk beftaat in God lief to hebben boven alles en
zijnen naasten als zichzelven ; het zijn deze botfingen
welke daartoe bevorderlijk rnoeten zijn Onderwijl de
Christen dus om en in zich de groote beroerip gen der
zonde befpeurt bidt hij verflagen mar toch in eer
biedige hoop : Uw Koningrijle kome
It Get laat
ons niet ophouden to bidden dat het mag komen ; dan
wards God in geest en in waarheid aangebeden door
Christus
Om ons M Vr
breidt zich dot Koningrijk nit
door vele gebeurreni_sfen en woelingen waarvan wij
beperl : e aarab wghers
den zamenung nosh den
voort
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voortgang tot bet hoogfte zedelijk doel niet kunnen
begrijpen evenmin als wij bet zamenftel en de langza
me ontwikkeling van eenig voortbrengfel Gods in de
natuur kunnen nagaan ; hoewel nogtans bet fchepfel
telkens grooter en volmaakter wordt door eene verbor
gen kracht of eigenfchap Zoo zacht zoo onmerk
baar maar echter zoo zeker voortgaande zijn ook de
wegen Gods ter uitbreiding van zljn Koningrijk Hat
zijn heden de ftaatsgebeurtenisfen ; die wij eerst korte
lijk moeten overwegen als daartoe ftrekkende ; en
fchoon de groote omvang onzen gezigteinder ver to bui
ten pat laat ons uit het weinige en onvolmaakte dat
wij zien befluiten tot bet groote en volmaakte dax
wij niet zien ter verflerking van ons kinderlijk geloof
in eene Godsregering
Toen wij in bet begin der verleden maand den alge
meenen Dank en Bededag vierden waren wel is
waar ctnze grenzen voor de eerfle dreigende gevaren
behoed Onze legers vereenigd met de veel grootere
der Bondgenooten hadden reeds onder aanvoering van
onzen dapperen Erfprins verfcheidene overwinningen
behaald en de magt van den geduchten geweldenaar Net
eerst geftuit door den moed onzer braven began reeds
to wankelen Nogtans voerde hij nag fteeds zijne krijgs
benden aan en zijne fnoevende woorden ingang virt
dende door de opgeblazenheid en vernielingszucht zij
ner manfchappen moedigden zijne horden aan Eei e
geheime vrees dat de bewegingen van valfche eerzucht
een gansch yolk mogten beroeren am de fakkel des
hoogmaeds in fchier alley harten to ontfteken deed den
vreedzamen en godvruchtigen burger beven Dan de
zijne leugentaal pra
Heere heeft dearin voorzien ;
lerij eM valfche beloften waren to algemeen bekend ost
langer bet vermogen to heb~en van den grooten hoop
to verblinden en tot trijden op to winden Verward in
zijne eigen ftrikken heeft zich de wreede beroerder
van zoo vele ftaten en volken de beroerder der ge
heele menschheid de fch ender van de heiligfte verbind=
e
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tenis u en eeden aan zijne vijanden overgegeven Hij
is gevallen lafhartig en diep gevallen lafhartiger en
dieper naarmate zijn hart meer opgezwollen was door
ontwerpen om de geheele wereld to beheerfchen en
als eene andere Godheid die alle magt trotfeerde al»
les dienstbaar to maken aan zijne eigenzinnigheid Hij
is gevallen door den uitgeilrekten arm van Hem die
zich door zijn nietig fchepfel niet laat befpotten eu
de menschheid juicht over zijnen val Dene eerbiedige
blijdfchap zonder inmengfel van wraak rijst op uit
den boezem van den welgezinden Christen hij zegt
Het is van den Heere gefchied ziet het is wonderlijk in
enze oogen r Mogt voegt hij er in kinderlijke en blij
de verwachting bij mogt dit een bewijs zijn dat uv
oningrijk komt o hemelfche Vader
Doch w T niet in dezen grooten aanvoerder al
leen berustte bet rijk des gewelds gegrond op leugen
taal en onregtvaardigheid Neen Gel hoe zoude hij
onderfeuning ter uitvoering zijner baatzuchtige ont
werpen hoe kracht om magteloozen en nederigen
zoo wel als fterken en hoovaardigen to onderdrukken
gevonden hebben bijaldien niet even zoo baat en
heerschzuchtigen hem hunnen arm hun vermogen en
hunne list geleend hadden ten einde zich to zamen to
verheffen en to verrijken Die heillooze drift welke
den mensch zelven tot zijnen eigenen afgod herfchept
werpt alles neder wat haar belang of eigenzin weer
ftaat en die drift die ontaarding huisvest helaas
nog in veler gemoederen Zij maakt iederen door haar
bezielden grooten beambten en regeringsperfoon
die door belangelooze regtvaardigheid tot eenen zegen
zijner minderen of onderhoorigen kon worden tot
eenen dwingeland en verwbester der heiligfte regten
iederen burger die door deze verderfelijke beginfels
wordt aangedreven tot eenen oproermaker in wiens
hart geene vrede is Wij zien dit in die ijsfelijke be
drijven van eigenzin en wreedheid welke vele gebeur
tenisfen in dezen laatifien veldtogt hebben gekenfchetst
iu
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in die worilelingen tegen de rust tegen hetL welzija
der medeburgers behagen fcheppende In bloedvergie
Beklemd vraagt bij dit alles de nadenkende
ten
bet Koningrijk van God komehg
tnensch Moet z
Een rijk van liefde en van vrede Ja zal ar Wt aUe
die onheilen wel eenig goeds geboren worden
zijn geene oorzaken van bet
De oorlogen m Vr
geene
bronnen
van
bet zedelijk bederf neen
lkwaad
zij zijn de losbarfting de afgrijfelijke uitvloeifels daar
van Zij zijn de tegenkantingen der boosheid terw jl
bet rijk der waarheid en des lichts deszelfs weldadfgem
invloed poogt to verfpreiden door de dikke duisternis
+Gelijk wanneer de dampkring met vele onzuivere dee
len befmet zijnde zich eindelijk zuivert en deszelfs
veerkracht herneemt door een verfchrikkelijk onweder
dat foms de woningen der vreedzamen de verblijven
der godvruchtigen door deszelfs verterend vuur ver
nielt zoo vallen ook onder bet woeden des oorlogs
vele onfchuldige flagtoffers
Waarom bet onheil juist
dezen en niet alleen den fchuldigen den zondaar bij
uitnemendheid treft is voor den kortzigtigen fterve
ling niet to doorgronden hij ziet flechts dat beiden
rcgtvaardigen en onregtvaardigen eenerlei wedervaart
in dit leven En befpeurende dat bet rijk Gods op
aarde deszelfs algeheele taak niet voltooit flaat hij bet
oog des geloofs door Christus op de eeuwigheid
zwwijgt en aanbidt
Zijn nogtans die ftormen en onweersvlagen in de na
tuur geweken dan betreurt men wel de aangerigtever
woesting doch men ademt ruimer en vrijer in de lie
felijkfte geuren ftroomt Gods wijsheid en liefde ons te
gen en men troost zich in bet behoud van velen
onder bet lijden of den ondergang van weinigen Zoo
breekt ook de dageraad van Gods zedelijke regering
tell ens heerlijker aan na bet uitwoeden der onbeteu
gelde hartstogten na de verwoestingen des menfche
liiken hoogmoeds en der eigenzinnigheid Ook zij be
fmetten den zedelijken dampkring zij fcheiden wat
i
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God heeft zamengevoegd en terwijl de menfchen ziclt
onderling verniclen leeren zij van elkander wijsheid
wetenfchappen hervorming van zeden ja zij leeren
elkander beminnen in vele nu eerst ontdekte deug
den bij huine vijanden zij leeren in den mensch al
lengskens het beeld Gods den Broeder eerbiedigen
leeren dat God de aantlagen van den hoogmoedigen
yerijdelt leeren dat zijn Koningrijk op aarde is lee
ren dat Hij naar zijnen wille doet met het heir des he
mels en met de inwoners der aarde en dat er viemand
is die xiftte hand afflaan of tot Hem zeggen han wa
doer Gig En uit de verwarring uit de duisternis per

ijst als uit een bajert bet helder licht van Gods
volmaaktheid waaraan allengskens bet geloof lerker
zuiverder en kinderlijker wordt en dit geloof vestigt
zich als de heilige vrucht des oorlogs in bet ge
nnoed van den eenvoudigen Christen
De bevordering van dit geloof aan een goedertieren
wiis en magtig opperbeftuur is bet eigenlijke doel van
bet Koningrijk Gods Het wordt vast en onbewege
lijk door de genadegifte des eeuwigen levens die door
Christus Jezus is Zoo werken de gebeurtenisfen der
tijden met de openbaring hand aan hand om den
mensch op to voeden en zijn eenig heil to doen zoe
ken in zijnen Heer en Zaligmaker Wat de goddeloos
heid en hoogmoed der ftervelingen dan ook mogen ver
woesten en verkrachten hoe dikwerf verfchillende
rangen en ftanden in de maatfchappij anders zoo on
vermijdelijk door verzaking van den geest des Chris
tendoms alleen de regten der menschheid fchenden en
onteeren de prikkels van valfche eerzucht wetten den
band van eenheid en liefde verbreken en ontheiligen
den broeder door Bent ingebeelde meerderheid van zij
nen broeder fcheiden of over hem doen heerfchen
Gods almagt Gods regering herftelt weder hetgeen
de boosheitl listiglijk track to vernielen zij veree
digt
hetgeen eigendunkelijk geweld vaneengefcheurd
heeft
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heefx en doet dat geweld zelfs den gencn die God
liefhebben medewerken ten goede
Zoo leeren Voriten en volken terwiji zij zich tegen
elkander wapenen ter overheerfching van wederzilden
geregtigheid zoo ontwaren zij de beperktheid hunner
krachten daar alle magt is van God zoo zien zij den
wankelen ftaat van troonen die niet door bet belang
en bet zedelijk welzijn der burgers worden gefchraagd
de volken befpeuren bet ijdele van roem en eer
zoo zij niet ontfpruiten uit Godsdienst en deugd en
terwijl Gods gerigten op aarde zijn ondervinden zij
dat zijne wegen zijn paden van liefelijkheid heerlijkheid
en vrede zij leeren zich onderwerpen leeren dat God
ons gefchapen heeft om elkander to beminnen en wet to
doen niet om elkander to haten en uit baatzucht to
vernielen en dit geloof is Gods Koningrijk
II Gij ziet dus Gel
niet flechts ons rnaar in
ons in bet diepfte onzer harten moet Gods Koning
rijk komen dit is hetgeen waarop ik ten tweede meer
bepaaldelijk uwe aandacht wilde vestigen Het geheele
zedelijk rijk Gods op aarde berust eigenlijk in de geza
menlijke gemoederen der menfchen Daar is de bodem
waarop bet zich moet vestigen daarin moet bet al dieper
en dieper wortelen fchieten daaruit moet bet opwasfen
en vruchten voortbrengen der bekeeringe waardig daar
binnen moet bet rijp worden voor de eeuwigheid en
eindelijk al bet kwade verbannen dat door gewoonte
door opvoeding door ingewilligde neigingen en harts
togten door flechte voorbeelden en verkeering door
velerlei oorzaken als iets vreemdaardigs van de kinde
ren Gods bet hemelsch beginfel heeft bezoedeld Wil
len wij dus bidden Gode welgevallig bidden Uw Ko
ingrijk home dan moet ieder van de gebeurtenisfen
van zijnen tijd hij moet van zijne eigen ontmoetingen
en iotgevallen zulk een gebruik maken dat zijn zede
lijk beginfel daardoor geheiligd verfterkt en uitgebreid
worde
Wat een geheele ftaat is in t groote is elk mensch
in
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in t kleine De ganfche menschheid behat nit zee
vele enkele perfonen to zamen genomen die een Ko
ningrijk Gods in zichzelven hebben Wij voeren gedu
rigen ftrijd tegen de liefde den H Geest Gods die
ons dringt bet goede to willen en bet goede to doen
l ehoudens onze zedelijke vrijheid is er toch eene
kracht eene heilige kracht in ons die ons drijft om
God to gehoorzamen en daarin ons wezenlijk heil in
de liefde onze hoogfte vrijheid to zoeken Die opwel
lingen van toorn haat misnoegdheid afgunst nijd
wrevel twistgierigheid hoogmoed weerfpannigheid
moeten uitgeroeid en door de aankweeking der liefde
Gods in ons overwonnen worden
Thans is bet pligtmatig en natuurlijk dat wij ons
verblijden over bet geweken gevaar om wederom door
denzelfden dwingeland overheerd to worden en op
nieuw ja nog oneindig knellender onder zijnen ijze
reri fchepter to moeten bukken Dan deze vreugde
zal zij godsdienftig en opregt zijn moet zich ook
openbaren in bewijzen van dankbaarheid Welk eene
blijdfchap moot bet zijn hulp to kunnen verleenen
aan de noodlijdenden de gekwetften de verminkten
Hoe dierbaar wordt ons de gelegenheid om onze on
derfteuning aan die weduwen en weezen to verleenen
wier mannen en vaders door bet vergieten van hun
bloed ons in bet geruste bezit onzer goederen hebben
gelaten Doch Gel dit is niet alles wij moeten in
onszelven keeren en vragen of in ons binnenfte ook
hartstogten en driften woeden die den vrede in en otu
ons verfloren kunnen
Zoo lang aardsgezindheid zoo lang heerschzucht
to eigenbaat nog in ons huisvesten en bet beeld Gods
bet beginfel der algemeene goedwilligheid in ons ver
dringen ontkiemt ook bij ons bet zaad tot den oor
log llet is de kleine ftrijd die elders in t groote
wordt gevoerd de ftrijd tegen de medemenfchen die
ons omringen de ftrijd tegen bet rijk Gods Zoo lang
wij niet ganfchelijk genegen zijn om alle onze begeer
ten
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ten to onderwerpen aan den wil des hemelfchen Va
ders geopenbaard in onze rede en zijn heilig woord
zoo lang zijn bet flechts de omftandigheden de gele
genheden maar niet onze betere gezindheid die ons
van den dwingeland en deszelfs goddeloozen aanhang
onderfcheiden Wanneer men de wetten zoekt to ver
krachten of to ontduiken maakt men eene inbreuk op
en men is niet flechts ftrafbaar
de regtvaardigheid
voor den tijdelijken maar ook voor den eeuwigen Reg
ter
t Is om waarlijk met grond van vertrouwen to
kunnen bidden Uw Koningrijk kome niet genoeg dat
wij bet kwade laten wij moeten bet goede doen
De liefde Gods m Vr verdringt de liefde tot de
wereld en hare begeerlijkheden
en geeft ons tevens
om
al
bet
kracht
kwade to overwinnen Wij hebben ei
genlijk flechts to bidden dat die liefde ons vervulle
dan hebben wij lust tot bet volbrengen onzer pligten
wij beminnen onze medemenfchen al kinderen van
God wij gevoelen dat zij gelijk als wij tot zalig
heid zijn beftemd dat wij hun geluk wel kunnen be
vorderen en onszelven dus zaligheid verfchaffen maar
niet hun geluk verwoesten zonder onszelven rampza
lig to maken terwijl over hen door wien de ergernis
fen komen bet Goddelijk wee is uitgefproken Gode
zij dank dat bet niet in der menfchen magt is gefteld
om over bet waar geluk hunner medemenfchen to be
fchikken Laat ons hen dan niet vreezen die alleen het
ligchaam kunnen dooden maar veelmeer Hem die bei
de ligchaam en ziel kan verderven in de hel De men
fchen kunnen ons genoegen verbitteren en groote on
heilen over ons brengen maar voor den godvruchtigen
daagt
ns de dag des heils Eons prijkt Gods Koning
rijk in deszelfs vollen luister
Terwijl er dan nog
altijd veel duisters in de voorvallen der verfchillende
ftaten en volken overblijft terwijl zelfs de woelingen
der boosheid geene volledige zuivering in bet rijk van
God op aarde to weeg brengen laat ons op onszelven
zien of wij ook nog zulke hevige fchokken en kastij
I i
din
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dingen noodig zouden hebben

eer wij tot inkeer en
beterfchap komen o Gel
terwijl wij bidden Usv
Koningrijk kome laat ons vragen of ons hart reeds
een gcheiligde tempel is toegewijd aan het rijk van
waarheid en deugd En fchuilen er nog fchadelijke be
wegingen listige ontwerpen en onreine gedachten in
zoo laat ons onszelven voor God door onzen Zaligma
ker verootmoedigen laat het ons ernst worded Gods
welbehagen to doen laat ons van ilonden of aan het
heilig voornemen opvatten om ons heil to zoeken in
wel to denllen en wdl to doen Laat ons onbefmet
van de ligtzinnigheid en zedeloosheid dezer eeuwe in
nederigheid voor Gods aangezigt wandelen gedenken
de dat Jezus zalig prijst die arm van geeste zijn door
dien aan hen het Koningrijk der Hemelen behoort En
ons getrooste de wanneer de geweldigen dezer aarde
ons vervolgen om onze evangelifche deugd en geregtig
beid laat ons daarom God en zijne geboden niet ver
laten opdat Hij ons niet verlate Maar vol vertrou
wen op God en zijne regering laat ons bidden Uv
Koningrijk van heil en vrede kome in en oni ons
men
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kan er onder de woelingen van bet ondermaanfche
wat bij de zoo vaak to leur geftelde verwachtingen van den
kortzigtigen mensch noodzakelijker en belangrijker zijn dan
dat vertronwen op de eeuwige voorzienigheid eenes alwijzen
en besten Vaders aan to kweeken hetwelk ons kan doen be
rusten in de fchikking onzer lotsbedeeling Het is waar wij
bebben ten aanzien dier leidingen in de H Schrift bijna
op ieder blad fporen van Gods almagr wijsheid en goed
beid maar hoe zeer bet met betrekking tot dezelve oolt
al
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al niet Inoge onthreken aan toeftemming en geloof zoo mis
ten zij bij fommigen ter algeheele en volledige toepasfing
op hart en gedrag wel eens then invloed waartoe zij ons
zijn aangewezen Niets kan derhalve gepaster zijn dan ook
uit latere tijden zoodanige gefchiedenisfen to ontleenen
wier fprekend karakter bet gezag der H Schrift helpt Ha
ven en die omtrent doel en oogmerk daarmede geheel in
ftemmen ons met den dierbaren Bijbel leerende dat bet lot
der volken zoo wel als dat van bijzondere perfonen Konin
aen Vorften en onderdanen in de hand is van Hem dia
let heelal befluurt die zoo wel den worm in bet ftof ziet
wemelen als den Seraf gadeflaat En bet is de overweging
hiervan mijne Landgenooten die mij deed befluiten de na
volgende door mij nit eene zuivere bron ontleende Le
vensgefchiedenis mede to deelen eener voortreffelijke Vrou
we de herinnering nan wier nagedachtenis tegenwoordig nie
mand kan bevreemden eener Vrouwe die hoewel onder ve
le rampen opgevoed eindelijk de zon der vreugde zag ver
rijzen en in vollen nadruk ondervond de waarheid der ver
zekering dat bet vertrouwen op de Voorzienigheid eenmaal
words bekroond
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was de Dochter des Koninga

SOPHI
FELICIT
S T N I SL US L E C K

Z I N S K Y van Polen
die door invloed en medewer
king van K R E L XII Koning van Zweden door de
Poolfche Magnaten in de plaats van U G U S T U S II
die door denzelven van den tropn verdreven was daar
pp verheven werd Dan S T N I S L u s bezat die
kroon niet lang want na het ongeluk K R E L XII
bejegend werd de Poolfche Monarch van land en volk
ontzet moetende met zijne Gemalin en Dochter
de
Prinfes M RI
onder duizend gevaren
den akket
des lijdens ploegen tot dat zij eindelijk in rankrijk
rust en veiligheid vonden S T N I S L U S was een
der edeifte mannen van zijnen tijd
hij en zijne Ge
malin eene Poolfche Gravin waren in den uitgebreid
ften zin des woords Christenen hunne Dochter werd
alzoo Christelijk opgevoed en hetgeen aan deze opvoe

ding
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ding bijzondere kracht en nadruk gaf was bet lijden
hetwelk zij van hare geboorte of aan tot op haar hu
welijk met L D E w IJ K XV Koning van Frankrijk
met bare Ouders moest verduren
De Prinfes M RI was flechts Un jaar oud toen
zij reeds in een zeer groot levensgevaar werd gewik
keld haar Vader was met zijn leger in Warfchau de
Sakfifche armee rukte met geforceerde marfchen voor
waarts en daar hij zich niet fterk genoeg beyond der
zelve bet hoofd to bieden zoo befloot hij to retireren
en zich met de overwinnende Zweedfche matt to ver
eenigen S T N I S L u s had zijn huisgezin bij zich
Slechts cene halve dagreize van zeker oord waar zijne
troepen halte hielden ontwaarde hij dat de vijanden
zich nog maar weinige uren van hem verwijderd be
vonden
anftonds liet hij zijn yolk opbreken hij kom
mandeerde en beftuurde in eigen perfoon den afmarsch
en men gehoorzaamde hem met zulk eene overijling dat
de ofbcieren van zijn huis mitsgaders de bedienden
vergaten om de jonge Prinfes M R I in zijn rijtuig
to brengen terwijl de Gouvernante meende de Min
zou het kind bij zich hebben en deze wederkeerig het
zelfde omtrent de Gouvernante onderftelde Intusfchen
zette het leger zijnen weg voort Ken uur daarna toen
men de jonge Prinfes miste zond men dadelijk eenige
ruiters terug om haar of to halen Deze aan bet huis
gekomen zijnde daar de Koninklijke familie geflapen
had vroegen oogenblikkelijk aan den waard waar bet
kind de Dochter des Konings zich beyond Deze
antwoordde „ Ik weet bet niet en men heeft bet mij
„ ook niet in bewaring gegeven
Men deed hem ont
zettende bedreigingen maar hij bleef bij zijne ontken
ning daarbij voegende „ Gijlieden zoekt mij flechts
„ ter dood to brengen maar ik ben onfchuldig
On
dertusfchen doorzocht men bet ganfche huis zonder
evenwel bet kind to vinden eindelijk befloot men bet
zelve in brand to fteken dan op bet oogenblik dat
men zulks King bewerktelligen vonden eenige der
man
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manfchappen bet kind achter in een wagenflal of
fchuur to midden van hun luidruftig onderzoek ge
rust in bet wiegje liggen de krijgslieden toelagchende
Drie jaren daarna toen K R E L XII Sakfen de wet
voorfchreef en de familie van Koning S T N I S L U S
to Pofen in Men haar verblijf hield op het flot dat
noch door uitwendige verflerking noch door eene toe
reikende bezetting genoegzaam beveiligd was viel
Czaar P E T E R I met zestigduizend man in Polen en
zond een korps ligto troepen naar Pofen om de Ko
lles vlugtte
ninklijke familie gevangen to nemen
echter
werd
benevens
eenige be
de vierjarige Prinfes
dienden door de Rusfen omfingeld en ingelloten en
reeds waren deze laatflen bezig met bet openbrekender
deuren van bet Slot toen men nog middel vond door
een verborgen uitgang in den tuin to ontkomen en Zoo
tie naastbij gelegene boerenwoning to bereiken alwaar
men bet kind aan de zorge eener boerin moest aanbe
velen welke hetzelve trouwhartig vol angst en be
zorgdheid in eenen baktrog verborg tot dat de vijan
den wederom waxen afgetrokken
Na den ongelukkigen flag bij Pultawa in den jare
waarbij K R E L XII door Czaar PETER gefla
gen werd en ingevolge dier nederlaag zich met de
vlugt moest redden de wijk nemende naar Bender
onder Turksch gebied moest ook S T N I S L U S Zijn
Rijk verlaten hij week naar Pommeren en hield zich
aldaar in Stettin op waarheen ook de Prinfes M R I
gebragt werd welke zich tot hiertoe nog in Pofen be
vonden had Uit Stettin dreef do ftorm des tegenfpoeds
den Koning met zijne Getnalin en Dochter naar
Zweden van daar naar Tweebruggen en vervolgens
naar Frankrijk alwaar dan eindelijk deze drie ongeluk
kigen rust en befcherming vonden
Indien men mogt vooronderflellen dat de opvoeding
der jonge Prinfes bij deze onrustige levenswijze wel
zal geleden hebben zoo bedriegt men zich zeer S T
VI L u
vexgat bij alle de oorlogen die hij voe
ren
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ren moest bij zijne onrustige levenswijze en on gehric
kige ontmoetingen geen oogenblik dat hij vader was
de opvoeding zijner M R I
benevens nog eene Doch
ter welke echter in Tweebruggen reeds vroeg over
leed was zijne aangenaamfte uitfpanning onder den last
der tegenfpoeden De Gouvernante der beide kinderen
M O C K Z I N S K i was eene• voortreffelijke Dame wel
k e uitftekende verdienften bezat en in de beoefening
van het ware Christendom verre gevorderd was zij
ontving van s T N i s L U s een door hemzelven wel
beraamd plan hetwelk door haar getrouw werd opge
volgd een plan dat bij ieder Initituut voor jonge
Dochters behoorde ten grondflag to liggen hetwelk to
befchrijven hier echter to wijdloopig zoude zijn S T
N I SL tIS verwijderde het zoogenaamde fraai vernuft
omdat hetzelve de meisjes to verwaand maakt even
zeer was hij een vijand van zekere fystematifche fteilin
gen in het godsdienftige omdat dezelve de ziel flechts
met vooroordeelen vervullen Hij beminde vriendelijk
heid en opgeruimdheid en zocht zulks ook in M R I
over to planten hij wilde dat men de vorming van
den geest langzaam en met de ontwikkeling van bet
ganfche gemoedsbeftaan gelijken tred zou doen gaan
dit itelde hij ten grondregel zoo wel met betrekking
tot het wetenfchappelijke als tot het onderwijs in
den Godsdienst en wat dit laatstgenoemde betrcft
hetzelve was zoo geheel doelrnatig zoo verheven en
waardig dat het mij Teed doet zulks hier niet voeg
zaam to kunnen mededeelen hij was ja geheel ka
tholiek maar zoo zuiver en praktikaal en zoo over
eenkomitig tevens met den geest van het ware Chris
tendom dat M R I daardoor tot eene der voortreffe
lijkite Christinnen en to gelijk tot eene der kloekzin
nigitee en fchranderfle vrouwen gevormd werd
waren he ook
ST NISL US en MOCKZINSK
daarin eens dat men de kinderen reeds in hunne vroe
ge jeugd den Heere J E Z U s als den grootften kinder
vriend inoeat leeren kennen De Prinfes was naauwe

lijks
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rijkg in ftaat de Natuur en hare fchoonheden to be
wonderen of zij wend ook reeds daardoor tot aanbid
ding tot dankbaarheid en liefde omtrent den grooten
Veroorzaker van alles opgeleid zoo werd haar de ge
heele fchepping ten tempel en zij telkens opgewekt
haren blik hemelwaarts to wenden Bijzonder werd has
re neiging tot weldadigheid daardoor aangekweekt en
zii bereikte daarin allengskens eene ongemeene hoogte
Door deze vorming van verfland en hart was M RI
reeds in haar achtfte jaar de roem en blijdfchap harcr
familie en zij wyerd reeds in Pommeren hooggefchat
als een met grooten aanieg begaafd kind
lets dat zij in dezen leeftijd geheel niet begrijpen
kon was dat er menfchen gevonden worden die God
niet liefhebben en wier handelwijze zoo geheei flrijdig
is met ziin welbehagen daarom zeide zij eens He
komt zonder twijfel daar van daan dat zij niet weten
vat God voor hen gedaan heeft en vat Hij tegen hen
doen kan aij weten zeker niet dat er een Hemel en
gene Hel is men moest hun dit toch zeggen
Nog bezat lievrouw M o C K Z I N S It eene groote

erdienfle dat zlj ttamelijk de jonge Prinfes aan ar
beidzaambeid gewende huar den lediggang als affchu
welijk voorf}ellende hare bezigheden waren afgedeeld
in uren den Godsdienst het onderwijs in onderfchei
dene talen en der handwerken toegew jd en in hare
uitfpanningen hield zij zich bezig met teekenen fchil
zij teekende en fchilderde bijna
deren muzijk enz
nier dan godsdienftige voorwerpen ook was hare mu
zijk meestal daarmede overeenkomflig ter vorming van
eerie bevallige houding leerde zij ook danfen
De H B R I G I T T
eene voormalige Zweedfche
Prinfes kende zij uit de gefchiedenis Toen zij zich
in Zweden beyond liet zij zich bij den man brengen
die zoo bet heette bet ligchaam in bewaring hield
Een Zweedsch dat is een Lutersch Bisfchop geleid
de haar derwaarts nadat zij bet ligchaam bezien had
verzocht zij men mogt haar toch bet hoofd geven of
ver

LEVEN

verkoopen hetzelve was bun als Luteranen immera
niets waardig De bezitter moest haar zulks wel wei•
geren en de Bisfchop voegde daarbij dat bet hoofd
atiet buiten bet Rijk mogt gevoerd worden M R I
antwoordde Maar bet is evenwcl cen katholiek hoofd
doet niets ter zake zij
Dat hernam de Bisfchop
Gij hebt gelijk
„ was eene voortreffelijke vrouw
mijn Heer was bet antwoord der elfjarige Prinfes en
zoo Lang bet hoofd deter voortrefelijke vrouw in Zweden
blijft zal men zich herinneren dat in hare dagen hat
Koningrijk katholiek was
De Moeder van s T N I s
L U S en zijne Gemalin onderfteunden de edele m o c x
zoo dat zij
zIN S R
in de opvoedilg van M R I
reeds in haar twaalfde jaar als eene wel onderwezene
naar hart en geest gelukkig gevormde en algemeen
geachte en beminnelijke jonge Dame bekend ftond
Eindelijk kwam nu ook de rampfpoedige familie tot
rust want de Koning van Zweden die ook Hertog
van Tweebruggen was gaf aan dezelve bet Tweebrug
fche Slot alwaar na tien onrustige en rampvolle ja
ren nu meerdere kalmte genoten werd S T N I S
L U s gaf zich geheel der Goddelijke Voorzienigbeid
over en wijdde thans z jnen tijd aan den Godsdienst
en aan de opvoeding zijner Dochter Zijne Gemalin
was bij wijlen treurig wegens bet verlies der Poolfche
kroon waarover dan wel eens een minzame woorden
ftrijd ontrtond Bij eene dusdanige gelegenheid verko
zen eens beide de Ouders hare twaalfjarige M R I tot
fcheidsvrouw zij moest beflisfen wie gelijk had Ik
ben van gevoelen zeide zij na eenig bedenken dat ge
beiden in den grond der rake kunt gelijk hebben Ma
ma treurt om hare kroon omdat zif die liefhad Papa
betreurt dezelve niet omdat hij Man is De Vader om
armde haar teederlijk met deze woorden „ Gij hebt
„ als cen Man geoordeeld
filet vervolga hi rna
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in waan

van eigenliefde dronken

yorbijscerd door den rang op aarde aan u gefchonken
Geene andre waarde erkent dan ge in uzelv bereft
En

boven al wat leeft

de trotfche kruin verheft

Q

De Her M W E S T t R M N ten oogmerk hebbende
eerlang bij Inteekening onder boven gemelden ticel her
licht to doen zien een Gedicht in vier Zangen zoo ftrekt
let ons tot wezenlijk genoegen eene zoo verdienftelijk be
gontren taak onzen Lezeren aan to kondigen en niet minder
dat wij deze loffpraak mogen ftaven met de mededeeling van
ten deel des eerften Zangs hetwelk terwiji her ons Men
gelwerk tot fieraad verftrekt tevens niet kan misfen de be
langftelling in gezegde ouderneming ook bij her fchoon Ge
Wij hebben daar alhier
flacbt krachtdadig to bevorderen
bet naruurlijk verband moest ontbreken de gekozen proe
ven uit dit overal fraai en treffend Gedicht met een opfchrift
onderfcheiden dat derzelver inhoud genoegzaaul doet kennen
NO
K k
tltENGYLW
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Gij die n t regt bedingt van t onbepaald regeren
Bet fchoon Geflacht verlaagt door t wrevlig to overheeren
Die op uw krachten flout in uwen euvelmoed
Een voorwerp fmaden durft dat ge alles danken moet
Keert in uzelv terug en t eerfte zult gij vragen

„ Wie heeft met finart en zorg mij onder t hart gedragenI
n Wie offerde vermaak en lust en bloei en kracht
~ Opdat mijn aanzijn t eerst zou blinken uit den nacht
o Vraagt flechts verder Diet

fchoon t eindloos konde duren a
Elk antwoord ftrekte alleen tot fchaamte u ean to vuren
Heeft u Natuur zoo zwaar een last niet opgelegd

Beftemt ze u minder finart geeft dit u meerder refit
Beproeft then fieren moed die alles wil beftrijden
Kent gij u fterk genoeg om zoo veel wee to lijden

Wat zoude uw grootheid zijn uw fterkte en uw genot
Had flechts het fchoon Geflacht geen invloed op uw lot
ULPELOOSHEID V N DEN HIENSCH BIj DE CEBOORTE

Hij t Evenbeeld van God de Mensch verfchijnt op aardft
Maar zoek die heerlijkheid het kenmerk van zijn waarde
Die majetteit dat regt tot onbepaald gezag
Wear vindc ge een enklen zweem van t geen hij eens vermag
Dear ligt hij magteloos en wet hem flit to duchten

Hij kan het dreigend feed beflrijden noch ontvlugten
Wat hem ook prangen moog wat hem ook worde ontroofdj
Wet ramp hem woedend fel moog hangen boven t hoofd
Hg kan flechts door gefchrei z jn nood to kennen geven
Zoo arm aan geest als krachc verfchijnt hij in het levee
t Verachtlijk kruipgedierte ontwaart bij t eerst beflaan
Bet nadrend onheil reeds en weet er aan to ontgaan
Net lastdier weet terftgnd de zoogfter aan to hangen
jtn t krachtverwekkeud vocht behendig op to vangen

DC
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De Mensch de Mensch alleen al t wee ter proof gefteld
Zou fmachten naasc de bron die tot zijn laafnis welt
Van overvloed omringd in bang gebrek verteren
En magtloos d angel van her kieenfte infekt to weren
Zou hij gewis vergaan in d eerften levensflond
Indieu geen teedre zorg zich tot zijn hulp verbond
MO EDERTROUW

Wie zal hem bijfland bien hem voor de koude dekken
Wie d ingeprangden geest nit de eerfte fluimring wekken
Me went her mondje t eerst nog door geen vocht befproeid

Te keeren naar de borst waaruit zijn laafnis vloeit
Wie biedt hem t voedfel san van eigen levenskrachten
Ontwoekerd aan de liefde
ch tvie waakc ganfche nachten

an t fchomlend wiegje door bij t flaauwe flikkerlicht
Wie reinigt koestert kweekc her hulpbehoevend wicht
Wie beefy den moed daartoe en wie de kracht to gader
Zijt gij t die u verheft op d eedlen naam van Vader
Die u in uw gezin bet hoogile regt bedingt

En flout op uwen rang near uwen wil flechts dwingt
Neenl zij de ceedre Vrouw vermoeid van t pijnlijk dragen
Gemarteld uitgeput door wreede jammerviagen
Door wee op wee verfcheurd geprangd door barensnood
Nog worstlend in de fmart nog kampend met den dood
Zij biedt bier bijiland aan en koost met blijde zinnen
Bet zwak en hulploos wicht dat zij zoo duur moest winnea
War fmart ze ook onderging war angst ze ook heeft gevaeld
War pijn nog ongeflild in de ingewanden woelt
Vergeten is de nood bet hartverfcheurend prangen
ls zij her lieve kind in de amen mag ontvangen
ls zij de voile borst verwarmd door liefdegloed
n c

kermend mondje drukt den zuigling ilflt en voedr
K k a
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En daar ze uit de oogen t vuur der kindermin doet ftralen
De chatting der natuur met ruimte mag betalen
ij biedt haar weldadn aan met een belangloos hart
Geen lachje zelfs vergoedt nog de uitgeltane fmart
Geen toontje biedt haar dank

geen blik

geen kozend handje

Vergeldt haar teedre zorg voor t zacht gekoesterd pandie
t Is alles reine liefde

Zoo als zij

in t fpillen onvermoeid

onbevlekt uit Karen Oorfprong vloeit

Die liefde fluimert nooit

en laat Been dropje ontbreken

Of deeling in een fchat

de vrucht der teederheen

Om in t onnoozel wicht de krachten aan to kweeken
£n of t nog fpillen waar van overvloed alleen
Of dat de fille vreugd een dierbre telg to zogen
Inlet argloos blikken van twee lieve onnoozele oogen

De fmart vergeten deed van bangen barensnood
Neen naauw ontworleld nan den moederli}ken fchoot

Verwekt het kindje alreeds der voedfter nieuwe fmarte
Ze omvangi het met haar arm en prangt het aan hair hnrte
En drukt

daar zij den nood haars zuiglings ilechts erkent

De ftrakgefpannen borst nog t vloeijen ongewend
an t mondje dat nog woest door honger flechts bewogen
Onftuimig klemt en trekt

en de nangeboden togen

Met gretigheid verzwelgt o Onwaardeerbaar vocht
Dat toch de voedfter t niet zoo duur betalen mogt
Moet zij Met ieder teugje aan eigen krachten korten
Betaalt zij
o Gij

t niet met pijn

eer zij het uit mag fcorten

die op uw koets het knopje fchoon ziet pronken

Bet reine hnwlijksbed met bloempjes ziet gehuld

Wier liefelijke bloei uw zoetilen wensch vervult
Doet gij aan de offers regt

l t Been de moeder biedt

en fchat gij we naar waarde
nadat zij t wichtje baarde
Ge
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Gering is nog bet wee

de fchatting der natuur

an t dierbaar kind gefpild in zijn geboortesuur
Gering is nog de pijn die gij niet kunt befeffen
Maar die

door t denkbeeld reeds uw hart zoo diep kan treffen

De nawee van die fmart woedt eindloos langer nog
De boezem berflens vol van t zamenvloeijend zog
Zwelt

fpannende opgezet

in de uitgerekte banden

Het vloeijend vocht verhardt
En

de teedre fpenen branden

daar bet gretig mondje al zwelgend haar omfluit

Gilt de arme voedfler t wee bij t liefdrijk plengen uit l
o

Hieldt ge

onnoozel wicht

Zoo duur voor u betaald

altoos in uw geheugen

Hoe zorglijk zoudt gij zijn
Te loonen

den prijs dier eerfle teugen

die onwaardeerbre deugd
met moederlijke vreugd

waar t mogt zijn

Geene andre vreugd geen fchat

geenrijkdom Nat zich melden
Die tevens zoo veel moed en liefde kan vergelden

V

DERVRYUGDE

o

Zoete vadervreugd

o

Onwaardeerbaar goed

o

Zoete vadervreugd

door grens noch perk befloten

Van alle walging vreemd

een onverteerbren fchat

Dat ons bet grievendst wee

de bangfte zorg vergoedtl

In t eindlooze uitgebreid en nooit genoeg genoten
Waarvan bet harte zwelgt en nooit verlangens zat

Oit firoomen van gevoel zich fpillig in voelt florten
Waaraan bet flrenge lot
o

Zoete vadervreugd

hoe t wrokke

niets kan korten

hoe veel vergoedt gij niet

ls t lieve jongsken t eerst u t mollig handje biedt

Ben lieflijk toontje flaakt

en flaamlend tracht to ontdekken
Dat hem de liefde reeds naar t ouderhart kan trekken
K k
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En de armpjes openbreidt en zonder erg of list
t
anvallig mondje tot een fchuldloos kusje fpitst
En op t vermogen trots waardoor hij doet befeffen
Wat hij van u verlangt

u dringt hem op to heffan

Om hotfende op uw knie daar gij zijn neiging viert
Te toonen hoe de held bet rennend ros beftiertl
Watbaart een vreugd zoo zoet zoo ongekrenkt zoo itreelend
ls t lachje van bet wiehtje aan moeders boezem fpelend
Hebt gij die vreugd gevoeld en heeft ze uw ziel vervuld
o Dank ze alleen san haar die liefdrijk vol geduld
Hare uren en haar rust verfpilde met haar krachten

Opdat gij niet to lang die zoete vreugd zoudt wachten
Zij kweekte in t zwakke kind hoe duur bet haar mogt flaan r
Met onuitputbren lust die zelfbewustheid aan
Zij plooide kozend t eerst de zachte rozekoontjes
Ontlokte t mondje vroeg de heflelijke toontjes
En wende t met een zorg die alles overtreft
Den naam van Vader die uw waarde dus verheft
Dien ge in verrukking hoort to ftsamlen o Vermogefs
Der zachte teederheid hoe houdt ge ons opgetogen
Oneindig is uw grens uw werking onbepaald
Wat kracht beftat er nog die bij uw invloed haalt
DE VOEDSTER

Het weesje fchreit om hulp de moeder afgeftreden
Heeft met haar laatften zucht voor t wicht tot God gebeden
Haar harte hing aan t kind en zinkende in bet graf

Kon zij het ftervend oog niet keeren van hem af
chl wie is nu zijn troost wien zal bet bijftand vrageng
Wie wends den kommer af dien t niu reeds heeft to dragent
Wie beurt bet liefdrijk op
Een vader diep in rouw
Geklemd aan t overfchot van zijn geliefde vrouw
Een

j
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Een vader wreed geprangd door t diep gevoel der fmartfl
Wat zal die voor hem doen Het prangen aan zijn harte
Befproeijen met den vloed die nit zijne oogen flroomt
En door geen rede meet in t florten wordc betoomd
ch wat vermag hij hier

Hier mist bet zelfbecrouwen

Hier fchiet zijn zorg to kort

Spoedc aan fpoedt aan
vrouwen I
Bekommert u om t wicht

Wie zal hier de eerfte zijn
En weld de lachjes weir op t kwijnend aangezigt
Bet fchaapje o droeve ftaat verloor zijn lieve moeder
Zijn vader kwijnt in rouw en fmeekt van d
lbehoeder

De kracht om eigen Teed to dragen op bet wicht
Heeft hij bet treurig oog in fchrikbren angst gerigt
Maar belpen kan hij t niet Moge ook geen kracht ontbrekes
De handen zijn to ruw to onhandig in bet kweeken
Uw teederheid geduld en lieve minzaamhedn
Voorzien in zijn behoefte en flillen zijn geween
Uw zachte hand weert of en flilt al wat bet griefdes
Uw deernis treedt hier in voor teedre moederliefde
Hoe veel wordt niet herfleld hoe veel wordt niec verzoet
En worth ook t moederhart door fchatten niet vergoed
De fmart der fcheuring wordt verzacht door teederheden
Gij koestert kweekt en dekt en fterkt de tengre leden
Her lieve wichtje wast de koontjes worden rond
Een blosje gloeit er op een lachje trekt den mond
Eeu nieuwe levensgloed ontvonkt in borst en ader
Het mollig handje reikt

al fpelend

naar den vader
En vaagt de tranen weg ontvloeid aan t achtbaar oog
Hij grijpt verrukt bet aan en heft her blijde omhoog
En drukt het aan zijn hart en mag de blijde trekken
Der moeder wear vernieuwd op t zacht gelaat ontdekken
Kk
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Vu wordt het dierbaar kind dat vaders harte troost
Met kusjes overdekt geftreeld omarmd gekoosd
En

baart het wreed verlies aan t te rbeminnend harts

Ook eindeloozen rouw en onvergeetbre fmarte
Uw invloed
Maakt

die zijn ziell het zoetst genoegen baart
door zijn dierbaar kind hem t leven weder waard
D
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Genoeg

ik was in vertwijfeling Het onbarmhartigst gitlg
ik tegen mijzelven aan Want was het niet mijne fchuld dat
lk bij mijn eerfte verblijf in Weenen zoo onvergeeflijk nalatig
geweest was en had mij om niets bekommerd wat haar
Zekerlijk dacht ik et
hare familie hare woonplaats betrof
toen nog niet aan dat ik vijf vierendeel jaars daarna op haar
verlieven zou
Hetgeen mij in mijne fmarten het meest verkwikte doch
mijnen hartstogc flechts des to meer ontvlamde waren hare
kamers Dezelve bewoonde ik nu Ik vond daar nog de
zelfde meubelen denzelfden ftoel op welken zij gezeten
l het
had dezelfde tafel aan welke zij gefchreven had
verledene leefde zoo klaar zoo tegenwoordig rondom mij
dat ik fomwijlen verfchrikt van mijne plaats oprees wanneer
iets de kamerdeur voorbij ruischte en ik mij verbeeldde dat
zij het zijn en met hare tante binnentreden zou
In de kamer zelve bleef niets ondoorzocht want ik hoop
te nog eenig fpoor van haar to ontdekken Twintigmaal mon
fterde ik de wanden van den grond tot aan den zolder om on
der de opfchriften veler reizigers welligt ook haren naam
lles vergeefs
eene aanwijzing van haar vaderland to vinden
Zoldzaam of onbeduidend genoeg reeds den eeriben dag
dat ik de kamer betrok vond ik in een fchuiflaadje van de
niemand lache
eene fchoone glimmende
fchrijftafel
bruine boon Men weet welk een heilig fymbool mij deze
vrucht gewordep was En nu zelfs eene vondst in j o s E Pus
t E s kamer
k raapte de boon zorgvuldig op En toen
ik

nE BOON

fit nu de beste hoop opgaf de geliefde ooit hier beneden
weer ce vinden nam ik de boon bragt ze bij een juwelier
liet haar in goud vatten om ze beftendig aan een zijden
fnoer op mijne borst to dragen als aandenken aan de bemin
nelijkfte haars geflachts als eeuwige herinnering aan mijnen
treurigen Roman
Zoo vertrok ik uit Weenen Ik was zeer ongelukkig zeer
troosteloos Ik zwoer nook to trouwen
ch men zweerc
in de overijling zoo veell
Ik kwam mij in mijn vaderftadje als een weduwenaar voor
alle meisjes fchenen mij onverdragelijk laf en alledaagsch
ik begroef inij in bezigheden verftrooide mij door gewaagde
ondernemiugen zag geene gezelfchappen vermeed alle ver
keering
Slechts JOSEPHINE S beeld zweefde beftendig
als een engel om mij heen en de boon op mijne borst was
mij een zoo dierbaar pand
sof ik het kleinood uit hare
elgen hand ontvangen had Men gunne toch den ongelukki
gen zijne droomen
Ik beeldde mij ten laatfte in dat de
fchoone T R N U zelve de boon in her fchuiflaadje gelegd
had Eene zaligende waanzinnigheid is ten laatfte zoo goed
als alle philofophie door welke men zich zou kunnen za
ligen
Mijn uiterlijk moet zekerlijk niet vele zaligheid hebben la
ten vermoeden want alien hidden mij voor melankoliek
ziek en den ondergang nabij Men beftormde mij met ver
zoeken noodigingen verftrooijingen zelfs Doctoren werden
Inij to huis gezonden Mij gelustte van alles niets
Doch om van de kwelgeesten ontflagen to zijn en to too
nen dat ik nog was als een ander mensch liet ik het mij
welgevallen nu en dan een der avondgezelfchappen van mij
ne vrienden bij to wonen
Zoo nam ik eens ook de uitnoodiging des juftitieraads H I L
DEBR
ND san
Nu zult gij de wonderbare kataftrophe
mijns ]evens hooren
Ik reed wat laat naar den juftitieraad bezigheden hadden
mij opgehouden
Reeds was het gezelfchap bijeen alien
Heeren van mijne kennis met uitzondering eens eenigen die
mij als Overfte Luitenant in Rusfifchen dienst en federt
vier maanden bezitter van zeker landgoed
anderhalf uur
van ooze ftad gelegen voorgefteld werd Ik lette daar wei
tiig op maakte mijn atom compliment legde den hoed van
K k
mij

DE BOON

mij en ging zitten Men was fpraakzaam mij des to liever
want ik had geen bijzonderen lust tot fnappen
De Rusfifche Overlie Luitenant een groot fterk man
van een aangenaam eerbiedwekkend gelaat reeds boven de
zestig maar nog vol vuur hield mijne opmerkzaamheid bet
meest gaande Hij droeg eene orde in bet knoopsgat op
voorhoofd en wangen een paar lidteekens Zjne ftem was
zeer luid en gebiedend men zag hem den kommanderenden
Officier aan Het gefprek liep nu over Perzie dan over de
Moldau De Overlie Luitenant had daar veldtogten bijge
woond men liet zich gaarne van hem vertellen want hij
vertelde goed
Na bet avondeten liet de Juflitieraad punch prefenteren
bet onderhoud was intusfchen levendiger geworden De be
jaarde Officier fprak van eenen flag en hoe hij uit eene
borstwonde veel bloed verloren hebbende van het paard ge
zonken en door de Turken gevangen genomen was gewor
den In de levendigheid des verhaals rukte hij bet vest open
om zijne borstwonde to toonen nu bemerkte men dat ho
aan een zijden fnoer een klein gouden omflag op de borst
lles
droeg Hij self nam het fnoer in de hand en riep
ontroofden mij de Janitfaren flechts dit juweel bet koste
lijkfte mijner bezittingen redde ik
Natuurlijk dacht ieder dat er een diamant van zeldzame
grootte of een parel van verbazende waarde een buit uit
bet Oosten in zat
o Toch niet riep de Overlie Luitenant bet is maar eene
boon

Eene boon fchreeuwden ellen
Ik werd vuurrood geloof ik of doodsbleek of bij af
wisfeling het eene en andere want ik wist van fchrik naau
Hoe komt de man aan
welijks mijn fatfoen to houden
eene boon welke hij als een heiligdom in goud gevat aan
een zijden ihoer op zijne borst draagt juist als ik
Elk verplaatfe zich in mijnen toelland en verbeelde zich
boe ik to moede zijn moestl Gaarne had ik geweten waar
om hij de boon droeg maar ik was verlamd Ik kon geen
fyllabe voortbrengen Ik llortte een glas punch naar binnen
em moed tot de vraag to krijgen Doch eer ik ze deed
was zij reeds van alle aanwezigen gedaan
Dat wil ik u wel zeggen fprak de Officier en iopte zij
ne
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at pijp maar ik vrees dat de gefchiedenis u niet belang
Stopt uwe pijpen mijne Heeren
rijk genoeg zal zijn
gehoorzaamde
zelfs ik die anders niet rook Tock
Ieder
koude
pijp
tusfchen
de lippen uit bloote vrees
ik
de
nam
de Overlie Luitenant mogt niet vertellen indien hij mU zon
der bet geliefde werktuig zag
Mijne Heeren ik was op mijn vijftiende jaar Kadet in
bet twintiglie Luitenant zeide de oude Heer
maar in zijl
twintigfie jaar is men nog veel meer dan llechts Luitenant
Men is een God let wel l wanneer men verliefd is En dal
was ik
Onze Overlie had eene dochter bet fchoonfle geestigfe
ineisje in bet ganfche Koningrijk en ik bad benevens twee
gezonde oogen een extra gezond hart Daaruit verklaart
zich alles Del jonge Gravin V N OBE R N D R F
docl}
k noemde haar in flilte liever bij baar doopnaam S P H I E
want ik was let wel I geen Graaf
alzoo s o P R I E was
zestien jaar oud en zoo als gezegd is ik twintig Gij zult
zonder moeite begrijpen wat daaruit voor onheil ontflaan
moest Het was volilrekt onvermijdelijk zeg ik u Elk
uwer ziet dat gewis in maar de Heer Overlie die anders in
regimentszaken een valkenoog had zag dat geheel niet in
doch let well mijne liefde was op mijne eer geene regl
mentszaak
Overigens flond ik wel bij hem hij had mij lief als een
soon hij had mijne ouders gekend die nu overleden waxen
Hij bekleedde bij mij de plaats van vader en ik zou al
les in de wereld gegeven hehben om zijn noon to warden
Doch daaraan mogt men niet eens denken Hij was Overlie
k Luitenant hij Graaf ik Wet hij rijk als Crefus ik dood
arm
Nu weet gij alles De affland tusfchen ons was groot
De Gravin S O P H I E nam bet met titel armoede en Luite
nantsplaats niet half zoo naauw als de oude krijgsheld doch
zij was ook werkelijk in vele flukken flimmer dan hij
Ik merkte wel dat zij jegens mij vriendelijker was dan te
gen elken anderen Officier dat zij zich met mij bet liefst on
derhield met mij liefst danfle in den zomer met mij liefst
in den tuin ging en zich des winters van mij liefst in de
flede fchuiven liet
daaruit kon ik intusfchen nog niet beflui •
ten dat zij mij lief had Doch dat ik hair lief had aanbad
fergoodde I dat wiat k en dus wilt ik maar al to veel
Dui
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Duizendtnaal wilde ik haar alles bekennen was ik voorne
maar lieve hemel ik
miens aan hare voeten to zinken
dikwijls
met een ligter hart
ik
weet
niet
hoe
heb federc
iievens mijn bataljon tegen batterijen florm geloopen dan
toenmaals de beminnelijkc soPii ir fleehts Unefchrede gena
derd Het ging niet zeg ik
Doch ik wit u met de gefchie denis van mijne liefde en
lijden niet lang ophouden maar tepftond de hoofdzaak very
tellen
lk moest op zekeren avond den Heere Overate rapport doen
Hij was niet to huis dat was op mijne eer geen groot on
geluk want Gravin s o P u i E zat alleen binnen en veroor
loofde mij haren vader bij haar of to wacbten
t heel wonderlijk ging bet ons Troffen wij etkander in
groot gezelfchap aan zoo konden wij aan bet fnappen nooit
een einde vinden waxen wij in tegendeel alleen zoo ala
men zegt onder vier oogen zoo wisten wij niets to zeg
ch wij wisten bet wel maar let welt wij konden
gen
Ik weet niet mijne Heeren of bet
bet maar niet zeggen
u in uwe vroegere jaren ooit zoo fataal gegaan is
Voor de jonge Gravin lag op de tafel tusfchen de bran
dende kaarfen een omgekeerd dambord Men noemde dac
ding ecn molenaarsfpel daarbij lagen even zoo vele wine at
bonte boonen met welke men op het fpeelbord plaatfen
aanwees
doch den
Na eenen langdurigen ftilftand in ons gefprek
let
niets
minder
dan
vervelend
gelijke pauzen waren
wel
noodigde mij de Gravin tot bet feel Zij gaf mij de borate
boonen en behield de witten Zij behoorden haar reeds om
der onfehuld wille Wij fpeelden Haar molen was ieder
oogenblik vol Dit kon niet misfen of moest tusfchen ons
gekibbel geven en ik kibbelde gaarne met haar want onder
bet gekibbel kon ik haar veel zeggen wat ik bij bezadigden
geeste nooit tiden moed gehad had to zeggen
Nu was her of we in groot gezelfchap waxen dat is to
zeggen wij fnapten om bet drukst Gravin soPHiE had
geest en vernuft zij lachte plaagde en dreef mij met hare
invallen zoodanig in de engte dat lk niet wist wat to ant
woorden Ik nam in de verbittering eene mijner bruine boo
nen en om de fchoone fpotfter to ftraffen die mij zoo
fchelmachtig zegepralend aanlachte wierp ik haar de boon
near
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De boon vloog booggwijze en bedrelgde
i ar bet hoofd
bet fijne neusje mijner tegenftandfter doch terwiji zij bet
fchoone hoofd achterover trok om de ligte boon to ontwij
ken ach daar viel mijn fchot langs de vouwen van haren
halsdoek neder op den boezem Gelukkig was bet geen pijl
En toch fchrikte ik en ailes gloeide in mij van angst
S o P H I E kreeg eene kleur en floeg hare oogen fchaamach
tig veer Nu waren fcberts en fpel en gekibbel voorbij Ik
kon niet fpreken en zij was ftom Ik moest vreezen door
mijne onaardigheid haren toorn verdiend to hebben Ik zag
fchroomvallig tot haar op zij zag insgelijks op en wierp
mij een eenigzins donkeren blik toe
Dat kon ik niet ver
dragen Ik frond op ik boog mijne knie voor de aangebe
dene drukte hare hand aan mijne lippen en fmeekte om
vergeving Zij antwoordde geene fyllabe maar toch onttrok
zij mij de hand niet
o Gravin o dierbare s o PH I E vertoorn niet tegen mij
Ik zou fterven riep ik zoo gij boos op mij waart Want
flechts voor u flechts door u leef k Zonder u is mijn
aanwezen niets waardig Gij zijt mijne ziel mijn hemel
mijn alles
Genoeg bet eene woord bragt het andere voort Ilc ver
telde haar met tranen in bet oog zoo veel en zij met
tranen in bet oog hoorde zoo veel Ik bad om antwoord
en liet haar toch geen tijd tot antwoorden en let wel de
Heer Overfte frond drie fchreden van ons in de kamer zon
der dat S O P H I E noch ik hem gehoord of gezien hadden
toen hij binnen trad
Ik geloof hij moet als een fpook ge
flopen hebben Zalig ruste hij hij is thans in bet Paradijs
Zeer verrasfend overviel ons dus de donder zijner vrees
felijke ftem met welke hij ons ongelukkigen eene geheele
rij van oude en nieuwe regimentsvloeken toefnaauwde Ik
prong op hem tegen
S o P H IE zonder hare contenance
to verliezen desgelijks Wij wilden ons ontfchuldigen zoo
er iets to ontfchuldigen was Doch hij lief ons niet aan her
woord komen
Zwijgt riep hij met een geweld als had hij in plaats
van met twee zondaren met twee regimenten kavallerij to
doen gij s o P H i E vertrekt morgen
Gij Heer Luite
nant vraagt uwe demisfie en verlaac de provincie of zij
ten man des doods
Daar
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Daarmede keerde zich de Overlie om en verliet in haast
de kamer Ik beken s mans fimheid to midden van zijne
onftuimigheid
verdient bewondering
Want ik bond bet
voor zeer flim dat bij ons alleen liet wij hadden elkander
Ilog zoo veel to zeggen
Gravin s P u I E flond daar midden in her vertrek her
fehoone hoofd op de borst nedergezonken de gevouwen
handen flap neerhangende als eene beeldzuil
o S o P H I E zeide ik en flormde naar haar toe omflingerde
haar met mijne armen en drukte ze m t drift aan mijn hart
S o p H I E nu verlies ik u voor eeuwig
Neen antwoordde zij verzekerd niet voor eeuwig Zoo
lang ik ademe blijfc uwe gedachtenis in mijn hart En dit
o met eene item die mij diep
zeide zij met eenen coon
door alle zenuwen beefde
Bemint ge mij s P H I E vroeg ik zachc en drukte mij
ne gloeijende lippen op Karen rozemond Zij zeide noch ja
aoch neen maar beantwoordde mijnen kus en ik verloor de
sarde van onder de voeten mijne zlel had geen ligchaam
meet ik bereikte de fterren ik kende de zaligheid der Sera
fijnen
Zij fchreide Haar fnikken wekte mij
S P H I E riep ik ik zweer bet u u behoor ik alleen
zoo lang ik adem en werwaarts mij ook mijn noodlot wer
pen mag
Nu ontfond doodfilte
onze zielen deden gezamenlijk
dezelfde gelofte Plotfeling viel iets op den vloer Her was
de onzalige boon welke van al ons lljden de fchuld had
Ik nam haar fond op en hie d ze s o P H I E met de woor
den voor Ik behoud haar ter gedachtenis aan dezen avond
zoo lang ik leve S o P H lE Er leeft eene Voorzienigheid
De Gravin floor mij met heftigheid in de armen hare oogen
glinferden fchooner Ja er leeft eene Voorzienigheid lis
pelde zij wendde zich van mij af en ging in een zijvertrelr
Den volgenden morgen of veeleer reeds in den nacht was
ij vertrokken De Overfe behandelde mij op de parade met
verachtelijke koelheid Ik hield om ontflag aan verkreeg her
en nu ging ik been Waarheen was mij onverfchillig Vrien
den gaven mij aanbevelingen naar Petersburg en voorzagen
snij van reisgeld
Er leeft eene Voorzienigheid dacht ik en reisde bet raau
we
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S o P H I E was mij voor altijd ontrukt
roe Noorden tegen
niets had ik meer van haar dan de fmartelijke herinnering
de noodlottige boon
Deze lief ik to Koningsbergen in
on
goud vatten en zoo draag ik ze nu federt twee en veertig
jaren op mijne borst
De bekomene aanbevelingen verfehaften mij fpoedig eene
eerfte Luitenantsplaats
Her leven was mij tamelijk onver
Ik floeg in
fchillig this was ik dapper
zie en Europe

rond verkreeg buit
eer orde
en war de foldaat verder
wenscht Na meer dan twintig jaren had ik her eindelijk tot
Overfle Luitenant gebragt
Ik was er oud bij geworden
mijne jongelingshistorien waren op mijne eer vergeten dock
de boon bleef mij niet minder lief
ls ik in den flag bij Kinburn in de Lima in t jaar
van de Turken gevangen genomen werd
her was
een heete dag de Prins van Nasfau deed ziine zaken promt
plunderden mij de Janitfaren glad nit maar de heilige boon

vonden zij toch niet
Zij was ook door her blood mijner
borstwonde gansch befinet
Toen dacht ik to fterven
Ik
werd van de ongeloovigen twee dagen rondgefleurd maar
altijd door onze ruiterij vervolgd lieten zij mij ten laatfte
half dood op h t open veld liggen
Nu vonden onze lieden
mij
Zij erbarmden zich mijner
Ik geraakte in her hospi
taal en moest
ter verdere herftelling aan her hoofd van
een transport naar Moskou terug
De rust beviel mij
Ik had om van to leven en daarom
werd mij ook her ]even lief Na vier en twintig jaren dienst
en zeven eerevolle wonden kon k op eerevol ontflag hopen Ik
verkreeg her met penfioen
Dat fmaakte mij maar niet tang

Moskou is eene behagelijke ftad maar voor mij en mijns ge
lijken die geene kooplieden zijn
toch vervelend Peters
burg is eene fchoone ftad maar al hare pracht was toch niec
verlokkend genoeg om mij her ftadje to doer vergeten wasr
ik met den Overfte V N O B E R N D O R F en let wel s o
HIE voor vier en twintig jaar in garnizoen gelegen bad
Te verzuimen had ik nets
Ge zult toch dacht ik dat
ftadje eens weerzien en zoo her zijn kan ook de geliefde
uwer jeugd die nu of grootmama of
dood is Lieve he
luel er zal intusfchen vele verandering zijn voorgevallen
De pasfen kwamen aau en it ging op reis zag op mija
go
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gemak road in alle freden want ik had geen haast en zoo
kwam ik ook tot ons voormalig garnizoensftadje
Toen ik nu den zwarten fpitfen kerktoren met den vergul
den knop achter de veelvuldige tuinen en vruchtboomen voor
den dag komen zag o hoe klopte mijn hart
maar let
wel niet om des kerktorens wil mar ik dacht aan s o P H I E
en dat welligt haar graf Diet verre van den kerktoren zijn
mogtc
Nietnand in de ftad kende mij meer Het is wel waar
een vierde van eene eeuw is een lange tijd Het regiment
waarbij ik voorheen geplaatst was geweest lag niet meer
bier in de plaats daarvan waren er dragonders De Overfce
V N dB ERN D O R F was voor vele jaren geftorven en zijne
dochter op hare goederen in Moravie luidde bet omftreeks
Brun gaan wonen Of zij nog leefde wist niemand
Daarheen gaat gij ook nog dacht ik en zoo de edele in
bet graf rust zoo bezoekt gij haar graf neemt van betzelve
wat aarde last bet in goud vatten en draagt bet in plaats
van de boon
In Brun vernam ik met vreugde en fchrik dat zij leef
de vijf wren van de ftad op een landgoed woonde en nog
steeds Gravin V N O B E R N D O R F heette
Ik terftand op en daarheen Men wees mij een fchoon
buitenverblijf omringd van met fmaak aangelegde tuinen
Daar woont zij
Ik beefde wederom als destijds toen
ik Luitenant was en had toch voor de Turken niet gebeefd
en telde Loch vijf en veertig jaren
Ik klom uit den wagen Reeds zag ik mijne fchoone hoe
zij vol hemelfche liefelijkheid en verwarring mij herkennen
zou
ch vronwenharten of zij mij wel nog beminnen mag
dacht ik en ging met ongewisfe fchredest door den tuin
In een prieel van rorodbloeijende cacia voor de dear van
filet landhuis zaten twee oudachtige Dames en twee jongere
Jufvronwen Zij lazen Maar s P H I E zag ik niet
Ik vroeg vergiffenis voor de floornis welke ik re weeg
bragt want zij fehenen all door mijn plotfeling opdagen ver
east to zijn
Wien zoekt gij vroeg mij eene der bejaarder Dames
Kan ik de eer hebben de Gravin V N O B E R ND O R P
mijne opwachting to makenI zeidee ik
Die
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Die ben ik zelve hernam tot mijne verbazing de veertig
jarige vrouw
Hat was mij of ik eenen aanval van duizeling kreeg
Veroorloof dat ik mij nederzet
ik ben niet wel zucht
te ik en ging zitten zonder antwoord of to wachten Lie
ve hemel welke omkeering waarheen was de bloeijendfte
Ik kwam van mijne zelfmis
tiler fchoonheden gevlogen
leidingen terug ik bezon mij op bet vierde van eene eeuw
Het was s o P H I E ja zij was bet maar de uitgeblaeide
BO PHI E

ch
Met wien heb ik de eer to fpreken vroeg zij mij
dus kende ook zij mij niet meer
Ik wilde bet opzien voor de andere Dames vermijden en
verzocht om flechts een oogenblik onder vier oogen
De
Gravin geleidde mij in huis vervolgens links in een groot
yertrek Hot eerfte wat mij in bet oog viel was het groo
te in olieverf gefchilderde portret hares vaders
Ik kon
langen tijd geene woorden vinden mijn hart was zoo be
klemd Ik ftaarde de beeldtenis des Overften aan tot mij de
cogen door een traan verdonkerd werden
Ja oude fra
melde ik zachtjes en met eene bevende item zie flechts
uwe S O P E aan
o gij hebt met ons niet wel gehan
deld
De Gravin frond verlegen naast mij en fcheen voor mijne
eleclamatien bang to ziju Ik wilde haar nit den pijnlijken
toeftand verlosfen en kon toch niet meer fpreken De wee
inoed had mij to zeer vermeesterd
Gij zijt niet wel Mijnheer zeide de Gravin en zag ang
ig naar de deur om
o Zeer wel zuchtte ik kent gij mij niet t
Thans zag zij mij fcherper aan en fchudde zachtjes bet
boofd Nu rukte ik bet fnoer met de boon nit mijnen boe
zem voor den dag knielde voor haar neder en zeide
ch
s o P H I E kent gij deze boon nog die ons voor vijf en
twintig jares fcheidde
Ik heb haar trouw bewaard So
Y H i E toen zeidet gij er leeft eene Voorzienigheid
Ja
er leeft eene
Mijn God ftamelde zij met eene matte ftem zeeg op de
fofa neder en wilde haar verbleekte gelaat bedekken maar
had de kracht niet meer Zij had mij herkend Zij bemin
rle mij nog
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Ik r ep de Dames to bnlp die met omzetting hare Wfen
din doodsbleek en eenen vreemden Officier in tranen voor
baar zagen nederknielen Nog eer zij water en reukfleschjes
gereed hadden was de Gravin reeds weer bijgekomen Zij
wreef de oogen als een droomende Dnarna berstte een he
ige ftroom van tranen nit zij fnikte luid omflingerde mij
met hare armen en riep flechts mijnen nasm
Genoeg mij ne Heereo dat was een oogenblik Engeleti
Nu dacht ik niet sneer
hadden over ons moeten weenen
aan fcheiden De Gravin hield mij als gast o Hoe veel
hadden wij elkander to vertellen hoe trouw had zij mij be
Wat de oude Overfte eens belet had dat belette
mind
noch hij noch zijne familie meer S O P H I E werd mijne
vrouw we een weinig laat en toch niet to last nog be
minden onze zielen met jeugdigen gloed
Mijne gefchiedenis of de gefchiedenis dezer boon is zoo
ten einde maar let we nog niet geheel Want ik meet
tech zeggen dat bet kind hetwelk mij mijne S O P H I
baarde regt op de borst een moederteeken mede ter we
reld bragt als eene boon van gedaante Zeldzaam fpel der
natuur Maar bet meisje is mij daarom flechts des to liever
Zoo vertelde de verfle Luitenant
Het vervoig en flat hierna
KORTE BESCIERIJVING V N ST
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zoo als wij tot God hopen
Helena de tweede en
de laatlle verbanningsplaats van dat alleenflaande monger h
de Gefchiedenis• c welk millioenea men den dood verdiend
Het
had treks thans ieders aandacht door geheel Europa
zal dus niet ongepast zijjn daarvan eene kleine befehrijving
mede to deelen
Gr
Min Zuiderbreedte en
St Helena op
Gr
Min Westerlengte naar de middellijn van Greenwich
bijaa in bet middeu tusfchen frika en merika gelegen
bevindt zich dus nog binnen de heete luchtftreek tnsfchen de
lieerkringen Deszelfs uitgelirektheid words verfchillend op
miilen bedra
gegeven volgens R Y N L zou het
of
gen Wanneer dit E igelfche mijnen zijn waarvan er in een
uur gaan komt bet de latere opgaven nabij die het eiland
Qmtrent io uren in den omtrek geveu
Do
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De Jigging van dit eiland verfehaft hetzelve eene menigte
poordeeier De hette der luchttkreek wordt en door den
zeer bepaaiden omtrek die overal toegang nan de verkoelen
de zeedatdpen geeft en door den geregeld waaijenden zuid
ooster pasfaatwind en door de boogte getemperd Immers
voeten boveU
St Helena is eene enkele rots die zich
de oppervlakte der zee verheft Tevens was bet van veel
belang voor de Engelfehen eer zij bezitters waren van de
Kaap de Goede Hoop als rustpunt voor hunne
fehepen
op den langen weg om frika been Dit verfchafte toen
en ook nog in zekere mate bij de komst der Oostindifcie
en China vooten gelegenheid tot een rulm vertier voor de
ingezetenen die daardoor ook weldta in getal aanzienlijk toe
hamen uitgelokt behalve door de gelegenheid tot winstbe
jag ook door de gezondheid des eilands Dezelfde oorzaken
toch die eene beflendige gematlgde luehtsgefteldheid onder
houden
zelden klimt er volgens POTTER de thermome
ter boven
of daalt er beneden
zelfs wanner men dp
tiiterfle hoogte en de laagfte valleijen rekent zijn voor hat
leven en de welvaart van belang Het is dan ook niets zeld
zaams bier grijsaards van o en o jaren met frisfche krach
ten dp rotfen to zien beklauteren Gezondheid bloeix er op
de wangen de reiziger van fcheurbuik of andere ziekten
aangetast geneest kort nadat bij dit bekoorlijk gewest heeft
aangedaan Het fchijnt alsof de Natuur bier eene eeuwig
kalme en verkwikkende fchuilplaats tegen de kwalen zoo
wel s tegen de flormen der keerkringen hebbe opgewor
pen Immers die flormen die onweders welke zoo dikwert
de eintillen en andere tr opifche gewesten beroeren en omkee
ren vindt men niet op St Helena
Verheven boven die
vrecsfelijke natuurverfchijnfelen vercvijderd van de nog vrees
felijker flaatsorkanen leeft de bewoner van dat vreedzame g
west in eene benijdenswaardi e rust en eenvoriniglheid zoo
wel wat bet phyfieke als flaatkundige aangaat Welk een con
trast met den levensloop des grooten boosdoeners die bier
meer eene bekoorliike fchuilplaats voor zijne latere dagen dan
eene verdiende ftrafplaats vindt
St Helena fchijnt zoo al niet van volkanieken oorfprong
to zijn ten minfte zeer zeker door vuurbergen zeer groote
slatuurlijke omwentelingen to bebben ondergaan
Gebrek aan
ptlweders en flortregens in den regentijd antlasten zicb des
R~iy
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over
wolken door de kracht des zuidooster pasfaatwindg
bet eiland heengedreven wel eens niet zoo f erk als de be
hoefte des lands zou vereifchen brengen er to meermalen

groote droogte voort de voornaamfle landplaag die men er
Echter is bet water t geen dit eiland befproeit al
beeft
lervoortreffelijkst
zoo als alle bronnen die onmiddellfjk nit

en de Engelfche Oostindievaarders nemen
rorfen opwellen
in
vruchtbaarheid der flechts anderhaif voet
water
De
bier
hooge bouwaarde welke die rotfen bedekt is bier en daar
palm en andere boo
uitftekend Citroen oranje granaat
men to gelijk met bloemen en vruchten bedekt vormen aan
De gezigten
alle zijden de bekoorlijkfte lanen en boschjes
rotfen
watervallen
op de
de
afwisfelende
oogpunten
door

an ko
ftad en de zee gevormd zijn wegflepend fchoon
ren fchijnt volgens POTTER gebrek daar bet ongedierte
dan dit mangel words door den
zulks meestal verflindt
overvloed van uitlekende aardappelen
yams bananen de
broodvrucht der ostindifche gewesten en Europcfche groen
ten en kruiden vergoed Rundvee is er goed en overvloedig
dat zeer vele runde
doch de droogte veroorzaakt fomtijds
ren fterven Schapen geiten virkens vogels en wild vindt

men ook in genoegzame menigte De fpringbokken die men
er aantreft doen veel nadeel door de fteenen op de rotfen
los to maken welke fours in t nedrvallen zeer groote fchade
doen
Echter fchijnt volgens eenige berigten deze rijk
dom der Natuur niet doorgaans op bet eiland plaats to hebben
Sommigen fchilderen bet als eene barre onaangename rots be
De beroemde R Y
roofd van gemakken en bekoorlijkheden
roemt
deszelfs
vruchtbaarheid
en onze lands
L
nogtans
N

die er zelf eenigen tijd vertoefde
en het
man POTTER
land in verfcheiden rigtingen in zoo verre bet genaakbaar is
doorkruiste is daarvan geheel opgetogen Best verklaart men
deze fchijnftrijdigheid nit eenige barre gedeelten des lands die
gelijk zelfs in ladle plaats heeft bij vele welbebouwde af
nit de zielsgefteldheid der reizigers
fteken en misfchien
Elk roemt de vischrijkheid der omliggende zee die ook

eetbare fchildpadden oplevert
Den naam draagt St Helena naar die Heilige moeder van it o N
s T N T iJ N den Grooten op wier feestdag de Portugezen het
zelve in
ontdekten Zij leiden echter zoo min daar als
aan de Kaap de Goede Hoop eene Volkplatiting aan en liere

slit
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die op beide plaatfen aan de Hollanders over Dan in den
werden dezen door de Engelfchex verdreven
oorlog van
die federt bet eiland op den duur in bezit hielden Het was
zoo als gezegd is voor hen van belang uit hoofde der vaart
op Oostindie of eigenlijk der terugvaart van daar want de
fchepen van Europa naar Indie kunnen Er nit hoofde der
gedurige tegenwinden en tegenflroomen niet wel ankeren
terw l de vaart nit Indie naar Europa zeer gemakkeliik is
en St Helena alsdau eene hoewel onveilige ankerplaats op
levert Hoe bet zij de ingezetenen maken zich dit aanleg
gen der
fchepen zecr ten nutte
lgemeen ziin de
klagten in Engeland over hunne fchraapzucht en de buiten
fporig dure prijzen waarinede zij den fchepeling en pasfagier
brandfchatten Dat de Heer POTTER in zijne omflandighe
den hicrover niet klaagt maar de inwoners in alien deele
ook wegens hunne guile en ongekunflelde vriendelijkheid be
fcheidene en verpligtende beleefdheid roemt zou ons bijnet
doen vermoeden dat hij ook in andere opzigten de zaken
bier was to veel van den fraaijen kant heeft befchouwd Zij
ne eigene ondervinding hij moest
guldens voor een flecht
av©ndmaal en nachtverblijf betalen kon hem deze guile
riendelijkheid Loch hebben leeren kennen
Van de landiagplaats of vertoonr zich vlak van voren St
James vallei en in dezelve de flad van then naam eene
plaats die in de afwezigheid der ostindifche fchepen de be
naming van Jlad Wet verdient doch bij de komst derzelven
dadelijk zeer levendig wordt de goudgewijde dorst doet alles
wat leeft alsdan derwaarts ilroomen om zich eenigermate to
drenken uit de beekjes welke men uit den breeden Indifchen
lsdan is alles zeer duur
goudflroom mogt kunnen afleiden
en vele inwoners die zich bij vorige gelegenheden reeds ver
rijkt hebben zien op geene kleinigheid om hunnen lust of
gul
fmaak naar t een of ander to voldoen P o T T E R zag
dens voor eene Westfaalfche ham en Leydfche kaas
voor
voor een eendvogel enz betalen Maar daar
eene gans
guldens voor een pond Ilavannah
entegen moet men ook
guldens voor drie Chinefche waaijers enz geven
legaren
Buiten de komst der fchepen wonen de meeste inwoners
op bet land
De vallei waarin zich de flad St James bevindt is rots
achtig en doorgaans onvruchtbaar Zij words door verbazend
flei
L
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ileile rotten omgeven
die ter regter zijde wanneer men
uit zee komt wordt Ladderhill genoemd en bevat het Fort
naar t welk de opgang in de rots gehouwen is en met de
beneden liggende zee en den top des bergs de gedaante eerier
Van bier of vertoont zich de clad zeer klein
Z vormt
door de verbazende hoogte
Het is onmogelijk uit zee de
ze flerkte met gefchut to bereiken terwijl men vanhier de
fehepen welke de ankerplaats zouden durven inaderen plat

kan fchieten
chter dezen berg ligt volgens POTTER een
der fchoon le en vruchtbaarfle gedeelten des eilands
Roma
neske wandelingen tusfchen vrucht en laurier boschjes be
koorlijke weilanden waarop uitflekend vee graast verrasfen
den vermoeiden reiziger wiens geest de opeenftapeling van
rotfen met onaangename gewaarwordingen begon to vervullen
an de andere zijde der flad ligt op eenigen affland de

¢oogenaamde Suikerbroodpunt
eene fpitfe ruts
bij welke
t welk alle fchepen die de baai wil
ten Obfervatie fort is
len inloopen doet bijdraaijen om hunne papieren to vertoo
nen
Daarenboven zijn er vele Telegraphen op bet elland
die dadelijk kundfchap even van de nadering van een of an
der fchip
Door geweld is bet eiland dus bijna onmogelijk
to winnen
zoo min als door overrompeling of list
Om
ooptng ware misfchien bet eenige middel
om de waak

zaamheid der Regering to verkloeken
Met de fchatten van
Elba en Prankrijk zou N P o L E o N dit zekerlijk eens kun
nen beproeven gelukkiglijk nogtans
zijn die fchatten hem
niet gelaten

De uitfpanningen die men bier heeft hangen zoo als de
geheele maatfchappelijke verkeering van de tegenwoordigheid
der Oostindievaarders af Men heeft een Schouwburg een
Biljartbuis of groote
en dure Herberg en eene Vrijmetfe

laarsloge to St James town
Voor t overige bevindt zich ill
the ftad ook bet Gouverneurslfuis met een tuin
men
meent dat dit huis of een in de nabuurfchap tot B U O N

P RTE s verblijf beftemd is en tie Kerk Deze laatfte en
de geheele ftad is federt Kapt c o o K zeer aanmerkelijk ver
fraaid en verbeterd
en de welvaart der ingeaetenen fchijnt
trs in die jaren vermeerderd to zijn

s
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Uit Paris Chitchat
Indien bet opkomen der zon van den oever der zee in e n
uitgeflrekt en fchilderachtig landfehap befchouwd een beerv
lift en belangwekkend tooneel oplevert zoo doet daarente

gen de verfchijning van dat hemelllcht de zonderlingfte uft
werking op den reiziger in de Diligence
De eerfle liehtflra
len vallen op eene partij figuren die na bet valbrengen der
nachtreize
op de vreemdfle grilligfte en belagchelijkfle wij
ze zijn toegetakeld
Wederzijdfche verrasfing en nieuwsgie •

rlgheid zijn op aller gelaat to lezen en alles to zamen levert
een fchouwfpel op dat de buftenfporigfle verbeelding niet
treffender zou kunnen fchilderen
Zoodra men de voorwer
pen kon onderfcheiden begonnen wij elkander wat naauwkeu
riger to befchonwen
De aandacht viel bet eerst op een dik
vet Heer
die naast mij zat to fnorken
Hij werd met eea
algemeen gelach begroet hetgeen hem elndelijk deed ontwa
ken Hierop trok hij zijne wollen flaapmuts van zijne oogen
geeuwde rekte zich eens uit haalde zijn horloge voor den
dag en begon van ontbijten to fpreken De vrouw die over
mij zat met een jongen wolfshond op haar fchoot feheen
umtrent veertig jaren oud to zijn voor zoo ver ik nit hare

gelaatstrekken
werden door
paar vederen
baar arm hing

kon oordeelen die gedeeltelijk overfchaduwd
een zwarten fluweelen hoed verfierd met een
welke in vroeger tijd wit geweest waren
an
een groate breizak waar verfcheidene befchra

vene papieren uitflaken
Dit
gevoegd bij bet neurien van
een air nit eene Opera comigbte deed mij befluiten dat z j
eene provinciale
ctrice was waarin ik mij niet bedrogen
vond
Ben Engelschman in een dikken jas gewikkeld mot
ten bonten muts op bet hoofd hield zich nu eens bezig met
zijn been to wrijven ter plaatfe waar de bond bet gebeten
lhad
dan weder zag hij bet gezelfchap eens rond hoot een
deuntje
en vergat vooral niet tus£chenbeiden een mondvbl
rum to nemen waarvan hij een goeden voorraad in een lede
ren flesch bij zich droeg De dikke Heer beftormde zijne me
dedeelzaamheid door eene lofrede op de heilzame gewoonte
der relaigets om een morgenpokje to gebruiken De Engelsch
L
Iran
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man gaf door een nieuwe teng zijne goedkeuring to kennen
Inaar flopte ondertusfehen de flesch en flak ze in zijn zak
In een anderen hoek over mij zat een jong mensch die zij
ne oogen onophoudelijk op een meisje tegen over hem geves
tigd hield wier fraaije geftalte bet denkbeeld nog overtrof
dat ik mij er van gevormd had Daar hij vooral zorg droeg
zich den hoed diep in de oogen to trekken zou men bijna
gegist hebben dat bet terugkoeren van bet daglieht op verre
na zoo aangenaam voor hem Diet was als voor ons Eindelijk
llen fprongen uit bet rij
bidden wij flil om e ontbijten
twig Hier zag ik voor bet eerst mijne andere medereizigers
Een Huzaar had in bet cabriolet reeds
op de Diligence
kennis gemaakt met eene dikke gezonde vrouw uit Rusfet die
haar voedfterling aan zijne ouders to Parijs had teruggebragt
De reizigers die boven op on the Imperial zaten kwa
men zoo fchielijk mogelijk naar beneden Een derzelven of
uit haast of misfchien om eene proef van zijne vlugheid to
geven rekende bet beneden zich om van de ladder gebruik
to maken en nam een luchtfprong die hem echter zoo zees
mislukte dat hij ten einde eene plotfelinge botfing tusfchen
zijn neus en den grond to verhoeden zich verpligt vond bet
eerfle voorwerp bet beste aanl to grijpen Dit was blj toeval
de jaskraag van den Engelschman die ongelukkig de laatfle
der binnen pasfagiers uit de Diligence flapte Het onmiddel
lijk gevolg was dat de beide partijen over elkander been op
een mesthoop tuimelden waarbij bet r jtuig had flilgehouden
De gramfchap der ongelukkige reizigers werd door bet gelach
der aanfchouwers nog vergroot De Engelschman fprong met
een hevigen vloek overeinde De Franschman een Proven
faal verraadde zijn landaard door een niet minder krachtig
Torn de Dieu verzeld van een dreigement hetgeen door den
Engelschman met een geduchten vuistflag beantwoord werd
terwijl hij zich terilond in eene bokfende houding plaatfte
De inboorling van Marfeille gansch niet vertrouwd met de
fchoone vechtkunst van den Teems vatte de greep van een
booivork waarmede hij ongetwijfeld zijne tegenpartij zou
vermoord hebben indien hij flechts naar den vetten Heer had
willen luisteren die in de Diligence gebleven was om daar
in zijne eenzaamheid to ontbijten en nit alle zijne magt zat
to fchreeuwen
Brui maar toe fla maar dood zij hebben
mij twee fchepen genomen en dat zonder oorlogsverkla
ring
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ring wreek de zaak van onze Kolonien hoot er maar frisch
Gelukkig haastten wij ons de vechtenden to fchei
op los
den en traden to zamen in de herberg Daar waren wij ge
tuigen eener herkenning tusfchen twee gelieven de meeste
res namelijk van onzen kleenen bond en een der reizigers
van boven Dit teeder pear beide tooneelfpelers nit de pro
vincie kwam na eene fcheiding van twaalf jaren weder bij
een en wenschte zich met vrij gedwongen komplimenten
geluk dat de fortuin hen zonder dat zij van elkander iets
wisten toevallig op hetzelfde Theater to zainen bragt Het
begin der ontknooping beloofde ons een kluchtig tooneel
toen bet door eene andere vertooning tusfchen den vetten
Beer en de etrice werd afgebroken De eerfle had ftaat ge
maakt zijn ontbijt to houden met een halven vogel dien hij
to dien einde in een van de kastjes der Diligence had neder
gelegd Ongelukkig was de bond des nacbts door zijn reuk
hiervan onderrigt geworden
Zijne rustplaats op den fchoot
iijner meesteresfe bragt hem juist op eene gelljke hoogte met
de provifiekast Hij had dus van dit voordeeltje gebruik ge
maakt om ten koste van onzen fcheepsreeder een heerlij
ken maaltijd to doen Dit voorval hetwelk ons onder bet
ontbijt zeer vermsakte gaf aanleiding tot bet hernieuwen der
vraag of de bond regt had op eene plaats in bet rijtuig De
voerman binnen geroepen zijnde befloot na beide partijen
gehoord to hebben dat de bond aan zijnen meester overge
geven moest warden en zijne reis boven op zoude eindigen
Dit vezfchilpunt bepaald en de vrede herfteld zijnde herna
men wij onze zitplaatfen
UNDERLING MISVERST ND

Een Deken van Canterbury die de voordeelen van een
groot aantal kerkelijke beneficien genoot werd terwijl hij
in zijn rijtuig zijne reize langzaam naar gemelde itad voort
zette onderweg achterhaald door een armen dorppredikant
die ik weet niet hoe zich een goed geleend paard had aan
gefchaft De predikant boog in bet voorbijrijden zeer eer
biedig voor den Deken die hem een oogenblik ftaande hield
en verzocht of hij to Rochester aan bet logement de Meer
nin eens wilde aanrijden en daar een maaltijd voor hem be
ftcl
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ltellen die tegen een bepaaid uur gerecd moest zijn De prt
dilcant voldeed aan dir verzoek en begaf zich naer de her
berg
ls bet uw Eerwaarde gelieft zeide de kastelein
inyar voor hoeveel perfonen moeten wij zorgen Hoe grout
bet gezelfchap zal zijn kan ik niet juist bepalen gaf de
predikant ten antwoord want ik heb er niemand van gezietl
dan den Deken van Canterbury den Kanunnik van Winches
trr den Prior van Litchfield den Rector van Orpington des
Yicaris van Romney en een van s Konings Kapellanen Hier
op zette de predikant zijne reize voort terwiji de kastelein
ten rijken voorraad gereed maakte en eene geduchte flagting
in zijne keuken menagerie aanrigtte voor de talriike gasten
die hij daeht to ontvangen Toen de Deken aankwam vond
hij eene groote tafel uitgezec en bet tafellaken er over been
Wat heeft dit to beduiden
gefpreid
riep hij uit Gij
bebt mij de verkeerde kamer aangewezen
deze is onge
twijfeld voor een groot gezelfchap beftemd under uw gun
itig welnemen zeide de kastelein de predikant SINGLE
e s U R e H is hier ruim twee uren geleden aangcweest en
heeft mij gelast dot ik den maaltijd voor uw Weledele ge
reed zou maken als ook voor den Kanunnik van Winches
ter den Prior van Litchfield den Rector van Orpington den
Picaris van Romney voor een van s Konings Kapellanen en
ik weet niet hoeveel andere perfonen meer
zeer we
viel de Deken hem in de rede
die nu den trek hem
gefpeeld volkomen begreep
ik had den Heer S I N G L n
C H U R C H moeten verzoeken
om bij mij to blijven en den
maaltijd met mij to houden
r
JOODSCHE ZW R GHZDEN
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V oor eenige jaren ftond to Londen de zoott van zekeren be
kenden Jood op bet punt van met eene Christen vrouw in bet
buwelijk to treden De vader maakte tegenwerpingen aangaan
de bet Bering vermogen der Dame en onderhield tijnen zoon
bierover hem onder hot oog brengende dat hij zich een rijker
vrouw kon sanfehaffen De jougman verdedigde zijne keu
ze met bijvoeging dot hij haar volftrekt wilde trouwen
hetzij zijn vader zulks al of niet goedvond en dat indien
deze hem een uitzet weigerde hij den Christeiijken Gods
dienst
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dienst zoa omheizen ten einde volgens her voorregt hem
door de EngelI he wetten gefebonkeu de helft der bezirtin
gen to kunnen vorderen Dit antwoord bragt den vader Met
weinig in veriegenheid Hij raadpleegde over de zaak met
eenen Regtsgeleerde die hem berigtte dat er werkelijk zoc
danig eene wet beftond en dat zijn zoon eens Christen
geworden de helft van zijn vermogen verkrijgen zou maar
liet hij er op volgen wilt gij mij een prefent van Lien gui
neas waken dan zal ik u een middel aan de hand geven one
hem to leur to ftellen Op deze tijding gevoelde de oude
beer zijne hoop herleven hij castce in zijn zak en ftopte
de Lien guineas den Regtsgeleerde in de hand zijn ongeduld
to kennen gevoede om to vernemen hoe hij nu to werk
moest gaan Mijnheer I antwoordde de
dvocaat met een
glimlach gij hebt niets anders to doen dan zelf een Chris
ten to worden
MORGENKL
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]Reeds I chittert op zijn gulden wages
Ter oosterkimmen uitgedragen
De blonde vader van den dag
Reeds deinsde voor zijn heldre gle nfen
Het flarrenheer aan s hemels tranfen
Dat Phebe naast zich flonkren zag
Reeds is bet nachtfloers opgeheven
Terwiji voor Phebus heengedreven
De naCht een ander halfrond dekt
Reeds opent Flora haar trezoren
`Viji t zoet gekweel der voglenkoren
Den mensch uit Morfeus armen wekt
Reeds prijkt in feestgewaad geflokefi
platuur met rozen pas ontloken
Bepareld door her zilvren nat
En de akker lacht voor s landmans fchreden
Die vroeg ter nachtkoets uitgerreden
t Houweel met forfche vuist omvat
t Is nlorgenflond de fcbepllen zingen
Maar lnij zie k nog door eacht omringen

t Mija

sit
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Mijn mgrgen blinkt flechts in t verfchier
Rijs Phebus rijs met heldre flralen
Vervrolijk bosfchen bergen dalen
Maar ach gij fchijnt voor Damon nier
Geen roosje biedt mU nog haar geuren
Geen lelie biedt mijn oog haar kleuren
Geen murmlend beekje fireelt mij t oor
Geen zefir kan mijn wangen ilreelen
Nog zwijgen voor mij de orgelkelen
Van t zachtgevederd zangrenkoor
Hervoort hervoort met nieuwen luister
Ontvoer mij aan mijn nachtlijk duicter
Mijn zonlicht rijs voor Damons oog
Lykoris laat mijn hoop niet falen
Kom fchooner aan mijn zijde pralen
Dan Phebus aan d azuren boog
o Mag ik dan een roosje plukken
En t op uw teedren boezem drukken
Dan heeft de roos eerst geur voor mij
Dan iizeelt me eerst zacht des beekjes klatren f
Mag ik in zijne zilvren watren
Mij fpieglen aan Lykoris zij
Dan fireelen eerst mij de orgelkelen
Uit hooge beuken en abeelen
Wier fchaduw beider kruin bedekt
Mag flechts uw soon then Loon vervangen
Wijl gij door hemelfche gezangen
Ook mij tot blijde klanken wekt
Schroom lelie fchroom niet frisch to prijken
moet gij met bet roosje wijken
Voor t fchoon waarmee Lykoris praalt
Verhef u trotsch
t is niet vermetel
Lykoris boezem words uw zetel
Waar al haar fchoon uw fchoon omf}raalt
Lykoris moet gij mij begeven
Dan blijven voor mij Edens dreven
Een woestenij waarin ik kwijn
Maar treedt gij naast mij op mijn wegen
pan lacht mij Heeds de fcheppirg tegen
Ell Zara zal me een Tempe zjn
H
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NIEU WE WERELD
over de Cefchiede
In een Duitsch werkje van D E U B E R
vonden
wij volgendcii
Seheepvaart
Bamberg
ris der
brief bij n ijze van aanhangfel met opgave van deszelfs over
In
nerning nit een zeldzaam en zeer oud Latijnsch gefchrift
laudem ferenisiimi Ferdinandi Hispaniarum regis Bethicx et
Et de Infulic
regni Granata obfidio victoria et triumphus

i
Nihil fine caufa
J B
in marl Indico nup~r inventis
niet
ten
minfle
dat
ROBERTSON
denzelven
Net bleek ons
heeft
En wij meenden daarom dat hij als gedenkfluk vas
den grooten geest die ons bet vierde werelddeel fchonk wel
eerie plants in ons Mengelwerk verdiende

D

ewi l ik wect dat u bet gelukken mijner onderne
berigt ik u in dezen zendbrief de om

ming verheugt

ilandighcden onzer reize en de gemaakte ontdekkingen

Dcrtig en drie dagen na mijne afvaart uit Cadix kwani
ik in de Indifehe zee

waar ik zeer vele

menfchen bewoonde

eilanden gevonden

naam onzes glorierijkflen Konings
nieren
heb

zonder

van ontallijke
en alien in

met uitgefloken ba

eenige tegenfpraak in bezit genomen

Het eerfte derzelven gaf ik den naam St

Salvador

dewijl ik door den bijftand des Heilands tot dit en an
deren gekomen ben

snahany

benoemd

rya

een

doch bij de Indianen beet bet

Gu

leder der anderen heb ik desgelijks van nieuws
bet een St
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Conception
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Ferrandin
Johanna en zoo

bet ander

Ivcer een ander
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voort de overigen Zoodra ik aan het even genoemi
ciland Johanna geland was flevende ik in eene wes
telijke rigting fangs den oever eenigzins voorwaarts
doch kon wegens deszelfs grootte Been einde vinden
zoodat ik bet niet voor een eiland maar voor bet vas
k zag echter op den
to land Chatai gehouden heb
zeekant noch landfleden noch vlekken uitgezonderd
eenige dorpen en boerenhutten wier bewoners de
wijl ik met lien niet fpreken kon zoodra zij ons za
gen de vlugt namen In de verwachting toch einde
lijk eene lad of pacbthoeve aan to treffen ging ik nog
verder Doch daar zich niets nieuws opdeed en de
weg ons noordelijk voerde dat ik vermeed dewijl de
aarde met rijp bedekt was ook de winden ons beletten
zuidelijk to fluren zoo moest ik bet onderzoek opge
von wendde en kwam in eene bogt die ik getee
kend had terug Vandaar zette ik twee onzer lieden
aan land met den last om to onderzoeken of aldaar
cen honing regeerde en fleden voorhanden waren Zij
wandelden drie dagen rond flieten op ontallijke volke
ren en woningen doch die klein en zonder eenig op
perhoofd waren Ondertiisfchen had ik van eenige In
dianen die ik apgenomen had de kondfchap ontvan
gcn dat dit land een ciland was en zoo fluurde ik
kings de kust oostelijk tot op
mijlen aan bet elude
dozes eilands Toen zag il
mijlen ver van hetzelve
tpgen bet Oosten cen antler liggen dat ik terilond
Hispana noemde Ik zeilde er op aan en heb noordoos
telijk over Johanna tot hieraan toe
mijlen afgelegd
Johanna en de overige eilanden zijn hoogst vruchtbaar
Hetzelve is met vele zeer zekere en breede havens
zoo als ik nog nergens gezien heb omgeven vele groote
en wel to benuttigen flroomen doorvloeijen hetzelve
vele hooge gebergten verheffen er zich nit De geza
menlijke eilanden zijn onvergelijkelijk fchoon en veel
zins gegroepeerd van gebaande wegen doorfnedcn
vol van de hoogtle boomen van verfchillenden aard
die tot aan de flerren reiken en naar ik geloof noolt
bun
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hunne bladeren verliezen want toen ik ze zag in
November waren zij zoo groen en fierlijk als in Mei
in Spanje Eenigen blociden anderen droegen vruch
ten fommigen warcn in cenen anderen toefland zoo
als hot hunne welige natuur medebragt De naehtegaal
floeg
en allerlei vogels in oneindig getal iprongen
rond
Op Johanna beftaan zeven of acht foorten van
palmboomen welke in rijzige geflalte en fchoonheid
even als alle andere boomen planten en vruchten de
onzen verre overtreffen
Te bewonderen zijn ook de
pijnboomen de velden en breede weiden de velerlei
vogels de velerlei honig de velerlei metalen Slechts
ijzer ontbreekt Doch op Hispana verleenen de groot
ile gebergten een bekoorlijk gezigt bloeijende vlakten
boschjes en vruchtbare velden noodigen ter bewoning
uit gefchikt zin de havens voortrcffelijk is hot ri
vierwater wie dit alles niet zeif heeft gezien geloofc
bet niet Doch boomen dreven en vruchten zijn van
die op Johanna verfchillend Het heeft eenen overvloed
van fpeccrijen van good en metalen
lle eilanders
zoo vecl ik er van zag gingen naakt tot op eenige
vrouwen die zich met een boomblad of met een hier
toe vervaardigd flak katoen bedekten Hun alien ont
breelct bet aan ijzer ontbreekt bet aanwapenen waar
van zij noch kennis noch eenige gefchiktheid er too
bezitten niet wegens ligchamelijke gebreken want zij
maar wegens vrees en bloohartigheid
zijn welgemaakt
Evenwel voeren zij door de zon gedroogde rietflaven I
aan welker wortel zij eenen als een degen gefpitflen
houten pijl vastmaken
Ook hiervan maken zij zelden
gebruik Want wanneer ik twee of drie mijner man
fchappen om berigten in to winnen in gehuchten
zond zoo liepen de Indianen hoopswijze naar buiten
en namen bij de nadering der onzen zoo fuel de vlugt
dat vaders de kinderen en dozen die verlieten Niet
alsof wij bun fchade of leed hadden toegebragt
in te
gendeel waar ik landde en ecnigen to fpreken kreeg
kregen zij dock en en andere dingen van mg zonder
M m
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railing maar omdat zij van nature fchuw en vreesach
tig zijn \Veten zij overigens in zekerheid to zijn
dan zetten zij alle vrees ter zijde Hunne eenvoudig
heid is dan zoo hartelijk hunne goedaardigheid en
mildheid zoo groot dat zij niemand van hunnen ei
gendom iets weigeren veeleer bieden zij ongevergd
aan Zij vertoonen de grootfte liefde jegens alien ge
ven groot en klein om niets Brokken van vaten
ftukken gebroken glas nagels en fcherven hielden zij
voor de fchoonfle zaken ter wereld doch ik heb den
onzen zoodanigen ruilhandel verboden Het gebeurde
dat een matroos voor een gesp zoo veel goud kreeg als
drie dukaten waardig zijn
nderen bekwamen minder
voor dingen van geringer waarde Om bet bezit van
nieuwgeflagen munten en voor eenige goudftukken
gaven zij den ooper zoo veel als hij verlangde mis
fchien anderhalf of twee oncen gouds of dertig tot
veertig pond boomwol welker gebruik zij reeds ken
den Brokken van bogen waterkoppen kruiken en
vaten ruilden zij dom als vee tegen goud en katoen
in Ik verbood dergelijke dewijl ik bet voor onbillijk
hield en gaf hun veel fchoon fpeelgoed dat ik bij mij
had zonder iets daarvoor aan to nemen Dit deed ik
om hen des to geral kelijker voor mij voor bet Chris
tendom en voor de liefde tot Spanje s Koning en Ko
ningin tot de grooten en de volken van ons rijk to ge
winnen wijders opdat zij kostbaarheden waarvan
zij overvloed en waaraan wij gebrek hebben vlijtig
opzoeken to zamen hoopen en ons geven Zij weten
niets van afgodendienst ja zij gelooven heel vast dat
alle magt en alle goederen in den hemel zijn en dat ik
benevens mijne fchepen en fcheepslieden vandaar neer
geitegen ben In deze gemoedsftemming werd ik van
hen opgenomen nadat zij de vrees ter zijde gezet had
den Zij zijn ook noch traag noch ruw in tegendeel
bezitten zij veel verftand en fcherpzinnigheid en we
ten ik fta er verbaasd over van iedere zaak den grond
op to geven Zij bevareia doze zee dock hebben nooit
men

nooit fchepen van onzen bouwtrant Zoodra wij aan
gekomen waren liet ik op bet eerfle eiland eenige In
dianen opvangen om hen als tolken to gebruiken Het
gelukte naar wensch want in korten tijd leerden zij
ons aanvankelijk door gebaren en teekenen nader
hand door woorden verftaan en waren ons van groot
voordeel Doch eenigen van hen niettegenflaande den
langeren omgang then zij met ons hadden en nog heb
ben gelooven dat ik van den hemel neergedaald ben
anderen roepen anderen toe komt komt en gij zult
ten yolk van hemelfche afkomst zien Deswege leiden
mannen en vrouwen kinderen en volwasfenen jonge
lingen en grijsaards de vorige vrees af en drongen
zich hoopswijze om ons been en bragten fpijzen en
dranken met onbefchrijfelijke liefde en goedheid Bij
ieder dezer eilanden vindt men vele booten van digt
bout die we] van enge ruimte in Iengte en vorm on
ze fchepen van twee roeibanken boven elkander ge
lijk zijn doch fneller van loop Zij worden flechts
door riemen befluurd eenige zijn van aanmerkelijke
andere van geringe weer andere van middelbare groot
te dock de meeste zijn grooter dan een fchip van
achttien roeibanken Op zulke booten die menigmaal
zeventig tot tachtig matrozen voeren doorkruifen zij
de zee en drijven handel met de inwoners der naburi
ge ontallijke eilanden Hier beflaat geene verfcheiden
heid van of komst in gezigtsvorm zeden en fprake
zijn alien elkander gelijk Dit nu dat zij elkander ver
ilaan doet ons veel nut Hunne bekeering tot bet
Christelijk geloof welke mijns achtens onze door
luchtigfle boning wenscht en ook bij hen weinige
zwarigheid vinden mag wordt daardoor ongemeen ver
ligt
Ik heb reeds boven verteld hoe ik regtuit van bet
Westen naar bet Oosten bet eiland Johanna voorbij
zeilde en deze zljde van hetzelve
mijlen lang
vond ik befluit hieruit dat bet Grootbrittanje in om
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yang overtreft Op deszelfs westelijke zijde die naar
de uitf praak der Indianen ISo mijlen haalt zijn twee
landen welke ik echter niet bezocht heb met aapfoortige
bewoners bet eene daarvan heet nan Doch wat bet
eiland Ilispana betreft zoo is bet grooter dan gansch
Spanje van Cadiz of tot aan Fuente Rabia Ik heb
hetzelve even als de overige eilanden in den naam
onzes onoverwinnelijken Konings plegtig in bezit ge
jiomen desgelijks ook eene op Hispana dat mij bij
zonder gewigtig fchijnt zich bevindende groote i ad
die ik St Nativitad noemde Hier beval ik terltond
eenen burg to flichten
die nu reeds voltooid zal zijn
waartoe ik de noodige bezetting levensmiddelen voor
meer dan een jaar eene Caravelle en gefchikte bouw
lieden achterliet De genegenheid welke de Koning
dezes eilands tot ons had zal ook in mijne afwezig
heid voortduren
I lij was er trotsch op zich mijnen
broeder to molten noemen en zijne onderdanen zijn
Mogten zij opitaan en
cen minnenswaardig yolk
bet yolk in den burg willen fchaden zoo zijn zij daar
toe onbekwaam dewijl zij zonder wapenen zonder
kleederen en in bet geheel al to vreesachtig zijn De
bezetting derhalve vooronderfteld dat zij mijne beve
len opvolgt lean zonder gevaar bet geheele eiland
waarborgen Ilij de bewoners der gezamenlijke eilan
den is zoo veel ik kon ontdekken de monogamie in
gevoerd flechts den Vorften en Kaziken is bet geoor
loofd tegen twintig vrouwen to nemen De vrouwcn
moeten meer arbeiden dan de mans de goederen tot
levensbehoef zijn gemeenfchappelijk en ik weet niet
of hier een regt des eigendoms geldt Ik heb geens
tins zoo als men vermoedde monfters aangetroffen
inaar wel achtenswaardige en goede menfchen zij zijni
niet zwart gelijk de Dthiopii rs hebben ook geen
en zoeken
kroeskoppen
rnaar neerhangende haren
hunne wppingen tegen de zonnehitte die hier zeer
hevig is to befclkutten
Want Hispana is naar mij
graden van de evennachtslijn verwijderd
Junkt
Daar
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Daarentegeu heerscht op de toppen der bergen flren
g e koude doch welke den Indianen door gewoonte
en door het veelvuldig en weelderig gebruik van war
me fpijzen verdragelijk wordt
Ik heb alzoo geene
monfters gezien maar op het eiland Charis het twee •
de na Hispana op de vaart naar Indic beflaat een
wild yolk dat zich met menfchenvleesch voedt door
hulpe veler fchepen op de andere eilanden roof be
drijft boog en pijlen draagt en voor de overige In
dianen van welken het zich door lang haar op de
wijze der vrouwen
onderfcheidt zeer gedl cht is
Doch ik acht hen zoo weinig als de overigen Zij hu
wen aan vrouwen uit het eiland Zlatheuni die geene
werkzaamheden van haar geflacht verrigten inaar al s
hare mannen met boo en pijlen gewapend zijn en
zich met blaadjes erts die men in menigte aantreft
als met een pantfier bedekken Den ander ciland dat
nog grooter dan Hispana zou zi n heeft baardelooze
bewoners en eenen overvloed van goud
Eilanders
die ik medebrenge kunnen mijn zeggen getuigen Ein
delijk in opzigt van mijne fnelle afvaart en terugreize
merk ik flechts kortelijk aan dat ik voor den geringen
bijfland then mij het Koninklijke echtpaar toeftond
zoo veel goud breng als hunne Majefleiten noodig
hebben zoo vele fpecerijen boomwol mastik
die
men tot hiertoe ilechts op Chios vond aloehout als
zij begeeren ook rabarber en andere heelkruiden met
welker opfporing de achtergelatene burgbezetting to
St Nativitad zich zal bezig houden want ik zelf heb
nergens ]anger dan de winden mij ophielden ver
toefd Groote en ongehoorde ontdekkingen doch die
nog grooter zijn zouden indien gelijk noodig was
men mij meer fchepen had toegeftaan Het wonderbare der
zaak is niet op mijne maar op rekening des Christelij
ken geloofs to flellen en op de vroomheid des Konings
en der Koningin
Vat menfchelijk verfland niet bevat
ten kan hebben menfchen door God volvoerd die zij
ne gctrouwe dicnaren ook thin verhoort als de verhoo
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ring hunner beden onmogelijk fchijnt
Zulks is mij
Ihans wedervaren daar ik bereikt heb wat tot hier
toe aan menfchelijke krachten geenszins gelukt was

Rant fchoon cok eenigen van deze eilanden gefchreven
of gefproken hebben zoo gefchiedde het flechts door om
wegen en vermoedens doch Been beweerde ze zelf ge
zien to hebben ahvaarom bet verhaal fabelachtig fcheen
Dat wij alzoo o Koning en Koningin met de aan
zienlijken en de onderdanen van uw allergelukkigst rijk

en met de ganfche Christenheid onzen goddelijken Hei
land danken voor bet gelukkig verleende gefchenk
dat wij plegtige omgangen en kerkfeesten houden de
tempels met bloemkranfen verfieren
De Christelijke
name juiche op aarde

als in den hemel

wegens de

redding zoo veler verlorene zielen Ook wij willen ons
verheugen zoQ wel wegens de verhooging onzes ge
loofs als den aanwas van tijdelijke dingen waaraan

niet flechts Spanje maar de gezamenlijke Christenheid
zal deel nemen Hiermede befluit ik bet korte verhaal
mijner daden
Vaarwel
Lisfabon den r den Maart
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nder de menigvuldige weldadige inrigtingen
uit
bet maatfchappelijk leven voortfpruitende behoort ge
wis het beftaan van zoodanige wetten die bijzonder

bet vervaardigen en toedienen van geneesmiddelen be
treffen ten einde onze gezondheid to herftellen of to
bewaren en ons dierbaar ]even ware bet mogelijk
to verlengen
Te alien tijde was men hierop bedacht
en

gelijk in vele andere opzigten

zoo heeft ook hier
over
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overvloed en gebrek verzeld en gevolgd door befpie
geling en beoefening ons van tijd tot tijd geleerd be
ter en doelmatiger to werk to gaan tot heil van ons
zelven en onze natuurgenooten hetwelk dan wederom
gefchikter wetten deed ontftaan naar welke de beoefe
naars der geneeskunst zich konden en moesten rigten
Offchoon het niet altijd doorgaat dat nieuwere ver
ordeningen en inrellingen de oudere overtreffen zoo
is het toch niet to ontkennen dat bet jongst uitge
vaardigd wetboek to vinden achter de Pharmacop
Bat
allezins beantwoordt aan het edel doel om
eenen genoegzamen voorraad van deugdzame en doel
matig vervaardigde geneesmiddelen in elken apothekers
winkel voorhanden to hebben opdat de geneesheer
zich daarop gerust zou kunnen verlaten zonder dat
hij zijne patienten tegen dezen zou behoeven to waar
fchuwen of genen bijzonder aan to prijzen Volgens
de heilzame trekking dier verordeninge vindt non bij
elken artienijmenger dezelfde geneeskrachtvolle naar
n voorfchrift vervaardigde geneesmiddelen zoo al
thans behoorde het to zijn
maar helaas
Niettegenflaande die allezins gepaste bepaliogen
waarop men zich zoo gerust meende to kunnen verla
ten in weerwil der loffelijkfte pogingen van eer wel
dadig beftuur heeft de ondervinding maar al to zeer
geleerd hoe men ten fpijt van alle die voorzorgen
nog kan bedrogen worden en door de onvergeeflijkfte
fchraapzucht in lijfsgevaar geraken ja het dierbaar le
ven den grootften fchat then wij op aarde hebben
verliezen kan
Het zal wel niet noodig zijn het belang to doen ge
voelen hetwelk wij alien hebben niet alleen bij het
beftaan van goede wetten maar vooral bij de getrou
we nakoming van dezelve en indien wij onder het
genot van eenen blakenden welitand dit al eens niet
gevoelen mogten zoo raadplege men flechts lijders
die ik zal niet zeggen jaren maar immers maanden
fukkelden en behoudens hunne overtuiging dat de
Mm
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herftelling niet ten eenemale van den geneesheer af
hangt zoo menigmaal den wensch ontboezemden naar
Liever willen wij korte
goede deugdzame medicijnen
bronnen
opgeven
waaruit
het bedoelde fchan
lijk de
misbruik
in
bet
geneeskundig
vak ontftaat en
delijk
hierbij een oogenblik ftilftaan
Sommige apothekers welken vuig eigenbelang nader
aan het harte iigt dan het heil van hunne medemen
fchen vinden het nog al zoo groot eene zonde niet
zich gelijk t heet zoo wat to fchikken naar den toe
fland der tijdelijke middelen van hunne begunftigers
Van daar dat zij zoo als men het niet onaardig pleegt
to noenen zoo wat zeemanfchap weten to gebruiken
en dus menigmaal vooral als de duurte der genees
de vrijheid ne
middelen hunne klanten bezwaart
men net gereedmaken der voorfchriften van den dokter
eenigzins to wijzigen naar het vermogen van den zie
ke Z o neemt men bij voorb van het een iets min
der ran het ander wat meer of men verkiest wel in
plaats van het begeerde iets anders to geven dat zoo
voorts past men
wat denzelfden geur of kleur heeft
zorgvildig op de hoeveelheid dat bet fleschje behoor
lijk gevuld is enz Door deze of dusdanige praktijken
kunnen zij het dan goedkoop geven de patient kan het
Loch niet proeven de dokter heeft er niet over to zeg
gen of hij neemt bet zoo naauw niet en vindt moge
lijk niet goed den apotheker zoo op de vingers to
zien men weet toch niet hoe bet to pas kan komen
of veelligt heeft bij geen verftand van medicijnen en
geen haan kraait er naar
Eene andere uit geene min baatzuchtige beginfelen
voortvloeijende gewoonte heeft ook geene mindere
lheillooze gevolgen
In fommige plaatfen van ons va
derland en vooral in de aanzienlijke gemeente van Rot
terdam heerscht hat verregaand misbruik dat de ge
neesheeren zich meer bijzonder inlaten met de bezor
ging der medicijnen terwijl fommige lieden zich dwaas
felijk voorftellen daardoor juist zees wel voor geld ge
zond

IN DE GENEESKUNST

zondheid en leven gewaarborgd to zijn Zij houden den
dokter voor een braaf kundig en menschlievend man
zulk cen man nu maakt vast veel werk van zijne pa
tienten daarom bezorgt hij ook zelf de medicijnen
Zij hebben
waaraan nu vast wel niets ontbreken zal
tin ook met geen apotheker to doen krijgen ook gee
ne apothekers rekeningen die ellen lange cedels die
zij wel bij anderen zagen of welligt zelve bevorens
ontvingen maar betalen nu den dokter voor gedane
vifiten en geleverde medicijnen maar in eens af en de
dokter zal voor de medicijnen althans we niet het
ineeste nemen enz
Oppervlakkig befchouwd
heeft dit zeker nog at
eenigen fchijn mar men moet de dingen van nader
bij bezien om zich to overtuigen van het fchandelijk
misbruik hieruit ontftaan en hield men het to alien
tijde en overal voor finartelijk zijne gezondheid to mis
fen men zal het gemis van then fchat dubbel gevoe
len wanneer men de bezorging der geneesmiddelenn
aan zijnen baatzuchtigen dokter overlaat daar wij by
ervaring weten dat het veel duurder uitkomt en men
zulke goede medicijnen niet heeft als wanneer men
den dokter f echts het recept laat fchrijven en dit bij
eenen goeden apotheker laat gereedmaken
Men hou
de flechts in het oog dat op plaatfen waar een dok
ter zich dat regt aanmatigt hij vooraf met den apo
theker veelal een kontral t fluit bij hetwelk de laatfte
zich moet verbinden de voorfehriften van zijnen ge
eerden begunftiger gereed to maken voor eenen vast
geftelden prijs
Ware deze dan nog maar eene fom
welke eenigzins vrijheid gaf om to onderflellen dat
men voor dezelve goede onvervalschte geneesmidde
len kon afleveren
Maar wij zijn in t zekere onder
rigt dat een dokter in Rotterdam voor
of ten
hoogfte
ftuivers to regt kan komen Nu moet men
toch buiten mate dom of willens blind zijn indien
men Diet zeer fpoedig bcgrijpen kan dat daar toch
ook ostbare ingredienteu even zoo wel als minder
gel
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geldige middelen voor then fpotprijs moeten geleverd
worden ook hier de zeemanfchap zeer verre gedreven
wordt Of om ronduit to fpreken moet men niet
overtuigd zijn van de fchelmachtige knoeijerlj die to
baat genomen wordt om zijne beurs to maken aan den
eenen kant door hen welke die zoogenoemde medicij
nen gereedmaken aan den anderen door de aanleiden
de oorzaken tot dat kwaad door die i sculapen die
de edele kunst fchande aandoende niet to vreden zijn
met hetgeen hun voor hunne vifite betaald wordt maar
daarenboven op de medicijnen eene grove overwinst
nemen Neen waarlijk zij die hun geld gezondheid
en leven liefhebben ftaan er niet wel bij als zij door
tusfchenkomst van den dokter hunne medicijnen thuis
krijgen zij worden dikwijls bedrogen en bedriegen al
tijd zichzelven
Komt het nu den zieke of zijne bloedverwanten al
tens voor dat deze medicijnen niet goed zijn gereed
gemaakt en is het metderdaad zoo dat zij de ver
eischte kracht misfen dan wordt men menigmaal te
ruggehouden om er met den dokter over to fpreken
terwijl men er anders zoo ligt toe overgaat om hem de
medicijnen to laten zien en bij de geringfte aflzeu
ring den apotheker zijn uiterst misnoegen to kennen
geeft of ook wel aanftonds gereed is om eenen ande
ren op to zoeken op welken men meer vertrouwen
ftelt of wel die bij den dokter om deze of gene reden
gunfig bekend ftaat Maar nu durft men niet wantrou
de dokter doet zich veel to knap voor dan
wen
dat men meenen zou dat hij zoo zeer door baatzucht
men zou de zaak ook
zou kunnen beftuurd worden
zeker wel anders wenfchen maar het is nu zoo ande
dere en zelfs voorname menfchen zijn er mede to
vreden men wil ook niet gaarne de eerfte zijn om
den dokter over eene hem vast niet aangename zaak to
fpreken enz Eindelijk wordt de patient wat beter
en met de ongefteldheid verdwijnt dan ook de belang
ftelling omtrent het gereedmaken der medicijnen
Men
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Men zegt dat de doctoren tot hunne verontfchuldi
ging voorgeven dat zij van hetgene hun voor hunne
vifiten betaald wordt niet beftaan kunnen Dit ver
dient zeker opinerking Het is met dat al waar dat
de doctoren in andere plaatfen als Leyden Haarlem
enz om van mfterdam en den Haag niet to fpreken
er fatfoenlijk van leven Men moet hun toegeven dat
zij er niet alien eene prachtige equipage op kunnen
nahouden
dat niet alien zoo veel figuur maken
kunnen als zij zich wel verbeelden tot hunnen ftand
to behooren maar nemen zij dan niet in overweging
dat een apotheker cenen niet min fatfoenlijken fcand in
de maatfchappij bekleedt dat zij daarenboven vooral
in groote fleden als to Rotterdam op zeer zware las
ten zitten en ware bet dit alles nu nog maar alleen
maar hooren wij niet menigmaal van dezen of genen
Rotterdammer dokter dat terwijl hij met een onbe
fchaamd voorhoofd in zijne fraaije koets de ftad door
kruist en dat nog dikwijls alleen oin vertooning to
maken hij zijnen apotheker laat zuchten naar het waar
lijk zoo zuur en inet zoo veel overleg verdiende geld
en words hij er nu of dan over aangefproken hij hem
nog wel met eene tergende onverfchilligheid durft af
zetten en intusfchen weder den ouden gang gnat
Wenfchelijk ware bet dat alien die prijs flellen op
die prijs ftellen on
hun geld gezondheid en leven
de algemeene welvaart der maatfchappij met ons geiii
kelijk overtuigd waren van dit allergevaarlijkst misbru lk
in de geneesknnst maar vooral dat alien wier eer
en plgt bet is de hand to houden aan s lands wij
dat ons geeerbiedigd Gouvernement
ze inrigtingen
zelve kennis moge dragen van bet verregaand en
ftrafbaar knoeijen in eene zoo aangelegene zaak Ge
wisfelijk zoude hetzelve alsdan hierin fpoedigvoorzien
en aizoo een einde maken aan diefflal ja aan moord
gepleegd in fchijn van bet leven to behouden en tever
lengen of wel op eene goedkoope wijze de gezond
heid to herftellen
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Fervoig van bl

ij al het eeremonieele der Roolnfche Kerk dat
door S T N I S L U S en zijne familie flrengelijk in
acht genomen werd was evenwel de inwendige Gods
dienst die alleen in geest en waarheid beflaat do
hoofdzaak tot welke hij ook zijne Dochter had opge
leid zoodat deze reeds vroegtijdig het kenmerk eener
ware en verlichte Christinne deed blijken Zij kendo
in Tweebruggen niemand dan de armen voor welke
zij arbeidde en hun voorts weldeed zoo veel zij kon
Zij leefde geheel ingetogen op bet Slot en was den
ganfchen dag met iets nuttigs bezig Wanneer zij tus
ichenbeiden kleine reizen deed bezocht zij bij voor
keur godsdienftige genootfchappen hospitalen armen
inrigtingen enz Bij dergelijk eene gelegenheid viol
eens eene bijzonderheid voor welke verdient gemeld
to worden Zij reisde met hare familie van Tweebrub
gen over de Franfche grenzen naar eene bdij alwaar
zij den avondgodsdienst in de kerk bijwoonde In bet
oogenblik als de gemeente de woorden zong Ileere
behoed den honing doordrong haar cene gewaarwor
ding welke zij befchrijven noch begrijpen kon zij
werd zoo aangedaan dat zij gedurende de ganfchc
godsdienstoefening niet konde ophouden met weenen
De Koning van Frankrijk voor wien gebeden werd was
toen een kind van a io jaren en de Prinfes kon bij
geene mogelijkheid voorzien dat de dood van K r E L
XII Koning van Zweden onder wiens befcherming
zij leefde haar in het geval zou brengen om den jon
gen Koning van Frankrijk erkentelijkheid to mocten be
wijzen en nog minder dat zij eenmaal met hem op
denzelfden troop zou gezeten zijn Zes jaren daarna
toed
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toen zij L D E W IJ K XV hare hand fchonk herinner •
de zij zich dit geval en deze tranen
Koning S T N I S L U S geraakte wederom in beften
dig gevaar zijns levens want ook in Tweebruggen
fmeedden zijne vijanden den toeleg om hem van kant to
lielpen De flemel echter waakte over hem Dan
toen K R E L XII bij Frederikshal gefileuveld was
kon bet verblijf van S T N I S L U S to Tweebruggen
van geen l ngen duur meer zijn hij was banneling nit
zijn vaderland en ontbloot van alle menfchelijke hulp
len verhaalt dat in deze kommerlijke dagen Prin
fes l R I zelve de keuken verzorgde en voor hare
Ouders de fpijzen toebereidde
Onder deze treurige
omftandighedcn wendde S T N I S L U S zich aan den
Ilertog V N R L E N S die toen Regent van Frank
rijk en Voogd des jongen Konings was hem verzoc
kende om befcherming en verblijf beide werd hem op
de vriendfchappelijkfte wijze toegeftaan en hemzelven
de keuze vrijgelaten waar hij wilde wonen Hij trok
alzoo naar den Elzas en wel naar Veifenburg Ho
zeer de finantien van Frankrijk toenmaals in cen flech
ten toeftand waren en bij gevolg bet penfioen d t
zeer fpaarzaam was wilt
S T N I S L U S ontving
hij alles zoodanig in to rigten dat hij van hetzelve
op Gene welvoegelijke wijze konde leven
l R I was toen in naar zeventiende jaar behalve
eene volkomene godsdienfl ige kennis bezat zij nogzecr
vele voor haar geflacht nuttige kundigheden zij ver
ftond en fprak zes talen to weten de Poolfche de
Franfche de Italiaanfche de Hoogduitfche de Zweed
fche en de Latijnf che Ilet zou moeijelijk geweest zijn
ergens aan eenig hof cene Prinfes to vinden die betcr
onderrigt en opgevoed was
Omfireeks then tijd vertoonden zich ook uitzigten tot
een voegzaam huwelijk daarom vestigde de vrome
dock tevens flaatkundige Vader zijn oog op de algehec
le voltooijing van de opvoeding zijner Dochter ten
einde in de groote wereld to kunnen leven De Icsfen
die
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die hij haar met betrekking tot then hand gaf zijn
onvergelijkelijk en wel waardig door alle jonge Da
mes gekend en opgevolgd to worden
Offchoon M RI in eene kleine ftad en zeer ingeto
gen leefde werden echter hare groote talenten en voor
treffelijke deugden algemeen bekend en er deden zich
nu werkelijk verfcheidene zeer aanzienlijke partijen
voor haar op zij echter betoonde geene genegen
heid tot bet huwelijk waarover zij van hare Moeder
die haar in de kommerlijke omftandigheden waarin
zij zich bevonden gaarne verzorgd zag nu en dan
een zacht verwijt moest hooren De Dochter daaren
tegen betuigde dat zij hare Ouders in deze omftan
digheden niet verlaten en van hen verwijdetd zijnde
niet gelukkig leven kon
Op zekeren feestdag wandelde de Prinfes geheel al
leen in den tuin van bet Weifenburger Slot zich met
godsdienftige overdenkingen tot welke bet feest aan
leiding gaf bezig houdende als zij buiten de palis
faden van den ruin eene zeer acme met lompen be
dekte vrouw bemerkte die met eene klagende ftem
me om een aalmoes bad M RI naderde haar en
gaf haar een ftukje goudgeld hetwelk haren geheelen
rijkdom uitmaakte De arme uitgeteerde vrouw hief
de handen ten hemel en riep op een door dankbaar
heid en vreugde ontroerden toon „ ch mime goe
„ de Prinfes God zegene u Ja gij zult Koningin
„ van Frankrijk worden
Niets was echter op dat tijdftip onwaarfchijnlijker
dan deze voorfpelling want de ftaatkunde had den jon
gen Koning van Frankrijk eene Prinfes van Spanje toe
gedacht Reeds was de verloving gefchied en de Bruid
zelve in bet zuiden van Frankrijk aangekomen alwaar
zij tot hare verdere beftemming werd voorbereid Hier
bij kwam nog de dood van den Hertog Regent van
Frankrijk waardoor dus S T N I S L u s wederom zon
der befcherming en onderfteuning was terwijl daaren
boven de Sakfifche Minister V rr F L TL DI YI I N G Zlj Y
best
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best deed am Koning S T N I S L u s aan het Fran
fche Hof gehaat to maken ten einde men hem uit het
Rijk verbannen mogt to geliik werden er zamenzwe
ringen ontdekt door welke fommigen zich in t ge
hcim verbonden hadden om den ongelukkigen met ver
gif om to brengen Intusfchen de Hemel behoedde
hem alle aanflagen mislukten en ook F L i\I \ I N o
rigte met alle zijne pogingen niets uit S T N
L
US
zocht nit bij alle Hoven troost en hulp maar vergeefs
fchoone woorden en nietige uitvlugten waren het ge
volg en der rampfpoedige Vorftelijke familie bleef nit
geene andere toevlugt dan de Godsdienst waaraan zij
zich dan ook geheellijk overgaf Heerliik werd ten laat
fle dit vertrouwen beloond Kort daarna kwam de Kar
dinaal D E K H N naar Weifenburg en begeerde eene
geheime audientie bij Koning S T N I S L u s in wel~
ke hij om zijne bewilliging verzocht dat zljne Dochter
lioningin van Frankrijk worden mogt
ST N I S
L U S die den Kardinaal kende hield deze aanfpraak
voor fcherts gaf alzoo in then zelfden toon zija ant
woord maar voegde er op een erniiger trant nevens
Wat zult gij dan met de Infante van Spanje begin
„ nen die alreeds in Frankrijk is Ik ben cen vijand
„ van intrigues en w niet dat het huwelijk mijner
„ Dochter met veldilagen zal gevierd worden
„ Van
„ intrigues
hernam de Kardinaal
is hier de rede
„ niet met Spanje is alles gefchikt in het Kabinet
„ van Verfailles heeft men rijpelijk nagedacht en een
„ welberaden befluit genomen en men verwacht thans
„ uwe en der Prinfes uwe Dochters bewilliging
De
Kardinaal overhandigde nit tevens cenen brief vait deft
Hertog V N B o u R B o N Minister van Koning L
D E w IJ K XV
S T N I S L U S wist niet of hij waak
te of droonde bet ging hem in dezen oogenblik als den
artsvader J K o a toen hij bet leven en den lotwis
fel van zijnen geliefden j o z E r verflond
„ Gelooft
„ zij de Jeer
riep hij vol verrukking uit
die
onzer gedenkt Dit is Zijn werk Hij zal het ook
NIUNGELW
N
N u
r vol
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voleinden Wat nu verder gefchieden moet Mi n
„ Heer de Kardinaal draag ik u op
Thans wendde zich ook de Kardinaal tot de jonge
Prinfes hij vond haar en hare Moeder bezig met vrou
welijk handwerk Tot M RI rigtte hij zijne aan
fpraak die bij haar meer verwondering en verwarring
veroorzaakte dan eigenlijke vreugde welke aandoening
des harte de Moeder echter niet verbergen kon De
jonge Prinfes antwoordde Mijn Heer de Kardinaal
„

ik ben doordrongen van erkentelijkheid voor de eer die
Overigens zie
mij de Koning van Frankrijk bewijst
hier den Koning en de Koningin mijn wil is in hunne
handen
an de toeftemming ontbrak het niet en het

huwelijk word befloten
Zes maanden verliepen er v r deszelfs voltrekking
welke zij meestal in godvruchtige oefeningen fleet Op
zekeren tijd vroeg haar eens hare Grootmoeder de
Gravin L L C K Z I N S K
„ Zeg mij toch eens mijn
gij
„ Dochter wat denkt
van deze groote gebeurte
„ ns
ch Mama antwoordde de jonge Vorst
in ik heb over deze zaak Jlechts CIne gedachte die fe

dert acht dagen alle andere verdrijft namelij k dat
ik zeer ongelukkig zijn zoude indien de kroon wel
ke mij de Koning van Frankrijk aanbiedt mij de kroon
deed verliepen die de Heer des Hemels voor mij befemd
heeft

Intusfchen ontbrak het wederom niet aan vijanden
die dit huwelijk zochten to verhinderen men begon
aan het Hof uit to ftrooijen dat de Prinfes van Polen
ziekelijk was Men befloot dus eenen Geneesheer naar
Weifenburg to zenden die den toeftand harer gezond
heid moest onderzoeken S T N I S L U S ging bij
zeide hij
haar „ Weet gij wel mijne Dochter
huwelijk
nog
zoo
geheel
zeker niet
„ dat het met uw
„ is Men zendt een Dokter die naar den Nat uwer
„ gezondheid moet vernemen omtrent welke men voor
geeft ongerust to zijn maar deze zorg is zoo geheel
„ ongegrond dat ik zuiks als een voorwendfel be
„ fchouw
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fchouw om met ons to willen breken
We
lieve Papa riep de Ptinfes met eene natuurlijke en on
gemaakte opgeruimdheid had ik dangeene oorzaak mij
Piet al to zeer over dit fchoone uitzigt to verheugen
Nu zoude ik mij immers des to meer ergeren Maar
llaar ik in deze ganfche zaak door Gods genade nets
anders wench dan de vervulling van Ztja wil en welbe
hagen zoo gevoel ik mij volkomen gerust en ik bidu
sulks ook to willen zijn Welk een hooge graad van
zielerust en gelatenheid bij een jeugdig Meisje ip
eene zaak waarin niet minder dan eene Kroon op bet
fpel ilond
De Geneesheer vond ondertusfchen de jonge Vorstin
in den volmaaktften welfand en volkomen gezond en
bet huwelijk werd in de maand pril des jaars
voltrokken
de openlijke vreugdebedrijven echter
werden tot in de maand ugustus daaraanvolgende uit
gefteld M RI ontving den zegen barer Ouderen
en vertrok vervolgens onder een zeer prachtig Ko
ninklijk geleide naar hare beftemming
L o D E W IJ K XV was toen vijftien en een half jaar
oud Hij ging met zijn geheele Hof zijne Bruid to ge
x oet to Moret was de zamenkomst en de Koning
die haar nu voor de eerfte maal zag verheugde zich
zeer over de bevalligheid van haar perfoon zij behaag
de hem boven mate Den volgenden dag ging de op •
togt naar Fontainebleau alwaar de bruiloft en de kroo
ning der Koningin gevierd werd Haar Gemaal deed
haar prachtige gefchenken zij zeide Ik neem die alle
met dank en zeer gaarne aan Mijn Heer maar daar
gij mij met het gefchenk van uw hart reeds hebt be
deeld zoo Jla mij toe dat ik van deze zaken ook iets
under de getuigen van mijn geluk mag verdeelen
Het huwelijk van L o D E w IJ K XV Met M RI
LEC KZ I N S K
maakte in geheel Europa groot op
zien alle ja de fcherpstziende ftaatkundigen fpraken
daarvan zeer bedenkelijk voorfpellende allerlei onhei
len die echter geene plaats grepen want deze ver
bind
N n z
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L CitZINSK

bindtenis was voor Franl rijk van de weldaJigfle gevol
gen
L u D E W IJ K gaf zijner Gemalinne het Hertog
dom Lotharingeri
hetwelk nu S T N I S L U S in
plaats van bet Koningrijk Polen verkreeg en hetzel
ve tot in eenen hoogen ouderdom
met algemeenen

lof regeerde Tusfchen hem en ziine Dochter hield on
afgebroken dezelfde teedere betrekking hand
en de
wijze regels welke hij haar ter betrachting in hare
hooge waardigheid als Gemalin en Koningin mededeel •
de werden door haar getrouwelijk in acht genomen
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LGEMEEN

OYERZIGT DER

TEN EN

WETENSCH PPEN

IJEERSCHING
LINGEN

UIT

TIJOENS

DE

KVN

FR NSCHE OVER

DE VORSTELIJKE EN L NDS
N ONS V DERL ND ONTR

Door Jonkheer w u J V

Bij

VOORWERPEN V N N TUUR

N w E S T REE NE N

VtRZ ME
FD

te s Gravenhage

de zegepraal der regtvaardigheid op bet geweld
on
langs
andermaal
behaald
deed zich weldra bet verlangen
gevoelen dat zij haren invloed ook tot bet gebied der kun
Lien en wetenfchappen mogt uitbreiden
De overheerfching
door geweldenarij onderfleund
had
gedurende ongeveer
twintig jaren hare overwinningen dienstbaar gemaakt om
bet be
uit de landsverzamelingcn der ovcrheerde landen
langrijkfte to vervoeren en hierdoor zichzelve to verrijken
ten koste der regtvaardigheid
Onmagt leide al then tijd bet flilzwijgen op aan de volken
van deze dierbare voorwerpen beroofd
en met flille aan
doening zag fomwijlen menig onderdrukte zijnen onderdruk
t welk nan zijn vaderland zoo wet
ker pralen met datgeen
doch
nu de gekluisterde natien
van
tig had toebehoord
den band ontflagen vrij mogen ademhalen en hunne wenfchen
uiten roept Duitschland roept de Rijnoever roept Italie
Frankrijk geeft oils onze fchatten weder
roept Nederland
Bij de hoop dat nan doze roepftem dat aan dit verlan
zrl
ook door ooze landgenooten to kennen gegeven
gen
voldzan worden weld ik uicZenoodi d tot he fcbetfen van cen
af
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t welk gedurende dit nood
lottig tijdperk aan ons vaderland nit de voormalige Stad
houderlijke en vervolgens uit de lands verzainelingen is ont
vreemd en ik wilde mij zoo veel to minder aan de voldoe
ning van dit verzoek onttrekken daar deze bi drage hoe on
volledig ook misfchien cenigermate kan medewerken om
deze billijke begeerte indien mogelijk nog to verlevendigen
en aan to vuren
U c de nafpeuringen tot dat einde gedaan is bet mij ge
bleken dat de berooving der Vorftelijke verzamelingen na
bet inrukken der Franfchen binnen ons vaderland in
pit hetzelve heeft vervoerd
Em gedeelte der Bibliotheken van den Stadhouder en van
de Irinfen zijne Zonen
Het Kabinet van Natuurlijke Historie
Dit der Schilderijen
D Collectie van Oudkeden gegraveerde Steenen enz
lsmede de zilveren en koperen Penningen I
De catalogus der bovengeinelde bibliotheken mij nimmer
ter hand gekomen zijnde heb ik niet kunnen ontwaren
wat toen uit dezelve is vervreemd geworden dock indien
men flaat kan waken op mondelinge berigten en bet verhaal
van reizigers welke de Parijfche boekerij bezigtigd hebben
zouden onder andere alle de boeken over de natuurlijke
historie
de kunften en wetenfchappen bet fl atistiek van
Nederland benevens eenige zeer kostbare prentwerken in
dit lot hebben gedeeld Voor bet overige is bet bekend dat
bet gelukkig behoudene gedeelte den grondflag gelegd heeft
van de voortreffelijke boekverzameling die federt aanmer
kelijk vergroot de Koninklijke Bibliotheek to s Gravenha
ge uitmaakc
Het Kabiuet van Natuurlijke Historie werd aanvankelijk
aangelegd onder den Stadhouder Prins w I L L E M DEN IV
ma hoogstdeszelfs overlijden onder de Prinfes Gouvernante
vermeerderd met de verzameling to Rotterdam door den
Heer

algemeen overzigt van datgeen

i Het is zeer waarfchijnlijk dat zoo in dat jar
als vervol
gens bij de lnlijving van Holland in Frankrijk ook nog andere verz•
melingen bij lands dcpartementen of coilegicn Wet onaangeroerd zijn
gebleven doch blervan geene ftellige kennis dragende verkies ik Never
dit met ltilzwijgen voorbij IC gaan dan lets onzekers to melden
Nn
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bijeengebragt
die bij deze gelegen
VoSM
Heer
Directeur
werd
aangefteld
en vervolgens geftadig
tot
heid
uitgebreid zoo door overzendingen uit de Oost en West
waartoe de toenmalige bezittingen van ons vaderland in die
gewesten den weg baanden als door gefchenken en aan
koopen Hetzelve was geplaatst in hot huis op den hoek vas
bet Buitenhof in s Gravenhage en vervulde zeven kamers
De site kamer bevatte de geraamten van viervoetige die
ren en vogels alsmede andere voorwerpen der natuurlijke
historie
De de de kleederftukken van de Chinefche Ceylonefcha
en andere Indiaanfche volken
De de de in en uitlandfche infekten
De Ode de zeegewasfen en zeegedi rten
De gde de viervoetige dieren tweeflachtige kruipende ets
andere foortgelijke in flesfchen op liquor benevens do
delffloffen en veriteeningen aismede de booms en fchelpen
De de de opgezette viervoetige dieren
De de de vogels hunne nescen en eijeren
De volledige catalogus van deze uitmuntende verzameling
eene der fraaiften van Europa niet voorhanden of ten min
Re mij niet bekend zijnde valt bet zeer moeijelijk eenige
bijzondere voorwerpen aan to wijzen Het blijkt echter flit
de losfe befchrijvingen van eenige door den Directeur den
tot
uitgegevPn
Heer v o s M n E R van
dat
onder vele andere zeldzame ftukken zich in dezelve be
vonden
Het frikaanfche zwijn met den breeden fnuit
Het kleine Guineefche bokje
De frikaanfche bastaard marmot
De vliegende Oosterfche eekhoren
De merikaanfche ratelflang
De merikaanfche trompetvogel
De merikaanfche ijsvogels met lange en korte ftaarten
De merikaanfche fingeraap of zoogenaamde boschduivef
Dc

Meesral veorkomende onder den algemeenen titel Nataurkundi
ge en historifche befchrijving der zeldzaamfte en verwonderenswaardigfte
fchepfelen der natuur uit de sitmuntende kabinttverzameling en diergaar
rte van Z D H den Heere Prinfe van Oranje en Nufau
nlft
In to
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De kleine Oosterfche ijsvogels
De
merikaanfche rotshaan
De merikaanfche lijster
De Sagitarius een Kaapfche roofvogel

De groote purperen Ceylonefche Lory

De merikaanfche flingeraap gezegd de fluiter
De vijfvingerige luiaard van Bengalen
Het merikaanfche wezeltje Potto met den langen ftaart
De Kaapfche Bizaamkat
De Indiaanfche Ichneumon
Een Mexicaanfche en een

of krokodillendooder
Indiaanfche flang
met platte

ftaarten
De fling hagedis en de groene Kaapfche
De Borneofche Ourang Outang

De Canna of zoogenaamde eland van de Kaap de Goede
Hoop
Het Kaapfche Coudou hert
De Gnou of Kaapfche boschbuffel

De kleine Kaapfche pronkbok
De Kaapfche groenglanzige mol
De Giraffe of kameel pardel van de Kaap
het grootfte
der bekende viervoetige dieren
En daar alles
behalve een zeer gering uitfchot
t geen
in de volgende jaren to gelijk met de nageblevene meubelen
enz
nit de Vorftelijke paleizen openlijk is verkocht toen

vervoerd is geworden ziju naar alle waarfchijnlijkheid deze
belangrijke ftukken bieronder begrepen geweest
Met nog meerdere zekerheid echter kan dit gezegd wor
den van de verzameling van Schilderijen geplaatst in eene
galerij nevens het Kabinet van Natuurlijke Historic die zon
der eenige uitzondering
den vaderlandfchen hodem heeft

moeten verlaten en in welke blijkens de naamlijst door
uitgegeven
de volgende nit
T E R W E S TEN in
muntende ftukken gevouden werden
Ben

D

Onder den titel t Catalogue van het Kabinet Schilderijen van Z
H den Heere Prinfe van Oranje Huge
In Svo De Beer

TEIss

ring

in

E

Kunstfchilder in s Huge heeft kort v r de vervoe
met alle naatiwkeurigheid een M S Cat van dit fchoo
ne
N
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Een landfchap rijk van beelden en beesten door NiC
duim breed
V N B E R C H E M op paneel hoog I voet
voet
duim
Een binncnkamer waarin eerie dame die eene boodfchkp
van een oflicier door een trompetter ontvangt door GE R
hoog
v a d breed I v rod
T E R B U R C H op paneel
Eene M RI
met bet kind en verfcheiden porcretten
door NT V N D IJ K
Een binnenvertrek waarin eene vrouw nevens een kind
d
in de wieg door GER D o u op paneel koog
v
breed I v Iol d
De nieuwe kerk to Delft met de graftombe der Prinfett
o r r op
van Oranje Nasfau door G HOECKGEEST
I
d
breed
I
v
d
gekochtvoorf
paneel hoog v ji
oo
in de auctie van bet kabinet van den Heer L O RM IE R to
s Hage in
hot portret van T H O M S m ox u s Kanfelier van Enge
o
op paneel hoog
laud door H N S H LBEIN
v breed
d
Een Italiaanfche zeehaven door J O H L I N G E L B C H op
v breed
v
d gekocht to mfterdam
dock hoog
voor f boo
in
Het portret van Prof F L O R E N T S C H U Y L door den
onden FR NS MIERIS
o
op paneel hoog
breed
duim
De trouw van den Keurvorst van Brandenburg met Prin
H E N R I ET T
dochter van den Stadhouder
fes L O U I S
ill
door
MYTENS op pa
FREDRIK HENDRIK
neel hoog v
d breed I v o d gekocht in de ver
kooping der verzameling van den Heer L o R M I E R to s Ha
ge in
voor f
Het groote fluk van P U L P T TE R met den flier de
liggende koe en eenige fehapen waarbij een boer ftaande
Op doek
o
ter zijde van een boom gefehilderd
v I d breed II v bekend door de plaat die naar
hoog
L IE R N U R van hetzelve uitgaat
de teekening van den Hoer
D

M

me Kabinet opgemaakt welke den flit van hetzclve op dac tijdflip
volkomen en met de meeste juistheid doer kennen Zijn ijver en zorg
to dozen opzintc verdienen bij eene eventueele terugverkriiging dezor
vcrzamelinge it aanm rking to komen
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in bet Paradijs zijnde de beelden door r
en bet landfchap door den fluweelen V N
d breed
a R E U G EL gefchilderd op paneel hoog v
~
d gekocht in de verkooping van bet kabinet der Hee
voor f
ren D E L COURT to Leyden in
Twee portretten van P P P U B B E N s verbeeldende zoo
mien meende zijne beide vrouwen op paneel
Ben kndfchap door denzelfden bekend door de prent
d breed v
d
the er vai uitgaat op paneel hoog x v
S I M E N in den Tempel met bet kind j E z U s op de at
men watrbij M
RI J Z E F en meet andere figuren door
v
d breed
REMBa NT V N RHUJN op paneel hoog
d
v
S U Z I N in bet bad door denzelfdeu op paneel hoog
d breed I v
d
v
Een flak met dood wild vruchten en groenten door
waarbijeenjager door P P RUBBENs
TR NS lNIJDERS
v
d
v Q d breed
op dock hoog
verbeeldende
eene
dame
voor haar toilet
Een kurslicbt
zich
hebbende
oude
vrouw
on
jongeling
bij
door G o n
eene
op doek hoog
v
d breed I v
F R S C N L It L N
in
to
II d
gekocht in de auctie van D COST
s Hage voorf io
Het ftuk van J N s T ZEN verbeeldende zoo de ouden zon
v
d breed v
en zoo piepen de jongen op dock hoog
a R H M S offerande volgens bet algemeen gevoelen
door LEON D V I N C I op paneel hoog v io d breed
v
d gekocht op eeue auctie to mfierdam in
voorf
De vlugt van J O z E F en M RI met bet kind J E z U s
naar Egypte door D R V N D E R W E R F F op paneel
d breed I v
d
dloog i v
Ben fluk met flood wild vruchten en jagtgereedfchap
v
d breed
door J N WEENINKS op dock hoog
v
d gekocht in de verkooping van bet kabinet der Hee
voorf
ren D E L C o U R T to Leyden in
Ben batalje door PHIL WOUWERM N zijnde een
der grootfte van then meester op dock h
v ix d
to S
breed
v
gekocht in de auctie van D COST
d
Hage in
voor f
De Collectie van Oudheden gegraveerde Steven enz be
ne
N n
F

D M en E V
R U B B RNs

EUNSTSCH TTEN
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nevens een gedeelte der antieke Penningen geplaatst in her
zelfde gebouw als het Kabinet van Natuurlijke Historie was
afkomflig van den Grave V N T H o M s die bij zijn overlij
den uit zijn huwelijk met de Eenige dochter van den be
roemden B O E R H
VE
twee omnondige dochters naliet
beide vervolgens gehuwd aan de Heeren V N L E Y D E N
V N WESTB RENDtECHT eu V N OOSTVOORN Wier
voogden deze verzameling naar men zest voor f
aan den Stadhouder Prins W I L LEM DEN IV verkochten
De Graaf V N T H O M S de voornaamfle flukken van zijn
kabinet in
Op
folio vellen in plaat hebbende doen
brengen
blijkt het nit dezelve dat in deze velzameling
berustten verfcheiden voortreffelijke gegraveerde fleenen e eni
ge zelfs met de namen der Graveurs als onder andere
Het hoofd van Keizer
U G u s T u s in intaglio op gra
naat gegraveerd door D I O S C O R I D E S
Het hoofd van N T o N I N u s P i u s in intaglio ~ op far•
doniX door M X L
op hia
ME It C U R U S
B C C H u s dragende in intaglio
tint door U L U S
De berg rgxus in intaglio op roode jaspis door PY
L

DUS

Benevens Een koper beeld van den Hetrurifchen P o L
Lo
met infcriptien in die taal op het linker been hoog
omtrent Io duim
Het bronzen met zilver verfierde beeld der Dea nge
rona afgebeeld en befchreven in de Diatribe van den Heer
in her licht
] V N V L I E T over deze Godinne in
verfchenen
omtrent duim hoog
Een marmeren borstbeeld van L I V I
Een marmeren graf urne met een Grieksch opfchrift en
beeldwerk aan drie zijden
De offerande aan P R I P U S
IESCUL PIUS en HYGIE
Zijnde drie marmeren basre
Het hoofd van G R I P P
liefs
En
Van dit ten uiterile zeldzaam prentwerk words verhaald dat op
exemplaren gerrok
last van den Grave V N T H o M S niet meet don
ken zonden zijn Zie den Cat der Bibl van den Hetr V N D M M Z
NP
Ik heb het genoegen een van dezelve to bezitten
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En onder de petningen Een good geentoureerd medaljon
van n O N O R I U S met bet revers Gloria Romanorum
Ben brons van N E R o met de haven van Ostia op de tee
genzij de
Een finder van M RCUS
URELIUS en vaaus
rev
Victoria ug met
beelden
van de ads
Ben toperen penning van T R N Q U I L L I N
grootre to Samos gemunt en met r Y T H G O R S op de
keerzijde
Doch deze penningverzameling is durna aanzienlijk ver
meerderi en uitgebreid gelijk onder andere to befpeuren is
nit den catalogus door den laatflen opzigter den Heer F Ro
H E M S TE R H V I S
vervaardigd maar waarvan mij echter a
leen bet eerfle gedeelte behelzende de Griekfche penigd
bekend is
zonder dat ik tot nu toe heb kunnen ont
dekken of dit werk verder vervolgd is geworden en ook
tot de noderne medaljes en munten voortgezet
Uit h t afgewerkte en de bljgevoegde ppendix ziet men„
dat de opvolgingen van Griekfche penningen bevatteden
Koningspenningen in goud
fluks
in zilver
waaronder L E X N D E R I van Macedonie
in koper
fluks
waaronder P Y L E M E N S van Paphiagonie en U D
LEON van Pwonie
Stedepenningen in zilver
iluks
in koper
Keizerlijke penningen in zilver
Meestal medaljons en onder deze een van M RC
Nw
TONIUS en CLEOP TR
Keizerlijke koperen lnedaljons
ftuks
bronzen penningen
En onder deze een BRITT NICUS VITELLIUS Vatl
Egypte
PaaTIN x van Egypte
PESCENNIUS NIGER
van Ca farea G O R D I NU S
F R I C N U S de vader van

Mar
Dit l andfchrift thins berustende in de Koninklijke boekerij
werd aangekocht uit de voornoemde Bibl van den H et V N D M M E
in wier Catalogue hetzelve op No
aldus voo komt Nummophy
lacium ferenisfimi Ptincipis uriacl o U i L H E L M I V Pars I coatiast
namismata Grant omnia regum erbium popnlorum ac imperatoram
ab F
MaTEa HUs
in proprios afas compofitas In fol
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IIarcianopolis
en
o It D I N U S
F R I C N U S de noon
van Patrea
Waarvan alle de zilveren en koperen of bronzen met de
overige penningen in deze beide metalen weggeroofd ziju
geworden terwijl de gouden in tijds geborgen zijnde aan
deze ramp ziju ontkomen en flechts een enkele door mis
fag van zijne plants geraakt in de redding zijner netaalge
iIooten niet heefc mogen deelen
Vijftien jaren hidden ooze Iandgenooten bet gemis van de
ze belangrijke voorwerpen betreurd toen bet wreede lot hun
to baurt viel om na de duur te opofferingen van goed en
bloed tot behoud hunner onafhankelijkheid gedaan bet ver
lies van hun vaderland zelve to beweenen
Ingevolge bet noodlottig befluit van den oden Julij I to
t geen de inlijving van Holland in Frankrilk vastfteld werd
ook de toennialige Kouinklijko Bibliotheek eon Keizerlijk
Domein
anvankelijk gevormd uit bet overfchot der boeketijen van
den Stadhouder en van de Prinfeu zijne Zonen
alsmede
nit die van eenige Staatscollegien vervolgens van tijd tot
tijd vermeerderd en onder de regering van I oDEwIJK
BU o N P
RT E aanmerkelijk uitgebreid zijnde
onder ande
re door den aankoop der Bibliotheek van den leer j R o as s
w I N g E L to Leyden der vcrzameling van oude Editien van
den Heer J V I S S E R to s Gravenhage en van hot Prentka
binet der familie van Leyden
G EL was deze Biblio
theek tot eene aanzienlijke hoogte geklommen toen deze
lotverwisfeling voorviel De Franfche Keizer fchonk dezelve
aan de find s Hage doch onder voorwaarde van daaruic to
zullen doen ligten al hetgeen aan zijne verzamelingeu to
Parijs mogt ontbreken welke biervoor in ruffling uit hare
duplicates zoude afgeven een aantal werken van evenredige
waarde De catalogus to dies einde in alien fpoed opge
maakt word aan den Minister van Binnenlandfche Zaken to
Parijs opgezonden en keerde tcrug krielende van marginale
aanhalingen
die de ongelukkige verhuizing nanduidden
Door tusfchenfpraak werd wel dit getal ten opzigte der
boeken daa na verminderd doch eene aanzienlijke menigte
werken moesten echter de boekerij verlaten en onder deze
eenige zeer zeldzame eerflelingen der boekdrukkunst in de
Ne
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Nederlanden to Utrecht Leuven Gouda Delft Zwolle
enz bij voorbeeld
J U S T I N I N I inflitutionum Libri IV CUM glosfis LOT
In fol
J OB D E WESTPH LI
Die historie van t lyden J E S U CHRISTI Gouda GER
In to
LEE r
Die fpieghel des Kerften gheloefs Gouda
GER LE u
In to
Summe le Roy of des Conincks fomme Delft J C O a J
c o a z en DI u R I T I U S Y E M N T S Z van Middelburch
In t
Tractaei van dat Scbaekfpel Gouda GER LEEU
In fo
Ilet boeck des gulden throens of der a ouden Utrecht J N
VELTEN ER
In fol
In fol
Dat Byenboeck Zwolle P V n N o s
Dat Ste fboeck
rs moriendi Delft
In t
Doch aan de prentverzameling was evenwel eene nog erger
ramp b fchoren want
door afgezondene Commisfarisfen
doorfnufeld werd zij in zulke mate beroofd dat hair ver
lies veiig op ruim een derde barer waarde gefchat kan wor
den En de boeken tot eene voorgewende fchadeloosftel
ling voor bet een en ander aangeboden van zoodanigen
aard zijnde dat dezelve volflrekt in geene aanmerking kon
den komen maar veeleer den geest van befpotting din then
van vergoeding aan den dag leiden was bet alleen door be
middeling van fommige perfonen dat men nog eenige nieuwe
prentwerken van welk een geringen prijs dan ook in ver
gelijking van bet ontvreemde uic de dubbele der Keizerlijke
boekerij to Parijs konde erlangen
Wat zal nu de Nederlander gevoelen bij deze nieuwe bij
drage tot de tallooze rampen door ons vaderland onder
Frankrijks overheerfching geleden en die gewis door elken
weldenkenden Franschman zelven gewraakt worden
Hij
zal zich this vlei ik mij door vaderlandsliefde en zucht
tot billijkheid gedreven gefterkt vinden in zijn verlangen
om deze ontroofde eigendommen terug to zien keeren tot ons
vaderland Hij zal vurig wenfchen dat naar bet voorbeeld
der moedige Pruifen deze herwonnen fchatten verftrekken mo
gen tot zegeteekenen van Nederlands heldenmoed zegetee
keneu zoo eel tG dierbaarder daar zij de vruchten zullcn
we
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wezen niet flechts der overwinning maar ook der regtvaar
digheidl En wanneer de dag aanbreekt dot zij naar den va
derlandfchen grond teruggevoerd worden zal hij doordron
gen zijn van dezelfde gevoelens van vreugde erkentenis
cerbied en edele fierheid die Rome s yolk bezielden bij
bet wederzien der legioenteekenen verloren bij zijne nederla
tijdens het woeden der burgertwisten
ge onder c R s s u
herkregen
onder
u c u s T u s bij den bloei en de ze
maar
gepraal des rijks
VERGELIJKING
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onlangs herlezesde was
I E L D I N G S Jonathan Wild
k ten fterkfte getroffen door de overeenkomften welke er
beftaan tusfcben den grooten JON TH N en den grooten
en ik ben van gedacbten dot eene vergelij
N P OLE ON
dezer
twee
groote mannen de lezers teffens vermaken en
king
leeren kan
Maar wie was die beroemde JON TH N WILD Wat
hij was mijne vrienden Een ridder van fortuin eeu geluk
zoeker een dief
maar een dief van den eerflen rang
een man van genie in deze fchoone to weinig gefchatte
kunst
De vader van w r L D zegt de auteur verwierf zich guest
in de burgeroorlogen door zich altijd op nieuw to vervoe
gen aan de zijde voor welke de Hernel zich fcheen to ver
klaren
Het fpijt ons om WILD den Grooten dat deze fchoone
Men weet inder
trek hem niet uitfluitenderwijze toekomt
daad dot op den treffelijken dag van den I den Venddmiai
re de groote N POLEON zijne dienften had aangeboden
son de Sectien van Parijs alvorens ze der Conventie aan to
bieden De Hemel fcheen zich voor de Jakobijuen to ver
klaren en de Sectien werden met fchroot beflookt
Hoo
Het doel dezes Romans is om al lagchcnde de vaifche en go
vaarlijke denkbeclden welke men veelal van menfchelijke grootheid
voemt met kracht tegen to pan De inhoud hiertoe gefcbikt g ekeurd
i s de gefchiedenis ran een gemeenen maar ilimmen en overgegeven gaauw
dief
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Hooren wij W I L D den Grooten zijne gevoelens ontwikke
]len voor eenen kenner die zijn genie had ontdekt
Ik ben
van nature zoo ijdel dat ik liever de eerfte in de allerlaag
Ite klasfe zou zijn dan de laatfle in de hooglte Mijn denk
beeld zal u vreemd voorkomen maar de top van een mest
hoop zou mij veel meer vleijen dan de voet van een berg
zelfs in bet paradijs Weinig raakt bet mij welke bier be
nits zij fcbitterend is alles is mij
neden mijne rol zij
hetzelfde mits ik maar beveel
Vele goede maar zwakke en karakterlooze menfchen ver
fchrikketde en medeflepende zich aan bet hoofd flellende
van alles wat de omwenteling verachtelijks vermetels en
wreedaardigs had voortgebragt bereikte oolt N P o L E o Di
den top des mesthoops
In onzen held voegt er FIELDING bij was alles waar
lijk groot
ltijd meester van zichzelven was zijne eerzucht
onbevredigbaar en minder rijk door hetgeen hij bezat dan
arm door hetgeen hij niet had breidde hij zijne ooginerken
uit naarmate van zijnen voorfpoed want die beminnelijke ge
ileltenis welke bet hart nooit in rust Inat die geestige be
geerigheid welke toeneemt naarmate men ze voldoet is bet
eerfle beginfel of de grondeigenfchap der groote inannen
Hier is de gelijkenis tusfchen JON T H N den Grooten en
dan dat wij zou
N P o L E o N den Grooten al to volkomen
den trachten haar meer to doen uitltomen maar wij kunnen
bet vermaak niet wederftaan om de treffende aanmerkingen
to vermelden welke de llistoriefchrijver maakt over bet on
gelukkig lot dezer verhevene genien dezer hoogere wezens
voor welken alleen wile andere menfchen fchijnen geformeerd
to zijn en die een zoo fchraal voordeel van de ongelukken
trekken welke zij hunnen medeburgeren veroorzaken
Voor mij voegt hij er bij ik beken bet ik behoor tot die
zwakke flervelingen die zich geboren achten voor de eere
en bet vermaak der groote mannen en zoo ik mijnen held
zijn geluk zag ontleenen nit de jammeren en den ondergang
van een duizendtal aardwormen als ik ik zou geduld nemen
ik zou zelfs met eenige voldoening mede kunnen fchreeuwen
courage mijn vriend zoo dat gnat goed
Sic fic juvat
Maar wanneer ik een groot man zie fterven van honger en
van koude to midden van honderdduizend ongelukkigen die
tot zijn vermaak fneven wanner ik denk aan ganfche natien
ge
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geplunderd en geheelenal vernield eeniglijk om eenen groo
ten man to doen klagen dat er voor hem geen meer natien
to vernielen zijn dan ik beken bet ben ik geneigd to wen
fchen dat de natuur ons dir meesterfluk barer handen had
onthouden en dat er nooic een groot man op de wereld
verfchenen was
Men kent de grondbeginfelen maar al to wel naar welken
N POLEON de Groote gedurende vijftien jaren bet onge
lukkig Frankrijk regeerde is bet niet of men hem hoorde
wanneer JON T H N zegt „ War heb ik to doen om tot
grootheid to geraken dan mij menfchen aan to fchaffen en ze
eeniglijk voor mij alleen to doen werken Die mij zullen die
non ftelen voor mij en houden zich to vreden met eenc
belooning Ik zal onder hen tot mijne gunflelingen kiezen
de floutften en de fchelmachtigiten naar de uitdrukking van
bet gemeen Wat de overigen aangaat ik zal ze van tijd tot
tijd en wanneer ik gelegenheid zal vinden kunnen doen
bannen of ophangen naar bet mij invalt Op deze wijze en
dit befchouw ik als de hoogite verdienfle van een man van
mijne orde zal ik aan mijn perfoonlijk belang de wetten zel
ve dienstbaar maken die gefchikt zijn ten beste en ter be
fcherming der maatfchappij
Niemand zal kunnen ontken
Ien dat N POLE ON bij aanboudendheid de leer in prakr jk
heeft gebragt welke wij daar ontwikkelden Wel nu lezers t
deze leer is letterlijk die van j ON T H N W I L D den Groo
ten zoo s gij ze leest in bet eerfte deel van zijne ver
wonderlijke gefchiedenis
Deze grooce man wist naar bet
verflag van zijnen gefchiedfchrijver to fpelen met de driften
tier menfchen door ze behendiglijk tegen elkander to ftellen
en door tot zjne oogmerken to doen dienen de jaloezijen
en bekommeringen welke hij de kunst bezat in de barren
op to wekken door middel Bier verhevene hoedanigheden
welke bet gemeen verraad leugens veinzerij valschheid
noemt maar welke groote mannen onder de eenvoudige be
naming bevatten van
politiek
Hij bedroog die genen
zelven van welken hij zich bediende om anderen to verfchal
ken hetgeen de hoogfle trap van grootheid is en hij die er
toe in fiaat is nadert zoo na mogelijk tot de volmaaktheid
der helfche megten
Deze volmaaktheid wic toch der fterveli ugen bereikte ze
zoo
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De bewijzen
too dikwijls als N POLEON de Groote
daarvan wemelen in zijne gefchiedenis
TH
N de Groote kon niet fpelleny en fprak zeer
JON
fecht deze twee punten van ovemenflemming met den held
van onzen tijd verdienen opmerking Wij hebben den groo
ten man bij de opening eener zitting van bet wetgevend
ligchaam hooren zeggen votre derniere fection voor fesfion
le plus petit tameau voor hameau enz enz Mar gelijk
door FIELDING zeer oordeelkundig wordt aangemerkt men
is nooit van gevoelen geweest dat een groot man verpligt
was to kunnen fchrijven of dat hij eenigerlei letterkunde
behoefde Zoo deze doorluchtige perfonaadjen er genoeg van
weten on trouwelooze kunilenarijen met behendigheid to
fmeden en to doen werken cam de middelen to vinden om
een deel van bet vaenschdom to kwellen ftn ce vernielen zal
bet hun nit son geleerde fchrijvers ontbreken die altijd ge
reed zullen zijn om hunnea lof to verbreiden
Eene nog yerhazender overeenkomst tusfchen de beide hel
den is dat w I t D de Groote zich teleurgefteld vindelrde in
eene zijner groote ondernemingen den wil gevoelde zoo als
ien ook gevoeld heeft om zich van kant to
N P oL z e N
inaken maar zegt zijn gefcbiedfchr jver de natutir gedurig
can zijne ooren Iqurmelende tied hem zich to fparen en hijl
gel oorzaamde aap deze teedere inblazing
F I E L D I N G maakt
op dit fluk aanmerkingen die fl •e kken om zijuen held to regt
vaardigetr tegen het verwijt dat men hem zou kunnen doen
van geenen moed gehad to hebben een verwijt dat maar
al to gefchikt zou zijn om zijnen roem to bevlekken ea de
grootheid van zijn karakrer to verdonkeren Wanneer zegc
zou
hij de natuur eenmaal een ontwerp gevormd heeft
niets in slant zijn de volvoering daarvan to beletten Nu is
bet zeker dat er niemand is die geboren wordende niet
cene bijzondere beftemming beeft en de natuur had onzen
held oorfpronkelijk beftemd tot die noodlottige he gte welke
voor alle groote mannen bet meest gepaste einde is hetgeen
bet fpreekwoord bevestigt dat his die apgehangen meet war
den wit verzuipen zal
Ik onthoud mij van de opgave van alle de wonderbare
avonturen van J O N T H N den Grooten maar zij die de
tlieuwsgierigheid hebben van ze to herlezen zullen moeite
hebben om to beflisfen of hij geen proef gegeven heeft van
I ENGELW
Cell
NO

}

VRRC LI E NG V Z

JON TH N WILD MET N POLEON

ten even groot genie op zijn klein tooneel als de onze op
den uitgebreiden fchouwburg waar hij zijn verhevene be
kwmmheden heeft in werking gebragt
Ben der laatfte lotgevallen van w I L D was eene zoo ont
zettende poging van genie en grootheid dat her to vermoe
den is dat de Fortuin zelve naijverig werd op hear eigen
werk Doch hetzij nit naijver hetzL nit onftandvastigheid
betzij nit eene grilligheid Inaar at to gemeen onder de da
mes die dikwijls hare gunftelingen ten top van grootheid
brengen eenigfijk ut lapfu graviori ruent opdat bun vat to
zwaarder zij bet is zeker dat zij van toen of Ran op eenen
kwaadaardigen trek tegen hem begon to denken Hee fcheen
dat w I L D tot dat punt gekomen wits waartoe zi rh she de
beden van zijn abort verbeffea en welke de Fortuin buss
nooit vergund heeft to overfchrijden Men zov or misfchleslt
kunnen bljvoegen dat elke groove man beftemd khijnt one
in deze wereld fleehts eene zekere matt van boosheld en on
geregtigheid to vervullen en wanner deze matt eenmaal over
loopt maakt do Fortuin niet tnesr work van eenen held dan
men van eenen zijdi worm mankt wiens ztjdt seen ultgefpon
nen beefs zij houdt dan op hem de band is bidden en laze
hem san zijn ongelukkig lot over
Men rsadt van zelve hoedanig bet glorimijk niteinde vase
J o N T H rt den Grooten was hij verliet de gevangenls wa It
Newgate om
Doch wlj kunnen de vergelijking nog niet vottonijen
IETI
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Staatkundig karahrer der Franfcha ssatie

Franfchen fchijnen eene geiukkige vergenoegde natie to
zijn die zich aleenlijk met bet tegenwoordig oogenbiik be
zig houdt en voor de tQekomst onbezorgd is Hunne hou
ding en wezenstrekken dragen hoegenaamd geene blijken van
bekommering en opgeruimdheid is in hunne barten geves
tigd Zij zijn ten uiterfte gezet op vermaken en vinden
bun grootat genoegen in de zamenleving hunne ijdelheid is
tchter Wet oo groot als men wel zou verwachteu Do
mid
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raiddelftand is befehaafd en bevattelijk en zoo wet in flint
als genegen om den reiziger alte berigten mede to deelen
welke de nienwsgierigheid flechts vorderen kan de lagere
klasfen zijn noch lomp noch onbefchaamd maar gedienflig
en eerbiedig jegens hunne meerderen Zoo genot van bet
tegenwoordige gepaard met onopmerkzaamheid op bet verle
dene en onbezorgdheld voor bet toekomende den naam van
waar geluk verdient dan buiten twijfel hebben de Fran
fchen bet toppunt der genietingen bereikt Dan lfit deze
gelukkige zielsgefteldheid vloeit juist een van de grootfte hin
derpalen voort van hunnen fiaatkundigen voorfpoed Geheel
onverfchillig voor ftaatzaken worden zij sheen voortge
fluwd door den aandrang van bet oogenUlik en laten zich
din door bun driftig en opvllegend karakter van bet regte
fpoor wegflepen Wanneer de vloed de ns dijken en dammen
beeft omvergeworpen is hij die deszelfs loop to voren re
gelde niet meer befland tegen den firoom die zoo lang ti
les met zich voert tot dat hij overal tot eene gelijke hoog
ijne kracht verliest en tot eene vol
ce geklommen zijnde
ftrekte bewegingloosheid overgaat Zoo is ook bet ftaatkun
dig karakter der Franfehe natie nu eens plotfeling voortge
ftuwd door geestdtift dan weder verloren in koelheid en
enverfehilligheid Bij deli aanvang der omwentelinge voerde
geestdrift hen aan onder de banieren der vrijheid Naderhand
bediende S O N P R T E zich met voordeel van dien zelfden
karaktertrek en bepaalde deszelfs rigting op den krijgsroem
doch gedurende bet korte tijdperk van de regering der s o u n
n o N s heerschte er eene dlgemeene onverfchilligheid De
Franfchen met wie ik mij over flaatkunde onderhield fpra
ken met veel oplief zoo wel van N P o L E o N als van L o
D E W IJ K zij wenschten eenen onafgebroken vrede maar bet
fcheen bun om bet even to zijn onder welk befluur zij then
genoten Wanneer ik dit als den volksgeest opgeve zoo ge
fchiedt zulks met uitzondering van den militairen hand die
de duidelijkite blijken gaf van ontevredenheid met bet toen
malig beftuur en wiens gezindheden en zeden aatlmerkelijk
verfchillen van die van bet overig gedeelte der natie
Godsdienst
Uit bet zoo even gezegde kan men genoegzaam opmaken
dat de gods cnsc in Frankrijk geenen heerfchenden invtoed
o
beeft
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heeft en de ondervinding bevestigt dic vermoeden De win
kels zijn alle zondagen geopend en ieder zet zijne bezighe
den of vermaken voort zonder bijna eenige acht op den
fabbat to flaan Het is waar de Franschman gaat des och
tends ter kerke zoo hij den tijd heeft en des avonds naar
den fchouwburg hij buigt zich voor den priester zijner pa
rochie wanneer hij hem op ftraat ontmoet en neemt ziju
hoed of voor de kruifen die op de groote wegen zijn opge
rigt Hij eet geen vleesch op vrijdag maar weet zich daar
entegen eenen heerlijken maaltijd van foep en visch to ver
fchaffen Dit gedaan hebbende gelooft hij als een braaf ka
tholiek gehandeld en aan alles voldaan to hebben wat van
Eenige oude vrouwen geboren in
hem gevorderd words
den tijd toen bet bijgeloof nog zijnen fchepter zwaaide
doen belijdenis van hare zonden in den biechtfloel en ont
vangen abfolutie van den priester terwijl andere nederknie
len en hare gebeden voor den een of anderen geliefden hei
Jig prevelen De kerken zijn niet talrijk daar bet grootfle
gedeelte derzelven door de woede der omwentelinge vernield
is en andere niet meer gebruikt worden en vervallen of
tot andere einden beflemd zijn
Te Montreuil hetwelk
v r de omwenteling met vijf kerken praalde is er flechts
Gene der algemeene verwoesting ontkomen Zelfs Parijs be
zit naar gelang van deszelfs bevolking flechts weinige ge
bouwen voor den openbaren eerdienst De parochie priesters
Twee goede ge
genieten eene jaarwedde van bet befluur
volgen zijn uit de omwenteling voortgevloeid bet affchaffen
der tienden ep de verbanning der monniken In Parijs duldt
men eenige weinige nonnen die voor de bezorging der hose
pitalen betlemd zijn maar van mannen of vrouwen kloosters
zijn flechts weinige voetfporen meer overig
Politie
De politie is in Frankrijk voortreffelijk ingerigt Men vor
dert een paspoort van alle reizigers die door eene zeehaven
of frontierilad komen en bij gebrek van hetzelve ver
gunt men hun niet hunne reize voort to zetten Hoewel
deze firenge naauwgezetheid als de bron van veel onnoodige
moeite kan befchouwd worden zoo wordt de reiziger inder
indien hij zorg
daad daerdoor flechts weinig belemmerd
draagt zijn paspoort altijd ter vercooning bij de hand to heb
ben
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ben terwijl de voordeelen welke daaruit voor het algemeen
voortvloeijen op het vaste land buiten twijfel onontbeerlijk
zijn leder hotel to Calais heeft zijnen commisfaris wiens
d nige bezigheid beflaat in een wakend oog to houden op de
paspoorten der gasten en to zorgen dat d zelve behoorlijk
ten kantore der politic vertoond en geendosfeerd en de in
komende regten van de goederen betaald worden Ook tee
kent hij de namen der vreemdelingen op in een boek her
welk to dien einde in elk hotel gehouden wordt Door de
zelfde oplettendheid voorkomt men veelvuldige flraatfchen
derijen die ook zeer zeldzaam zijn Gens d armes of be
dienden der politie to paard wel gewapend patrouilleren
langs de openbare wegen of de ilraten van Parijs zoo wel
to paard als to voet zij zijn geplaatst bij alle fchouwbur
gen of andere publieke plaatfen van vermaak en zijn overal
bij de hand waar zich gewoonlijk eene groote menigte yolks
bijeen verzamelt Het zou nogtans weinig overeenkomen met
de gevoelens van een vrijgeboren Engelschman om zich
door eene militaire wacht in alle zijtle vermaken en wandelin
De invordering der inkomende reg
gen to zien floren
ten is in zeker opzigt beter geregeld dan in Engeland Daar
toe gefchikte bedionden zijn bij nacht zoo wel als bij dag
gereed tot bet onderzoeken derbagage Niemand derhalve is
nit dien hoofde genoodzaakt zich een enkel uur op to hou
den terwiji in Engeland de goederen ilechts op bepaalde
uren kunnen aangegeven worden hetgeen veelal ecu aaamer
kelijk verwijl en onaangenaalnheid veroorzaakt

Bedelaars
De bedelaars zijn in Frankrijk ontelbaar en ongemeen las
tig In Parijs worden zij door de politie in toom gehouden
maar in de provintie fleden omringen geheele zwerren van
bedelaars de rijcuigen de kinderen ftaan langs de helling der
heuvels derzelver aankomst of to wachten op een droevi
gen coon zingende charite s il vous plait De kloosters wa
xen vQbr derzelver affchafFng de toeviugt der armen die
nu volfcrekt aan zichzelven zijn overgelaten en geene ande
re
M En van den Nederlanderl voegen w j na acne hatelijke onder
winding er tllans met voile overtuiging neyens
Oo
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re fchuilplaats bebben dan de hospitalen behalve in foumh
ge parochien waar jaarlijkfche infcbrijvingen tot onderfevining
der armen geopend worden maar nergens is er zoo a s is
Engeland [en de Nederlanden] van lands of fads wage op
gene wettige wijze voor gezorgd hetgeen buiten twijfel eene
der redenen is waarom in de provintie f eden en ten platte
lande de armoede en onbefchaamde bedelarij zich gvsral
zoo zeer doen opmerken
Gewigt van den militairen land

lle hoeken van Parijs zijn opgepropt met krijgslieden zlj
fchijnen de orde der zamenleving geheel omgekeerd to heb
ben De gemeene foidaat trotsch op zijnen invloed fapt
met eene fiere hooding langs de fraten en mengt zich in
bet gezelfchap of neemt deel in de gefprekken van zijn
meerderen met al de onbefchaamdheid van eenen woelzieken
burger
Men treedt de openbare boekerij binnen waar
deelen verzameld zijn of wandelt door de zalen der
Louvre verfierd met de fchoonfle fchilderfukken en fland
beelden den roof der overwonnen natien berekend om de
hoogfe aandoeningen der geestdrift op to wekken en leven
en wezenlijkheid bij to zetten aan de fmaakvolle denkbeelden
welke bet lezen der oude fchrijvers bij ons doet geboren
worden men ziet er kunfenaars die zich bezig houden
met bet nabootfen dier kunstfukken en men verbeeldt zich
bijna in hen de fchilders der oudheid herboren to zien wan
neer de begoocheling plotfeling verdw jnt op bet gezigt van
gemeene foldaten die er hunne ledige uren doorbrengen Het
Fransch uniform herinnert u dat gij nog binnen de muren
van Parijs Qt
ieleefilheid der nationals garde

De foldaten zijn over bet algemeen onbeleefd en mis
i egd Hun voorkomen is woest hun uitzigt donker en
naauwelijks kan een Engelschman van hen een vriendelijk ant
woord verwachten De nationale garde evenwel maakt bier
eene ultzondering zoo als uit bet volgend geval genoegzaam
blijkt Gedurende mijn verblijf to Parijs trad ik zonder
bet to bemerken in een vertrek waar eenige recruten zich
in den wapenhandel oefeaden bier cenigen tijd vertoevende
fprak
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een tamboer mij met de uiterfte beleefdheid un Moott
beer zeide hij terwijl hij de hand tan zijne muts bragt
bet doet den kommanderenden oflicier ten uiterilce Iced maar
ingeval gij tan niemand bier ter plaatfe iets to zeggen hebt
zoo kin hij behoudens zijnen pligt u niet toelaten bier tan
Ik breng dit voorbeeld bij niet sheen
let to vertoeven
ls eene uitzondering op bet gedrag der nieuwerwetfche Fran
maar zelfs als lets hetgeen al zeer nabjj
fche foldaten
tomt aan de oude Franfche beleefdheid

s

Lediggang

der Parijzenaren

Eene van de meest in bet oog vallende bijzonderbeden van
Parijs is bet algemeen voorkomen van ledigheid en bet ge
brek van die drukte en werkzaamheid welke zich zoo dui
delijk in Londen vertoonen zoo geheel verfchillende is Parijs
van de Engelfche hoofdftad De befchouwer die bet ge
woel der beide fleden met aandacht gadeflaac zal opmerken
dat in Londen ieder een bepaald doel fchijnt to hebben bet
welk zijne gedachten bezig houdt en tot welks bereiking hij
zich voortfpoedt terwijl in Parijs juist bet tegendeel plaits
heeft de geheele bevolking wandelt daar op hair gemak
voort en fchijnt alleen naar tijdverdrijf to zoeken Het ge
tal van openbare wandelplaatfen tuinen fchouwburgen boe
kerijen muzeums biljartkamers dans en concert zalen is
dan ook verbazend Parijs fchijnt inderdaad alleen eene plaats
van uitfpanning waar bet yolk nets to doen heeft en bet
vermaak in eene bezigheid herfchept In de tuinen van de
Tuillerien in de Elyzeefche velden in bet Palais Royal en
de Boulevards vindt men een ontelbaar aantal floelen die voor
een halven fluiver [Eng ] bet fink verhuurdworden de mode
wit dat men twee floelen to gelijk hure om op den eenen
to zitten en de beenen over den anderen uit to ftrekken en
ziet men er honderden zitten op alle uren van den dag
Ytrtnakelijkheden

De Parijzennars brengen flechts een gering gedeelte van den
dag in hunne huizen door gewoonlijk ontbijten zij in een
koffljhuis nemen bun middagmaal bij een reftaurateur of in
eene herberg en gebruiken in eene of andere publieke plants
ten glas limonade voor bun fouper Men vindt er derhalve
zeer
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zeer weinig van hetgeen men gewoonlijk oude Engelfche
Leven zij zelve niet in hunne huizen
gastvrijheid noemt
zij kunnen er hunne vrienden niet noodigen Inderdaad zij
fchijnen alleen eenig vermaak to fcheppen to midden der me
nigte Het is dan ook eene hunner grootfle genietingen om
in de verfchillende plaatfen waar men gewoonlijk bijeen
komt to wandelen of to zitten Het is den Franschman vol
llagen onverfchillig of die plaats eene boekerij dan wel een
muzeum een twin of een boulevard is indieu bet flechts in
de mode zij en drok bezocht worde zijn d nig oogmerk is
om zich ddar to bevinden waat hij ook anderen aantrefr
Hij is een gezellig dier en kan de zamenleving Wet antbe
ren hem tot afzondering en eenzaamheid to veroordeelen
zou ongetwijfeld de grootfle flraf voor eenen Franschman
zijn Daar de Franfchen vol zijn van geest en levendigheid
trachten zij naar iets dat op hetzelfde oogenblik hunne aan
dacht bezig houdt en hunne leden oefent Van bier dat dan
fen bun geliefd vermaak is In Frankrijk danst iedereen de
fchoenjood beweegt zich met geen minder bevalligheid dan
een graaf of hertog en verflaat en volvoert misfchien even
zoo juist en aardig al de pasfen van een cotillon of wals
Den zondag avond viert elk dorp ten platten lande door eenen
dans in bet veld of onder bet geboomte daar deze avonden
in Frankrijk voor heilige dagen gerekend en als zoodanig in
de hoogile vermakelijkheden gefleten worden Ook bet fpel
is zeer gezocht
De biljartkamers en fpeelhuizen in Parijs
zijn ontelbaar Een koflijhuis zonder biljart wordt als on
volkomen befchouwd
en verfcheidene hebben er twee of
Brie Het Palais Royal vooral bevat cene menigte dergelijkc
vertrel ken
Spotzucht

Ik moet bier tot eer der Franfche natie opmerken dar
zij nog zoo veel van hare oude beleefdheid heeft overge
houden als genoeg is om to verhinderen dat men de vreem
delingen befpot
l de rangen der maatfchappij wachten zich
daar fliptelijk voor en niets is eenen Franschman onaangena
mer dan dat een vreemdeling zich verbeeldt bet voorwerp
zijner fpotternij to zijn
De
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De Franfche vrouwen

De Franfche vrouwen kunnen over bet algemeen bet oog
van eenen Engelschman niet behagen die aan de bevallige
iunemende wezenstrekken en de fraaije losfe houding der
vrouwen zijns lands gewoon is De Franfche dames zijn
meestal kort en gedrongen met breede fchouders hare we
zenstrekken zijn geenszins belangwekkend zij hebben echter
fchoone oogen en bezitten eene foort van vuur en leven
digheid Doch men vindt er die netheid en zuiverheid van
kleeding niet
welke de Engelfche vrouwen onderfcheidt
begrippen
omtrent
de welvoegeliikheid zijn zoo zeer on
De
derfcheiden als de natien zelve In Parijs bezoeken fat
foenlijke vrouwen de koftijhuizen en dat meermalen zonder
door een beer verzeld to zijn Dit komt eenen Engelschman
ten hoogfte onvoegzaam voor echter is bet misfchien in bet
afgetrokkene befchouwd zoo ongepast niet
vooral daar
de gewoonte des lands die altijd eenen grooten invloed op de
zeden heeft zulks stns beeft goedgekeurd en draagt bo
vendien misfchien niet weinig tot de algemeenere verfprei
ding van befchaafde zeden en manieren bij
D
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vertelde de Overfe Luitenant maar ik hoorde nets
lles draaide met mij in eenen kring rond voor mijne
ineer
ooren was bet een bruifen en fuizen als van de •z ee Slechts
bij tusfchenpoozen klonk mij nog de naam JOSEPHINE
Intusfchen werd aangediend dat de wagen van den Over
Ile Luitenant voor was Volftrekt niet riep de Juatitieraad
ik Nat u in den nacht niet gaan
Ho fprak de Overfe Luitenant bet is een aangename
nacht en heerlijke manefchijn daarenboven
Men diende mijn rijtuig aan Ik ftond op ging tot den
Overate Luitenant nam hem bij de hand en zeide Gij beet
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Hij boog zich toeftemmend
Ik bid u breng dezen nacht bij mij door

zeide ik

er is
veel
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veel aan gelegen Gij moogt niet voort Ik heb met u ie ts
belangrijks to fpreken
k zeide dat zoo erntlig ik mogt
zeggen bewusteloos daarheen en daarbij fidderde ik zooda
nig dat de oude niet wist wat hij van mlj niaken zou In
fpijt daarvan bleef hij fandvastig Hij wilde terug Zijne
halsflarrigheid bragt mij bijkans tot vertwijfeling
Kom I zeide ik greep hem bij de hand en trok hem met
geweld ter zijde alwaar ik bet fnoer uit de borst haalde en
bem de boon voorhield ziet gij
niet flechts fpelingen der
natuur
fpelingen des noodlots
ook ik draag de boon
De oude Heer fpalkte de oogen wijd open befchouwde
mijn kleinood fchudde bet hoofd en zeide eindelijk Met
zulken talisman kan men na mijn dood nog mijn geest be
zweren Ik blijf en rijd met u werwaarts gij wilt
Hij ging met den Jufitieraad om zijnen wagen of to zeg
gen Dan dewijl ik hem toch een weinig verdacht voorge
komen was nam hij berigten omtrent mij in De Juf itieraad
was beleefd genoeg hem van mij alles goeds en fraais to
zeggen Ik merkte dat als zij weer binnen kwamen De
nude Heer was zoo vriendelijk en welgeluimd als voorheen
lzoo de boonen zul
Hij reikte mij een glas punch en riep
duiden
leven
Let
wel
en
waarop
zij
I
Wij klonken
Ien
Het even keerde weer in mij terug
lzoo gij zijt de Heer V N W LTER hief hij na
eene tusfchenpoos weder aau
lleen W LTER flechtweg
En waart ongeveer voor een jaar to Weenen
en bet werd mij als very
Daar was ik antwoordde ik
keerde mijn wezen in eene vuurvlam
Zoo zoo zeide hij mijn fchoonzuster heeft nlij veel
van u verteld GiJ badt met haar hetzelfde Iogement betrok
ken Gij hebt veel opmerkzaambeid voor de goede Dame
gehad
daarvoor zal zij u nog mondeling danken
Thans werd bet gefprek weer algemeener tot alles om to
fhheiden opbrak De Overfe Luitenant reed met mij naar
buis Ik bragt hem teritond in de voor hem bef erode kamer
En nu vroeg hij ik ben u tot hiertoe gehoorzaam ge
weest Wat hebt gij voor gewigtigs met mlj voor
Ik begon van Weenen van de tante van o s E P H I N E
Dat weet ik alles riep hij maar wat duivel hoe hangt
dat met de keen apnea die gij mij lief mien
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Nu leide ik slgemeene biecht af

Dat weet ik alles riep hij wederom maar de bwou de
boon I
Nu vertelde ik hem de tweede reis naar Weenea
Hij lachte overluid en Hoot mij vriendelijk in de arlnen
Nu niets meer Morgen fpreken wij verder Want gij be
grijpt wel ik heb daarbij niets to zeggen Wat wilt gij vaa
mij
Morgen rijdt gij met mij mar bet landgoed Daar
zult gij j o s E P H I N E zien daar zult gij mime s o E H i z lee
ren kennen
Wij fcheidden ik giug to bed maar flapen kon ik niee
cis in koortsac ttig droomen

Mijnheer W LTER than rond voor den dag met de
waarheid zeide de Heer V N T R N U den volgenden mer
gen Ban bet oncbijt lit weet gij zijt een rijk man k zie
glj zijt een jong man voor wien de meisjes juist niet uic
fchrik in het klooster loopen ik hoor gij zijt een fiksch
man then al de wereld hoogacht ik verneem nu van u gij
zijt een verliefd man Maar dat to zamen genomen Mijn
beer weegt nog niet zwaar genoeg om
Mij ontbreekt bet diploma van adeldom viel ik hem in de
tede
Neen Minheer Waar geest en hart den Gods adel heb
ben daar is de menfchen adel per Clot ligt to ontberen Ik
was ook flechts gemeen edehnan en Graiin s o vH i E bemin
de mij evenwel
Wit ontbreekt mij vroeg ik
Dat zeg ik u thans let well wiji bet morgen is Des
avonds wanneer de mensch door den last en de moelte des
ganfchen dags gedrukt en de flerkfte man zwakker de groot
fle iets kleiner geworden is des avonds moet men niemand
lzoo rond ge
eenen itroobalm op den fchouder leggen
roken met uwe boon daar is het wit anders dan bet met
de mijne was De mijne was bet werk der Voorzienigheid
eerst een fteen der ergernis dan een hoekfteen en grondpilaar
van getrouwe liefde daarna eene wereld die zich tusfchen
twee eens vereenigde harten wierp en ten loathe bet kom
pas dat ons weder bijeen voerde Uwe liefde is enkel fpel
der phantafie Ik leefde voor s o r H i E federt bet oogenblik
flat
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dat ik haar lag gij kwaamt eerst een goed jaar daarna op
den inval J O S E P H I N E to beminnen j Gij begrijpt daarte
gen laat zich niets inbrengen Gij zult van uwen droom her
flellen wanneer gij mijne dochter ziet en de Hemelfche
uwer inbeeldingen in een zeer natuurlijk aardsch meisje her
fchept Eindelijk let well en tasten wij zonder meer in
bet front aan J O S E P H I N E bemint u niet
Dat is hardl zuchtte ik maar zijt gij daarvan verzekerd
Wij rijden van daag naar mijn landgoed daar zult gij u
Wat ik van u en uw verblijf in Veenen weet
overtuigen
heb ik van mijne fchoonzuster niet van mijne dochter die
Nag
zich wel naauwelijks mag herinnereti hoe gij heel
meer wij hebben eenen gevaarlijken nabnur den jongen
Graaf V N H O L T E N Hij bezoekt ons dikwijls JOSEPHI
NE ziet hem gaarne Ik betrapte haar moermalen daar hare
blikken minuten lang met welgevallen op hem rustten en
wanneer zij mijn befpieden merkte werd zij vuurrood en
huppelde lagchend en zingend heen
Indien bet zoo is Heer Overlie Luitenant zeide ik na
eene lange pauze gedurende welke ik mij to vatten poog
de indien het zoo is rijde ik niet met u Het is betel
voor mij uwe dochter nooit weer to zien
Uwe rust is mij lief Gij moet haar
Dat hebt gij mis
zien om uwe verbeelding to regt to brengen en volkomen
to genezen
Na lang voor en tegen zette lk mij naast hem in den wa
gen Inderdaad befpeurde ik wel de phantafie kon tnij een
trek gefpeeld hebben Zoo lang ik in mijne liefdedroomen
alleen lecfde werd ik met mijn Ideaal zoo innig vertrouwd
doste k JOSEPHINE met zoo fchitterende bevalligheden
want het deed mijner dweeperije goed
ilit dichtte haar
teedere
trouwe wederliefde toe dat ik eerst
fille
t
zoodanige
nu daar ik voor de eerfe mail met een derden perfoon over
mijne hartsaangelegenheid woorden wisfelde bemerkte dat
de helft mijner gefchiedenis door mijzelven was uitgevonden
Zoo lang eene gedachte of cene gewaarwording niet uitge
fproken is kennen wij derzelver gedaante niet Eerst bet
hulfel des woords geefc aan de voorflellingen befemdheid en
wezen fcheidt den droom van de waarheid en felt den
geest in de gelegenheid over zichzelven als over van hem
verfchillende vreemde wezens to oordeelen
Het
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Het was een fchoone Junij morgen toen wij naar bet Par
waarover ik zelf verbaasd flond
naufche goed reden en
mijn gemoed zoo helder en gerust als bet federt een jaar
niet geweest was Mijne eenvoudige wellevende hetrekkin
gen tot j a s E P H I N E en hare tante gedurende mijn eerfte ver
blijf to Weenen flonden nu zoo klaar voor mijne herinnering
dat ik zelf niet begrijpen kon hoe ik nog gisteren en fe
dert dagen en maanden daaruit eenen koortsachtigen roes
gemaakt had Ja bet ergfle was ik erkende thans dat ik
o S E P H I N R in Weenen volflrekt niet bemind had dat ik
haar ook thans niet beminde hoezeer ik haar zecr betuinnens
waardig zou kunnen vinden
De wagen hield voor een eenvoudig landhuis flit De be
dienden fprongen toe
De Overfle Luitenant geleidde my in
eene kamer waar ons een paar bedaagde Dames vriendelijk
tegentraden
Hij noemde haar mijnen naam vervolgens terwiji hij de
oudfie der vrouwen in zijnen arm nam zeide hij En dit is
mijne SOPHIE
lk boog mij vol eerbied voor de zestigjarige Matrone wel
ke mij door de vertelling van gisteren zoo belangrijk gewor
den was
ch zuchtte ik flil in bet hart wat zijn jeugd
en fchoonheid
Bijna had ik moeten gelooven dat de wereldkennende Ve
teraan mij den inhoud van den zucht nit de oogen gelezen
had Hij drukte de hand zijner gade kusfend aan den mond
en zeide met eeu lachje Niet waar vriend wanneer men
de oude Heeren en Dames zoo ziet men kan zich bijna niet
overreden dat zij ook eenmaal joug geweest zijn en ziet
men de Jonkvrouw in al de frischheid van hares bloei men
zou willen wedden dat zij nooic rimpels en grijs haar kan
krijgen
J O S E P III N E S tante herkende mij zoo goed als ik haar
ij zeide mij veel verpligtends wij plaatften ons rondom de
tafel wij ontbecen tot gezelfchap voor de Dames ander
maal
En waar fteekt JOSEPHINE vraagde de oude zij zal
zich verheugen hare Weever bekendfchap to mogen her
nieuwen
Zij is met Graaf H o r TEN den tuin in Daar zijn nog an
rikula s to begieten eer de zon to hoop rijst antwoordde de
tan_
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ante en ik kreeg eene kleine rilling
t tnljfe gfudes
Nogtans herftelde ik mij fpoe
droomen waren daarheen
dig Ik had hier nooit aanfpraken gehad ik had geene to
verliezen Ik begon bijkans mij over de dwaasheden van
mijn hart en de gen efprongen mijner phantafe to fchamen
Ik werd opgerulmd ftemde in den vrijen vrolijken toon van
bet gezelfchap en vertelde de cane zelfs hoe ik haar bij
mijn tweede verblijf in Weenen zoo pijnlijk gemist had
Gedurende her gefprek trad een jong man van edele uit
wendige geftalte in de kamer Zijn gezigt was bleek zijn oog
doodsch en donker in zijne houding lag lets onnatuurlijks
verftoords
Genadige vrougren zeide hij baastig en eentoonig even
of hij de aanfpraak van buicen geleerd had vergunt mij dat
ik afi cheid van u neem Ik ga van daag op reis naar de Re
iidentie Ik heb
ik ben
ik zal welligt eenigen tijd af
wezig zijn Het is eene verre reis welligt
De Overate Luitenant had bet hoofd naar hem toe gedraaid
en zag hem onbewegelijk aan
Wat pat u aan Graaf H o L TEN riep hij gij ziet er uit
is iemand die een moord begun heeft
Neen antwoordde met een gedwongen glimlach de jorl
ge man als iemand aan wien een moord begaan is
Daarmede kuste hij de Dames de hand omhelsde den Over
ate Luitenant en vloog de deur weer nit zonder een woord
meer to zeggen De Overate Luitenant hem gezwind na
De Dames waren in bittere verlegenheid Ik vernam dat
deze jonge man de Graaf x o L TEN nit de nabuurfchap was
gisteren avond gelijk dikwijls gefchiedde to bezoek geko •
men nog voor eenige uren zeer vergenoegd geweest en nu
zichzelven niet meer gelijkende
Wat is hem bejegend vroegen de vrouwen den Overfte
Luitenanc als hij na geruimen tijd weer terugkwam
De oude was ernfiig fehudde bet hoofd lachte eindelijk
Zijne S O P H IE toe en zeide Vraag bet JOSEPH IME
Zou zij hem bfleedlgd hebben vroeg de tante nieuwsgie
aig en befchroomd
Zoo ids men het neemt antwoordde hij fret is eene lange
gefchiedenis maar de Graaf gaf ze mij in twee drie woor
den „ Ik beminde en werd Met weer bemind
Ondertusfchen ging de deur open en de Freule V N T R
N
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u trad binr M Sij war bet I en minnenmardigery fchow
ner dam ik ze to Weenen aanvalliger dan ik Ze in mint
droomen gezien had Ik ftond op wilds haar to gemoer
ik iii
maar mine knien knikten ik was ais vastgetooverd
k was de zaligfte en el
melde onzalnenhangende woorden
lendigite alter ftervelingen
Hood gekiourd flond J o s a PHH I N E in de dear ftaarde mij
sin als eene geestverfchijning en trad vervolgens fpQedig
van hare verrasfing eenigzins bekomen glimlagchend tot aan
de tafel vooruit Na de eetfte gewisfelde begroetingen was
he raadfel ones onverwachten bijeenzijns opgelost Ik ver
baalde dat ik eerst gisteren van haar hierzijn vernomen had
ali dat bier vdder de Moradifche goederen om onaangename
familiezaken verkocht en zich bier in bet bevalligite land
fchap der wereid neergezet had
ch taste Have taste l riep zij tevwljl zij de hand der
tauter tusfchen hare beiden flout en tan hare borst drukte en
mij met blikken montterde nit welken de vreugde ondub
beizinnig ftraalde heb fk bet n suet gezegd heb ik geen
regt gehad
De goede tame wierp zacht lagchend een zwijgen vor
derenden blik op J o s E P H I N E De moeder floeg de oogen
seder out eene zekere verwarring to verbergen De oude
plan nam met uitvorfchenden blik de eene na de andere
waar ftond op en fluisterde mij half luide in bet oor Mijn
beer W LTER bet begins mij voor to kotnen dat gij uwe
born torte op de regte plants gevonden hebt
Maar gtJ
JOSEPHINE
Wit hebt gij met den Graaf uitfcaan gehad
dat hij zoo in een ftorm heengegaan is
JOSEPHINE antwoordde ontwijkend
llen ftonden
op Men ging in den ruin De Overfte Luitenant toonde mij
zijnen aankoop zijne gebouwen weiden bouwlanden ftal
l en fehuren gedureede dat de Dames in bet Paveijoen in le
vendig gefprek waren Na een voor mij vervelend uur kwa
men wij van de huishoudkundige reis bij haar terug Nis
werd de oude Heer ter zijde genomen en JOSEPHINE Mij
tot geleide gegeven
Ik nam voor jegens JOSEPHINE zeer achterlijk en koel
to zij n
ach ik vreesde bet lot van Graaf H O L T E N Wij
fpraken van onze kennis in Weenen van onze gefprekken
rijtoertjes en kleine avonturen aldaar
ch riep JOSEPHI
NE
Ii
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Zoo gij wist wit ik uwenthalve geleden heb daatr ge
zoo plotfeling van ons geruk t werdt Waarlijk federt is
Been
Ja wij hebben nog dikwijls van u gefproken
Nu
hoe had ik anders kunnen
nu vertelde ook ik
mijne lotgevallen mijne tweede reis naar [Feenen mijn lo
en deeds zachter Heeds fchuwer
geren op hare kamers
mijne terugkomst in de vaderftad
de vondst der boon
de gefchiedenis des vorigen avonds Vervolgens zweeg ik
Op to zien waagde ik niet Ik woelde met den voet in bet
zand J o s E P H I N E s zwijgen duurde fang
Eindelijk kwam bet mij voor of ik fnikken hoorde Ik
op Zij had haar gezigt in den zakdoek verftoken
Met
fidderende houding vroeg ik Om s Hemels wit Freulet
was u mijne opregtheid anaangenaam
Zij liet den zakdoek vallen en zag mij met befchreid•
oogen lagchend aan Is dat alles waarheid vroeg zij na
eene pauze Ik rukte bet fnoer met de boon van mijn hits
en hield ze haar toe met de woorden Deze getuigt voor mij
Zij nam bet fnoer als uit nieuwsgierigheid om bet gou
den beflag to befchouwen Zij weende heftiger Nu leunde
zij op mijnen arm leide haar voorhoofd op mijn fehouder
en zeide Ik eerbiedig eene Voorzienigheid w L T E R I
Nu foot ik mijne armen om bet hemelfche fchepfel en
riep o Kon ik thans flerven
Zij zag verfchrikt tot mij
op Wij wisfelden zwljgend den eerf en kus
De ftemmen der aannaderenden tusfchen bet bdsfchaadje
van den kleinen Engelfchen aanleg
waarfchuwden ons
bun tegen to gain JOSEPHINE had nog bet fnoer met
de boon in de hand als wij voor hare ouders flonden De
Overfle Luitenant zag bet en lachte overluid J O S E P H I N E
yerbgrg haar fchoon gelaat in de borst der teedere moeder
Doch waartoe meerdere woorden Gij weet dat j o s E P H I
NE mijne gade is ik wilde u imaiers flechts den roman mij
ner liefde vertellen
rE
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V V elkom Welkom jeugdig Held D
Welkom binnen mfels muren
Die in t bloedig oorlogsveld
Heldenmoed wilt aan to vuren
Die bet flagzwaard in de hand
Streedt voor t lieve Vaderland I
De algemeene welkomgroet
Wordt door duizend duizend tongen
Teig uic Nedrlands heldenbloedf
U vol geestdrift toegezongen
Liefde en eerbied zij de kroon s
Door ons hart u aangebo n
Hebt gij fiere Heldenzoon f
Voor bet Vaderland gevochten
Liefde en eerbied is de kroon
Door een dankbaar Volk gevlochten
Die mijn hart ook in dit lied
U als overwinnaar biedt
Mogt bet barnen van den nood
D ouden heldenmoed ontgloeiien
Schoon des vijands moordend food
t Bloed nit de eerewond deed vloeijen
In den hagehelijkfen fond
Voor den vaderiandfchen groad
Ja

s Lands welzijn fpoorde u aan
gij kunt getuiggn
Hoe de trotfche Corficaan
Moest voor onze wapens buigen
Hoe o R N J E s dapp re Held
r Roofgediert heeft nedrgeveld
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fou ten Land met zulk een Vorst
Zich niet hoogst gelukkig noemen
Niet met eene ontgloeide borst
Op bet hooge voorregt roemen
I at na jaren bang verdriet
Zich weer opdoet in t verfchiet
o Die wond voor t vaderland
Wij gevoelen ook haar fmarte
Maar zij fnoert aan vasten band
ller welgezinden harte
Niets op aarde wat gebeur
Dat zoo hecht een band verfcheur I
t Erf met eigen bloed betaald
Vrijgekocht van flaaffche boeijen
Uit des Dwing lands klaauw gehaald
Zal met fchooner luister bloeijen
Dan bier ooit voorheen beflond
Dierb re vaderlandfche grond
Uit uw boezem brengt gij voort
Groote manners ed le zielen
Helden van I t echte foort
Die niet voor den Dwing land knielen
Wien hij ooit verfagen kon
W I L L E M ftreed en overwon
Mogt then cooed mogt zoo veel devgd
s Hemels hooge gunst bekroonen
Mogt een leven vol van vreugd
Zulke groote daden loonen
En zij t Iconinklijk Geflacht
Liefde en eerbied toegebragt
Welkom welkom jeugdig Held
Welkom binnen mflels muren
Die in t bloedig oorlogsveld
Heldenmoed wist aan to vuren
Die beR flagzwaard in de hand
Streedt voor t lieve Vaderland

Ie DES WRFPRTNS

WOW naar Romea grljze wet
Hem een eerekrans geheiligd
Die n burger f}eehts gered
Rn hem t leven bad beveiligd
Hier bier zij uw deugd ten loon
t Vaderland die gloriekroon
C
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Len vindr In de kron~k der bdy Van Corbien in nitselh
land opgeteekend dat een bt van dit klooster gereedzijn
de om zijne banden to wasfehen een kostbaren ring op eene
bij hem flaande tafel nederleide Na zich gtreinigd to beb
ben keerde hij zich om en wilde zijn ring opnemen en aan
den vinger fteken doch HemelI bet kleinood was verloren
enhcrfrelbaar verloren
Vergeefs was bet dat men in alle
hoeken en gaten bet zocht en herzoeht vergeefs dat men
everal rondzag zoo wet waar men her niet als waar men
let a zoude hebben kunnen vinden Geen monnik was er
die san her otaderzoek geen deel nam wile de kloosrervaders
goeden zoo wet als kwaden waren door dczelfde verbazin
gettoil`en De fchuldige wie bij ook wezen mogt had zijn
ditflfial seer behendig weten to plegen en niet min knnfHg
to verbergen Wat nu to doen Daar alle overige middelea
Itiet hielpen beiloot de vrome bt ten laatfte tot den ban
ijne toevlvgt to nemen
lle de donders der kerke roldert
met vreesfelijk geklater over her hoofd van den fchuldigen
verworpeling wiens heiligfchennis den beftuurder den kloov
ters zoo veer onrust en moeite verwekt had Helms de
vloek viel met alle zijne kracht neder op bet hoofd eena
ouden bewoners der bdije een perfoon van ftatig Wt
igt altijd in her zwart gekleed op wiens gelaat men Been
glimlach befpeprde de nederigfte der kloosrerlingen altijd
even deftig ingetogen altijd even fpaarzaam in her fpreken
op hem s die bet onbepaaldst vertromven van den bt ge
noot die hem altijd volgde in een woord op Open gun
fteling de tamme raaf Helaas hij gevoelde bet geweld des
banblikfems hij werd door kwijning overvallen zijne zwak
P p
heid
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beid was van dag tot dag meer zigtbaar Wanneer de mor
gen aanbrak zat hij daar met treurig nederhangende vleuge
len Wanneer de fchaduwen van den nacht zich verfpreidden
gaf zijn nederzinkend hoofd alle teekenen van de dieplie
zwaarmoedigheid hij waagde bet niet meer dat fchuldig
hoofd op to heffen Deze plotfelinge verandeting bragt elk
tot nadenken Waarom bet nest niet onderzocht
Na lang
overleg zeide de bt eindelijk Het moet en bet zal gefcbie
den En ziedaar juist aan den ingang van bet nest aan de
binnenzijde vond men bet kostbaar kleinood den ring van
den btl Eenen anderen vogel zou men misfchien in zijne
maar de raaf was
verkeerdheid hebben laten omkomen
can nude gunfteling jaren lang had hij de monniken in hun
ne wandelingen door bet klooster verzeld en wanneer zij
bem toefpraken op zijne wijze hen beleefdelijk gegroer
Men had zelfs opgemerkt dat hij zijn gekras met buicenge
wone kracht had doen hooren op den dag der aanfelling
van den waardigen bc toen de keuken met gebraden vleesch
opgevuld was en ieder goede fiere hield Ook pleitten me
delijden en menfchelijkheid voor den ongelukkigen De kok
waagde bet half verflaanbaar half fluisterend eenige woor
den tot den bt to zeggen wiens gelaat op bet hooren van
bet woord mirakel begon op to helderen De ban werd diens
volgens met algemeene ftemmen opgeheven Van dit oogen
blik of herleefde de bezwijkende boeteling hij herkreeg zij
n gewone vrolijkheid hij huppelde en vloog om den kok
de keuken de binnenplaats om den bt en de monniken
in hij werd eindelijk zoo dartel zoo vrolijk dat alle de
fteden in de nabuurfchap der bdije wekelijks door hare in
woners als verlaten werden zulk een leger van pelgrims
ftroomde van alle zijden naar bet klooster om de raaf to zien
die door den ban eens in eene fchaduw verkeerd en nu
weder tot eene zelffandigheid geworden was Ook werd de
beilige bt met verhoogden eerbied befchouwd nit vrees
voor zijne onweerfaanbare magt ten blijke waarvan hij fteeds
den ring aan zijnen vinger droeg denzelfden ring die verlorea
geraakt maar ook op eene zoo zeldzame wijze herkregen
was dat zuiks als een mirakel in de jaarboekeu der bdile
werd opgeteekend

MENGELWERK
I EROEP OP HET H RT

D

K

TEN

NZIEN DER

FRI

NSCHE SL VERNIJ

e mate der jammeren van zoo velen is vol Het ge
fchrei der verdrukxe menschheid rijst uit bet ftof want
de ijzeren hand der dwingela ndij is langen tijd zwaar
geweest Gij die rust onder de liefclijke fchaduwen des
gij wier regten en eigendommen geenen aan
vredes
gij wier nachten van zachte fluime
va vreezen
ring ongeftoord zijn wier dagen in het genot der hu
welijksliefde worden gefleten en wier kinderen opw as
fen onder bet toegevend beftuur van ouderlijke teeder
fieid vergeet voor een oogenblik de zachte koets de
weelderige tafel bet fchitterend rijtuig de kostbare
kleederdragt de verrukkende tooneelen en betooveren
de vermaken die u omringen en overweegt boevelen
uwer arme broederen gebukt gaan onder den zwaren ar
beid die dezejven aanfchaft Gij geniet de uitgelezen
fte vruchten der aarde en zij worden flechts als last
beesten befchouwd Zij hebben Ikinderen als gij en
zijn aan dezelfde aandoeningen onderworpen
De arme frikaan rust in de armen van den zoe
ten flaap onder den boom die door zijnen vader
tot eene befchaduwing was geplant Zijne kleine kin
deren fpelen aan zijnen hals daar hij nederligt op het
ftrooijen rustbed Hij ontwaakt glimlacht om hunPe
fprongen en de huisvaders uit de vallei komen om
met hunne vertellingen van vroeger jaren de knapen en
meisjes to vermaken die zich tot bet feest verzame
len De rijst is gereed de vruchten zijn vergaard en
de palmwijn vloeit voor de welkome gasten Het jube
lend gefchreeuw klinkt luide in bet geheiligde Fetisch
bosch de zangen rijzen en de dans begint Hunne
feestvreugde duurt voort en daar onfchuld en deugd
her
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bet gebied voeren keurt haar bet open oog des Hemels
goed
Eene wolk rijst in bet Westen De aantogt
van den wervelwind is niet fneller dan deszelfs voort
gang De vlammen flaan op uit de omringende dorpen
en de kreten der ftervende flagtoffers zijn welhaast de
~enige muzijk der bosfchen Kan her geblaat des lams
bet medelijden van den wolf opwekken Neen Even
weinig vermag bet gefchrei van bet teeder wichtje de
hand to keeren van den barbaarfchen roover De be
droefde moeder wordt van hair kind gefcheurd want
de befehermende hand des vaders ligt in bet ftof ter
neer geveld De broeder kan met den broeder zijne tra
nen niet vermengen noch zelfs hem vaarwel zeggen
want zij worden voor altijd gefcheiden De dochter kan
niet meer gelukkig zijn in de liefde barer ouderen in
de vriendfchap barer gefpelen van den vorigen morgen
want edn zwarte nacht heeft hen alien gefcheiden Het
gejammer der vrouwen vermengt zich met bet affchu
welijkst getier in den middernacht De zuchten der
mans worden teffens met bet gerammel der ketenen ge
hoord Waar is nu bet gezang der vreugde Waar is
nu de zachte liefdesvertelling De yallei van M k N i
is nu de vallei des doods geworden De heilige bos
fchen zijn in fchuilplaatfen der ellende veranderd De
zuchtende optogt is begonnen Weken ilijt men waar
de beek der woestijne is opgedroogd bet heete zand
i chroeit en bet koeltje vergeet to waaijen De teere
jonge lieden zinken veer de armen des doods omvat
ten hen De donkere gevangenisfen der fchepen ope
nen zich de zware ketenen rammelen zij klinken als
t ware op de maat der menfchelijke ellende Devijand
der aarde is opgeftaan hij wandelt in bet duister over
bet dek De rollende zee fchokt de bezwaarde harten
diep zuchtende ontvlugten de geesten Gelukkige zie
len voor u ftierf de Heiland der wereld De zuchten
van een honderdtal mans bet gekerm van honderd
vrouwen bet gefchrei van even zoo velejeugdigeilagt
oifers fmelten to zamen Hunne tranen mengenzich met
de
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Stilte heersrht
de golf die overftort
en de doode
ligchamen worden geworpen voor de waakzame haai
jen

wier verflindende kaken tot zwelgens toe ver
gast worden op bet vleesch der menfchen
De mark
ten zijn vol Haven
De mannen des bloeds en der ver
drukking bevinden zich daar
fchouyvt ze als lastbeesten
Het vloekvonnis van

bun lot is
gij
welks

hun fteenen hart be

frika s kinderen is bepaald

verfchrikkeiijke flavernij o Christendom
zachte Stichter der wereld zelfverzaking
leerde en ftierf om de menrchen to verlosfen en to ze
genen kunnen uwe belijders hunne broederen boeijen
en vernielen De naam van Christen is den Negers en

den Indianen tot eene verfoeiiing geworden C H R r S
T u s heett zijnen naam verworpen gezien de zaak is
want zijn oog gaat over alle
openbaar voor hem
vleesch
Kom gij

vreedzame zie
in mijnen tuin in bet
land der llavernij bet is eene afzondering welgepase
voor eenen nadenkenden geest De hooge bergen rond
om befchutten haar tegen den ftorm en bet hangend

woud praalt in to zachter fchoonheid door hunne fcha
Zie het prieel waarin ik mijne vrienden moo
duw
dig
bet werd aangelegd door den getrouwen grijs
ard die mijnen tuin bewaakt
Het murmelend beek
je dat langs de vallei loopt vergeet zelden te ftroo
men

en van de rots afftortende fchittert bet in do
onneftralen Op die rots zit de nachtuil Luister De

torteiduiven kirren en de zachte toonen van de bosch
lievende lijster worden nog gehoord
De zon verguldt

en hoe rijk zijn de warme tinten der her
de wolken
gen De avondifer glinftert reeds en de zwarte vlerk
des nachts verfpreidt zich uit bet Westen
Zie lien

armen flaaf de hoogte beklimmen onder een zwaren
last Hij fluit want de zon gaat onder en de tiid der
ruste is nabij „ Hij fluit this is hij gelukkig
Neen
dikwijls wandelt hij pein ende op di en heuvel
en nu
tr dan zet hij zijnen last neder op diet ouden boom
Q
Itatu
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Ram zeggende „ Iloor o Zon gij wier vrolijke
iiralen dikwijls mijne ziele hebben verkwikt gij zinkt
nn achter de wereld Wanneer gij opkomt zult gij
mijn land zien gij zult mijne vrouw en kinderen zien
Hebben zij broodgebrek Misfchien betreuren zij den
dood van DI P N I Hij is verre weg en voor hen en
voor zichzelven is m or N i dood Waar woont gij
o Zon en waar is uw bedde Wanneer gij des mor
gens uwcn eerflen blik flaat op mijn vaderland zullcn
de jongelingen opflaan met gejuich der vreugde om
ik ben bier
hunne bogen to fpannen waar
ls mij
ne vrouw opflaat zal bet dagwerk zwaar zijn want
M O R N I is bier
En wie zal mijne arme kinderen
Hunne
helpen
handjes zijn nog zwak De ieeuw fnelt
door het woud hij is vrij en zijne jongen dartelen
waar is de arm
befchermd door zijne kracht maar
van nI R N I Zijne kinderen fchreijen hulpeloos Zij
weigeren thans den wijn zijner palmen to proeven Zij
zien naar zijnen nap en de deelgenoote zijner gelulc
kige dagen treurt want DI O R N I is dood voor haar
Iiij dwaalt eenzaam op den berg verre van haar hij
drinkt nit bet beekje maar gij o Zon drinkt bet ovc
rige Voer bet met den morgen naar de verblijven mi
ner kinderen en behoed hen voor de ellende van m or
NI
Wanneer zij zich ter ruste begeven laten hunne
iluimeringen zoet zijn en laat hen niet van MORN I
ls
droomen want m R N I zal hen niet nicer zien
tot
den
arbeid
dags
zoo
des
weie
ik des m rgens opfla
hen niet bet is to vroeg Gij daalt vast o Zon en
de doodzang des nachts wordt thans gehoord in bet
huis van rI o R N I s vrouwe Hij is bier op den foul
beren berg en moet naar zijne eenzame hut Wie zal
hem daar ontvangen Waar is zijne vrouw Waar zijn
Zijnevrouw verwelkomt help niet zij
zijne kinderen
ne kinderen vertellen hem bunne vermakelijke fprool jes
niet De geest des zwijgens waart door ziine hut Zijn
getrouwe bond waakt aan zijne deur arm beest gij be
Inint mij en uw niecster beinint u maar waar is nit
zijl
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vermaak Hij zal zijn huisgezin niet meer zien
Vaartwcl Sterren Zijt gij gclukkig
Vaarwel Zon
altijd
Zegent mijnen meester Hij is
regeert
voor
en
hij
gevoelt
goed doch
bet gewigt van den last van
Wederom
fluit hij en verdwijnt
IM R N I niet
achter den heuvel
Toeft een weinig gevoelige zielen en laten de el
lenden van anderen de uwen zijn Ziet op uwe teedere
fpruiten Ziet gij de onfchuld rover kleinen niet Zict
gij de ftreelende lachjes ewer fchoone dochters nict
Zij vergelden
de rijpende kennis uwer fterke zonen
u in den avond de moeiten van den zwaren dag
w arbeid is vergeten Zij zijn gelukkig en de bar
ten hunner ouderen vereenigen zich in opget ogen om
helzingen
prijzende den God der goedertierenheid
Gelukkige dagen gelukl ige jaren rolt voort Neen
vergeet hen de winter uwer vreugde komt Ziet den
bloedvlag eens zeeroovers Uwe teedere lagchende
wichtjes worden u ontfchcurd en gij ziet hen nog
in hemclfche onfchuld hunne barbaarfche roovers
toelagchen maar vergeefs De ontfnoerde vlecht uwer
fchoone maagden golft in den wind der woestijne en
hare treffende kreten worden door de wreede ontvoer
ders niet gehoord De handen uwer zonen worden ge
bonden Zij verkroppen hunne wanhoop terwijl hun
pe knien knikken onder den zwaren last van hunne el
gen vaders De zilte traan bedauwt de bleeke wang
der ongelukkige moeder maar die des vaders is droop
en zijn oog flaat ftijf van verfchrikking
De morgen komt en de zon fchijnt als gisteren
de hemel is zoo klaar als to voren de bloemen rieken
zoo zoet als ooit de vogelen zingen met dezelfde
welluidendheid de rivier ftroomt even zacht de boom
prijkt even ftatig en zijne takken fpelen met den ze
flr het gindfche boschje praalt als purper endeheu
yel aan den gezig einder vertoont hetzelfde blaauw
Maar uwe ziel is in eene zwarte wolk gehuld
de
duisternis van dell nacht hangt nog over uwen geest
Q q
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de dag fchoon vol leven
fehoon beftaat niet meer
DE SL

is dood voor u

en zij
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Ben Fragment
„ D e Hemel zegene u en forte alle zijne weldadett
zeide de Slaaf
over u en de uwen uit
Ik had hem met zijne vrijheid befchonken Zijne
en
vreugde was to groot om tiitgedrukt to worden
zijnee
natuur
overweldigd
zonk
hij
tie
gevoelloos op
den grond
Hij kwam weer bij Dankbaarheid glinfterde in zijn
cog terwijl ftandvastigheid poogde de teedere aandoe
ning to bedwingen Hij boog zijn hoofd en dankte mij
Hij had eene vrouw in lffrika Dikwijls fprak hij
van haar
en even dikwijls fcheen bet naar boven ge
ilagen oog den Hemel tot getuige to roepen van de zui
verheid zijner liefde
Ik gaf hem geld „ Neem dit
zeide ik „ bet zal
u in uwe vaderlijke woning voeren
Door yerbazing getroffen flaarde hij mij aan Hij
poogde to fpreken maar kon niet
Het was genoeg ik was rijkelijk beloond en onder
yond eene fireelender gewaarwording dan of de Indieu
bij mijne bezittingen waren gevoegd
o Gij zonen des overvloeds gij kinderen des voor
fpoeds luistert en zijt wijs Brengt bet ganfche beeld
voor uw oog en doet uw voordeel met dit gezigt
Het gefchrei van brand weergalmde door bet huis
mijne dochter was in dringend gevaar De Slaaf then
ik vrijgemaakt had door dankbaarheid gefpoord ftort
te door de vlammen
ontrukte baar aan bet gevaar
en verdween
bragt bear behouden in mijne armen
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Fbacht eedseenin werkje
I
in het licht gegeven

to Ofen
waarin hij
proeven en waarnemingen met dit water genomen
mededeelt De eerfte waren fcheikundige Volgens
dezelve zijn de beltanddeelen van hetzelve kool
ftofzuur harstachtige extractive ftof keukenzout wa
terachtige extractive ftof mijnftoflelijk loogzout ijzer
verzuutfel koolzure kalk en tnagnefia en wel in
de volgende evenredigheid
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Onderfcheidene Duitfche Geneesheeren zoo als G R
to Berlijn V o I G T to Schwarzach M U R E R to
Rumpenhdim B C H M NN to Kulmbach H L Z E R
to Miinchen E H R M N N to Speier D R N to Bam
berg W E I N R I C H to Tfurzburg
X M NN to Wert
heim KOCHLIN teZurich KoppinLuzefn KR US
in nsbach S T M L E R to Gotha en M RS C H LL
to Ifenburg hebben hetzelve in velerlei opzigten zeer
lverkzaam bevonden
lle hunne ervaringen mede to
deelen ware to oniflagtig en ook min noodzakelijk
Ik bepale mij uit de opgenoemden alleen tot hetgeen
daaromtrent de in de Heelkunde zoo beroemde Hoog
leeraar G R a F L to Berlijn vermeldt „ Onbekend
Q q
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zegt hij met de werkingen der Geilnauer bron mist
de Geneesheer in de rij van aangename en werkzame
geneesmiddelen een der voornaamfie Dr
NI z u R
G E R heeft in zijn belangrijk gefchrift de afzonderlijke
gevallen waarin men van dit aan koolzuur en natron
Zoo rijk Mineraalwater gebruik kan maken op eene
voldoende wijze uiteengezet Ziet hier wat ik des
wege gelegenheid had waar to nemen
Wij bezitten ter verkwikking van onze zieken na
zware kunstbewerkingen toereikende middelen maar
deze alien worden door het Geilnauer water verre over
troffen Nu eens op zichzelf of bij afwisfeling met
frambozen azijn of cen weinig wijn gedronken is het
de aangenaamfte verkwikking voor lijders flet kt den
dorst vermindert in de eerfte dagen de plaatshebbende
koortsbewegingen ftemt de heoger gefpannen gevoe
ligheid lager en is mij eene dagelijkfche behoefte bij
bet ziekbed geworden
Bij aandoeningen der maig
the met bet zuur verbonden zijn vonden wij in hetzel
ve een verligting verfcha fend middel zelfs wanneer
alle andere to vergeefs waren aangewend Ja ik zou
voorbeelden kunnen aanvoeren waarin bet zelfs ddir
eene volkomene genezing bewerkte waar ieder ander ge
neesmiddel ontoereikend was Zij die aan teen lijden
ondervinden zelfs bij volkomen gevrmden teen ver
ligting Kleine nierfteentjes ontlasten zich Tweemaal
zag ik de fieenwording geheel opgelost
enz
Meerdere ervaringen hier mede to deelen verbiedt
het beftek Uit alien ecliter meen ik net regt dit be
fluit to mogen afleiden dat bet Geilnauer water dan
vooral zijne voornaamfte werkingen uitoefent wanneer
zuur in de maag of de eerfte wegen en atonie over bet
algemeen de hoofdrol fpelen terwijl hetzelve een uit
muntend voorbereidend middel is vbcir bet gebruik der
meer aan ijzer rijke Swalbacher Pyrmont en Driebur
ger wateren
Voor deskundigen behoeft naauwelijks herinncrd to
wcrden dat ieder geneesmiddel alleen onder zekere
om
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Wanneer men deze
mflandigheden nuttig zijn kan
over bet hoofd ziet verwacht men to vergeefs van
eenig middel hoe werkzaam op zichzelf anders ook
eenige hulp En ook dit behoort op her Geilnauer wa
ter to worden toegepast
Dit water nu is zeer helder en zonder eenige kleur
Opent men eene kruik dan ontwikkelt zich bet kool
ftofzuur met geruisch vele paarlen ftijgen in de hoog
te Deszelfs fmaak is zeer aangenaam zuurachtig
prikkelend en verkoelend zonder eenigen keukenzout
achtigen harden ijzerachtigen bijfmaak
Het is niet overbodig nog bet volgende qp to mer
ken Vijf zeer nabij elkander gelegene kleine bronnen
bevinden zich bijeen en uit derzelver onaffcheidlaare
ineenvloeijing wordt bet Geilnauer water gevormd
Eene dezer bronnen bevat eene aanzienlijke hoeveelheid
zwavelachtige lucht gas
die zich hoezeer in onge
lijkvormige iroomen aan bet geheel mededeelt Van
bier dat bet water aan de bron eenen aanmerkelijketi
dikwijls zeer fterken zwavelreuk en finaak heeft Daar
men tot heden Been middel heeft kunnen vinden ani
deze bron to ifoleren en van de andere of to fcheiden
zoo heeft men dit gas nog niet fbheikundig kunnen on
derzoeken
Het is echter zeer waarfchijnlijk dat joist
daaraan de aanmerkelijke werking van dit water in
borstaandoeningen vooral in verouderde toe to fchrij
ven zij
Wijders neemt men bij bet openen van on
derfcheidene kruiken
dikwijls eenen aanmerkelijken
zwavelreuk waar dan men wane niet dat dit een
kenmerk van bederf des waters zij daar zulks aan deu
grooteren rijkdom aan dit gas moet worden toegefchre
ven
Ook bet laatfte troebele lijmkleurige glas van
bet water dat dikwijls voorkomt is geen teeken van
bederf maar de nederploffing van bet ijzer en kau
zonder hinder gedronken worden
Tot bewaring van bet water wordt vereischt dat
men de kruiken in een goeden kelder op eene houten
plank maar niet op fleen of zand plaatfe Iletzeelve is
Q q
al
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werd ik geroepen bij den zoom
van den Ileere K alhier oud o jaren die twee jaren
geleden eene volkomene gezondheid genoten hebben
de door eene hevige zenuw zinkingkoorts aangetast
werd waarvan hij wel herftelde doch de volgende
ongemakken hem nableven V r hij evengemelde ziek
te doorftond waren zijne verftandeiijke vermogens vol
komen ontwikkeld hij was de Franfche en Latijnfehe
talen magtig en reeds voorbereid de kademifche les
fen der Profesforen in de Geneeskunde to beftuderen
na het doorftaan der ziekte was hij niet alleen deze
talen vergeten maar konde zijne moedertaal ook niet
meer lezen en fprak zeer gebrekkig zoodat zijne hier
over diep bedroefde moeder alles aanwendde om hem we
derom de letters to leeren uitfpreken en lezen waardoor
bij langzaam doch zeer gebrekkig en onverftaanbaar
wederom begon to lezen Zijn geheugen was zoodanig
gekrenkt dat fchoon hij alle moeite deed om te lee
ren uitfchrijven hij echter iedere fyllabe ja zelfs let
ter moest nazien want een woord ingezien hebben
de konde hij hetzelve niet geheel onthouden Hij had
aanhoudende zware drukking en pirjn op her hoofd
fitizing der ooren was doof op bet regter oor kort
ademig zoodat hij naauwelijks tien minuten konde gain
Vriendengezelfchap moest
zonder to moeten rusten
bet geraas in zijnhoofd
wegens
hij dikrvijls vermijden
kamer
en konde tot zijn
zat alsdan alleen op zijne
bnnigst leedwezen zijne begontten ttudien nietvolbreft
gen
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gen De eerfle reis dat ik hem fprak en mlj dit alles
verhaald werd verzocht ik hem de maanden van bet
jaar achter elkander Qp to noemen hij konde zulks
niet doen zonder tu fchenbeiden eenige over to flaan
en dezelve geheel verward op to zeggen en gebrekkig
nit to fpreken Zijn gewone Geneesheer de Heer H E Y
liet hem onderfcheidene geneesmiddelen ge
M NS
bruiken welke hem twee jaren lang zijn toegediend
en geene andere uitwerking hadden dan dat zij aan de
fpraakdeelen eenigzins bet vorig vermogen teruggaven
zoodat hij gebrekkig begon to fpreken en onverftaanbaar to
lezen Zijne ouders verlangden dat ik de magnetifche
behandeling aan hem appliceren zoude hij zelf gaf ge
reedelijk zijne toeftemming offchoon hij daarvan niets
gelezen of gezien had
gelijlt hetzelve toen ook zoo
algemeen niet bekend was
Den volgenden dag begon
ik bet noodige daarbij in acht genomen hebbende
volgens de befchrevene manier met de behandeling
Ik zal hier geen dagregister laten volgen vermits zulks
bet beftek van dit Maandwerk zoude to buiten gaan
alleenlijk zegge k dat hij na iedere magnetifche be
handeling hetzelfde gevoelde hetgeen bij de meeste
gemagnetifeerd wordende perfonen doorgaans wordt
waargenomen hij had pijn in de lendenen gevoelde
eene fterke doorftrooming van bet hoofd tot de voe
ten was rood van aangezigt wafemde fterk uit over
bet geheele ligchaam en beyond zich aisdan vroiijk
en we] Sterke tegenwerking heb ik bij hem niet on
dervonden In bet begin kreeg hij wel neiging om zij
ne oogen to fluiten en to ilapen maar werd bij het
minfte geraas wakker in de zesde week fliep hij dagelijks
als natuurlijk fomtijds een kwartier fomtijds een half
uur antwoordde niet op de door mij langzaam gedanne
vragen en werd van zelf wakker Wanneer hij in den flaap
met de kin op de burst rustede konde ik hem van zija
achterhoafd met mijne duimen langs den rug ftrijkende
bet hoofd regt doen houden Hoe nader hij aan zijne
genezsng kwam a hoe korter de flaw was In deten
graad
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graad van magnetifche behandeling bleef hij en ging
in geenen volgenden over en in dit flandpunt echter is
hij genezen van dag tot dag verminderden de toeval
len en thans den ro Julij klaagt hij noch over hoofd
pijn noch over drukking op de herfencn hij kan ruim
ademhalen wandelt zoo sang hij verkiest leest en
Ichrijft wel is de Franfche en Latijnfche talen zoo als
voorheen magtig en wederom een nuttig lid voor de
maatfchappij geworden Ziedaar hetgeen het Dierlijk
Magnetismus bij dezen lijder heeft uitgewerkt Ik heb
alleen willen verhalen hetgeen ik ondervonden heb
van de aanwending der magnetifche behandeling als
geneesmiddel en vermeen to mogen befluiten dat
deze jongeling door dezelve is herileld
DE VENDEE

heeft zich bij herhaling zoo beroemd
in
de
gefchiedenis
der Franfche omwentelinge
gemaakt
der
zaken in vele opzigten ver
en de wave toedragt
bazend en onbegrijpelijk is natuurlijkerwijze zoo
weinig in het licht gefleld ja aangeroerd gedurende
de onderdrul king van het wettig gezag dat wij elk be
rigt en elke opheldering to dezen aanzien als eenigzins
belangrijk voor onze lezers befchouwen Wij geveu
uit
bun pier nogtans flechts zoodanige trekken
ontleend
welke
den
toeftand
des
een Fransch werk
lands en des yolks fchetfende van zelve eenig denk
beeld zoo wel van den oorfprorig als van de duurzaant
beid geven der verzetting tegen het omwentelingsge
weld in deze oorden En gaat het anderen als ons
dan is de kennismaking op zichzelve met zulk een be
roemd plekje gronds en zulk een beminnelijk vol~
reeds vergoeding voor genomen moeite
„
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De handie is d~ historifche naam geworden des go
wests
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in opfland was bevattende tevens
wests dat in
meerdcr en mih der dan bet departement van then naam
De voornaamfte zetel van den opftand was bet gedeelte
van bet voormalig Poitou op de plaats zelve bekend
onder den naam van Bocage
Dit landfchap verfchilt door zijn voorkomen en no
meer door de zeden zijner bewoners van bet meeren
deel der provincien van Frankrijk Bet beflaat uit heu
velen over bet geheel niet zeer hoog die zich ian
gcenerlei bergketen vasthechten De valleijen zijn naauw
en ondiep Beck jes flroomen bier in onderfcbeidene rig
tingen Zelden vindt men hoogten genoegzaam ver
heven boven de overige ftreek om tot p unten van
obfervatie to dienen en bet landfchap to overzien
Men ziet er weinig groote bosfchen maar ieder
weld iedere weide is omringd van eene levende hei
ning fteunende tegen boomen onregelmatig doch zeer
digt nevens den anderen geplant
lIe vijf jaren leapt
men derzelver takken en laat eenen ftaak van twaalf
tot vijftien voeten naakt Derzei er omvang bevat nooit
Gene groote ruimte De grond is niet zeer vruchtbaar
in granen Somtijds bliivcn vrij uitgebreide velden lan
gen tijd onbebouwd Zij bedekken zich dan met groo
te bremheiden of gedoornde heesters
lle de valleijen
en zelfs de minfte hellingen der heuveltjes zijn bedekt
met weiden Uit cen verheven ftandpunt gezien fchijnt
bet oord geheel groen alleen ten tijde des oogsts ber
toonen zich van afftand tot affland gele vierkanten
tusfchen de heiningen Bijna altijd is doze gezigteinder
van groen zeer bepaald
Den enkele groote weg die van Nantes naar la Ro
chelle gaat doorfnijdt bet landfchap Deze weg is die
welke van Tours naar Bordeaux Ieidt door Poitiers la
tende tusfchen beiden eenen affland van meer dan der
tig mijlen uren gaans
waar men in
niet dan
binnenwegen vond De weden zelve van Bocage zijzi
alien als tusfchen twee heiningen uitgegraven Zij zijn
liaauw en de boomers fointijds hunue takken ver
eeni
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eenigende bedekken dezelven met eene foort van ber
ceau Zij zijn modderig in den winter en hobbelig in
den zomer Dikwijls wanneer zij de helling eens heu
vels volgen dienen zij to gelijker tijd tot bedding aan
eene beek elders zijn zij in de rots uitgehouwen en
beklimmen de hoogten langs onregelmatige trappen
lle deze wegen bieden een gelijkfoortig gezigt aan
Ten einde van ieder veld vindt men eenen kruisweg y
die den reiziger in onzekerheid laat omtrent de rigting
die hij to nemen heeft en die niets hem kan aanwij
zen De inwoners zelven verdwalen dikwijls wan
neer zij twee of drie uren ver van hun verblijf willen
gaan
Er zijn geene groote fteden in de Bocage Vlekken
van twee tot drieduizend zielen zijn over deze opper
vlakte verfpreid De dorpen zijn niet zeer talrijk en
van elkander gefcheiden men ziet zelfs geene groote
buurten van boerenwoningen De grond is in landhoe
ven verdeeld seder bevat eene huishouding met eenige
knechts De verkoop van beesten levers de voornaam
ite opbrengst
De kasteelen waren gebouwd en geftoffeerd zonder
pracht De edellieden leefden bier zonder ftaat en
zelfs in de uiterite eenvoudigheid hunne grootfte weel
de beftond in fmullen en hun eenig vermaak in de
jagt De wederkeerige betrekkingen der Heeten en hun
ner boeren geleken geenszins naar hetgeen men in bet
overige van Frankrijk zag en heerschte onder heir
eene foort van vereeniging elders onbekend De eige
naars verpachten bier zel ien hunne landerijen zij dee
len derzelver voortbrengfelen met den huisman die
ze bebouwt Daar de grondeigendommen bier zeer ge
fnipperd zijn en een landgoed van eenig aanbelang
vijfentwintig of dertig hoeven bevatte zoo had de
Heer met alle ziine geburen gemeenfchahpelijke belan
gen en dagelijkfche betrekkingen die vertrouwen en
goede trouw vooronderftellen Dikwijls bezocht hij de
boeren praatte met hen van hunne omftandigheden
Pan
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Van de zorg voor hun vee nam deel in voorvallen en
ongelukken die ook hem fchaadden hij ging ter brui
loft van hunne kinderen en dronk met hunne gasten
Des zondags danste men op de plaats van bet kasteel
en de dames waren van de partij Wanneer men ter
jagt ging op wolf everzwijn of hert waarfchuwde
de pastoor den boer van den kanfel Ieder nam zijn
geweer en begaf zich met vreugde ter aangewezene
plaatfe De jagers posteerden de fchutters die zich
ftriktelijk gedroegen naar al hetgeen men hun bevel In
bet vervolg voerde men ze op dezelfde wijze en met
dezelfde gezeggelijkheid ten ftrijde zij waren aan
hunne Heeren verknocht met eenen eerbied gemengd
met gemeenzaamheid
Deze gelukkige gewoonten zich parende met eenen
goeden aanleg der natuur maken van de bewoners
der Bocage een uitftekend yolk Zij zijn zachtaardig
vroom herbergzaam liefdadig vol moed en vrolijk
heid De zeden zijn er zuiver nooit hoort men er van
eene misdaad fpreken zelden van een pleidooi Ook
zagen de bewoners der Bocage met vrees en bedroefd
heid alle de veranderingen door de omwenteling aan
gevoerd die hun geluk flechts konden itoren inplaats
van bet to vermeerderen Toen men nationale garden
vormde werd in iedere geroeente de Heer verzochs
het bevel op zich to nemen toen men Maires moest
benoemen was bet nogmaals de Heer die alle de flem
men wegdroeg Men beval de Heerlijke banken nit de
kerken weg to nemen bet bevel werd niet volbragt
De eed der priesters wekte bet misnoegen nog fterker
op Toen de lieden uit de Bocage zagen dat men hun
pastoors ontnam aan welken zij gewoon waren die
hunne zeden en hunnen tongval kenden die zich door
hunne eigene liefdacdigheid hadden doen vereeren en
dat men dezelven verving door vreemdelingen wilden
zij niet meer in de gemeente ter misfe gaan De nieuwe
pastoor van Echaubroignes was genoodzaakt terug to kee
ien zoader zelfs vuur to hebben kunnen verkrilgen om de
was

o
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waskaarfen to ontfleken

en deze algelneene eenftem
migheid heerschte in eene gemeente van vierduizend
zielen
Men beproefde in fommige oorden maatrege

ten van geweld
er hadden afzonderlijke opftanden en
zeer levendige bewegingen plaats
Den ongelukkige
van Neder Poitou vocht lang met eene hooivork tegetr
gendarmes
Hij had tweeentwintig fabelhouwen ont
vangen

Men riep hem toe

antwoordde

„ Geef u over
Hij
God
weder
En
zoo
„ Geef mij mijn

blies hij den adem nit
Geen redelijk mensch heeft zich ooit Kunnen ver
beelden dat een handvol arme lieden zonder wape

nen en zonder geld
de magt van heel Frankrijk kon
den overwinnen
Men vocht naar begrip en gevoel
Men had noeh doel noch zelfs
zonder berekening
ftellige hoop
en de eerfte voordeelen overtroffen de
itoutfte verwachting

die men ooit had opgevat Er be
ftond noch plan noch zamenzwering uoch heimelijke
verftandhouding
Het geheele yolk was teffens opge
ftaan omdat een eerfle voorbeeld alle de gemoederen
tot den opftand geneigd vond
De hoofden der ver

fchillende opftanden kenden zelfs elkander niet
De taktiek der Jendeers beftond in zich in flilte to
verfpreiden achter de heiningen rondom den geheelen
troep der republikeinen
Men loste vervolgens van al
ien kant fnaphaanfchoten

en bij de minfte verlegen
wierp men zich met groot ge
gezamenlijk op hem
De flerkften en de

heid van den vijand

fchreeuw

vlugften onder de boeren maakten zich terflond mees
ter van bet gefchut
om bet to beletten kwaad to
„ Gij
doen
zoo als zij onder elkander fpraken
daar riepen zij elkander toe
to paard op bet kanon

gij zijt de fterkfte

val

zich
Ziedaar het onbekende volksken dat in
rterhief tegen de revolutionaire autoriteiten tegen de
eerfte requifitie tegen de conflitutionele priesters en
tegen de heerfchappij der committes van onderzoek
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» Deelgenooten geworden zijnde van her genoegen hetwelk
~ de volgende Brieven aan den ontvanger van dezelve heb
• ben gegeven hebben wij de toeflemming van den Schrij
• ver verzocht en bekomen om dezelve in ons Maandwerk
• to mogen mededeelen
EER S TE

Waterloo

BRIEF

den IS September

Mijner belofte indachtig zal ik mij beijveren om elketi
avond nan a verflag to doen van hetgene ik op dit reisje ge
Gij krijgt derhalVe alles in het
zien en opgemerkt heb
warm gevoel en zoo als her voor den geest komt
Eene geheel andere hemming bezielde mij bij den aanvang
van dezen uitflap dan bij vorige en waarlijk de gedachte
ik zal de velden zien welke de tooneelen zijn geweest
der gewigtigfte gebeurtenisfen waardoor de rust van Europa
zoo wij hopen voor jaren gevestigd is de tooneelen van
den heldenmoed onzer landgenooten fcheen de tlieuwsgierig
heid naat andere zaken to verdooven en dit gevoel was
ctpgewekt door her levendig verhaal hetwelk mij door eene
onzer beminnelijke landgenooten thans to Brusfel wonende
over alles wat zij van IS tot o Junij had gezien en onder
vonden was gegeven Dit verhaal en Vooral de overweging
hoe gevaarlijk alles fchijnt geflaan to hebben en her befef
war er dan van ons en her lieve Vaderland zoude geworden
zijn werkten waarfchijnlijk veel mede rot deze ftenimlng
Ik had om vrij to zijn iii alle pogingen eene cabriolet
mangenomen en ging heden namiddag op reis Het fraaije
weir en her zuivere licht van den helderen herfstdag maakren
de fchoone gezigten welke men buiten de Namenfche poore
heeft flog nangenamer
Heuvels en dalen had ik meer gezien dan nimmer zulke
alwaar elk plekje bebouwd is en overal blijken zijn vaft uit
flekende vnichtbaarheid
wiJ
MENGLLW
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Wij pasfeerden bet zoo bevallige dorp Ixelles liggende aan
een uitgeflrekten vijver Niet lang daarna kwamen wij in bet
bosch van Soignies waardoor de groote ftraatweg loopt in
dan alle boomen
hetzelve zagen wij weinig zwaar bout
hoog opgaande had alles eene vrolijke gedaante De groote
karren met kolen andere met koopmanfchappen en de druk
ke doortrek naar de boofdflaad gevoegd bij de groepen flraat
makers die den fleenweg herflelden welke zoo veel geleden
heeft door den vervoer van bet kanon en de bagaadje bij de
zeu veldtogt maaktcn den weg levendig en alzoo kwamen
wij voorbij een gedeelte van bet dorp Espinette to Waterloo
bet dorp zoo vermaard geworden in onze dagen
Ik zoude zeker in bet nieuwe logement waarvo or met
groote letters gefchreven is au grand quartier general du
Duc de Wellington alwaar dezelve heeft gelogeerd en thans
de meeste Engelfchen komen gegaan zijn doch gelukkig
voor onze beurs draaide de voerman de paarden naar den
hof of de plaats van de herberg de oude Jean de Nivelles
De kastelein kwam met eene witte muts voor den da
en
deed oils aanftonds aan de tafereelen van T E N I E R S gedeu
ken Wij vonden bet in deze herberg zeer naar genoegen
en ik had bovendien bet geluk om den Ingenieur aan wien
ik geadresfeerd was niet alleen to huis maar ook genegen
to vinden om mij to vergezellen en alles aan to wijzen
wat mij dienen konde en ik mogte verlangen Derhalve werd
de verdere avond vrolijk doorgebragt en vroeg ter ruste ge
gaan ten einde des anderen morgens to eerder bij de hand
to zijn
Ik noodig u tot eenen zwaren marsch en wensch u in
middels eenen goeden nacht
T W EEDE

BR IE

Genappe

den

September

Gelijk aan de kinderen die wanneer bun een pleiziertogtje
beloofd is niet kunnen flapen zoo dreef de weetgierigheid
mij al vroeg ten bedde uit en weinig tijds na zonne opgang
zag ik reeds de kerk van Waterloo opengaan
Dit gebouw heeft eene fraaije gedaante Het is eene koe •
pelkerk bet aangehechte koor geeft misfland en doet bet
RU
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Sp naor eene groote castrol met een heel of handvat gelijken
Ik trad weldra met eenige voerlieden die en pasfant alhier
hunnen morgen godsdienst verrigteden binnen don hoe zeer
werd ik verrast wanneer ik in deze kerk of kapel nieta
denkende to vinden don gewone kerkfieraden er twee mar
meren fleenen in den muur zag waarop de namen van ver
fcheidene gefneuvelde Engelfche Officieren zijn gebeiteld en
welke door hunne overgeblevene wapenbroeders die van her
i fle Regiment Gardes to voet en bet I gde Regiment Huza
en waren bekostigd
Duke ac decorum est pro patrir mori
bet elude van bet opfchrift des eenen en de waar
hiervan gevoelende wijdden wij gaarne eenen flillen dank
de nagedachtenis dezer braven
Wij zagen vervolgens
met aandoening de ileenen op her kerkhof gelegd bo
de graven van RICH RD FITZGER LD en
DE
L
NGREHR
Kommandant van bet I fte Bataljon van Bre
Junij gefneuveld Het graffchrifc
men beiden ook op den
voor den laatflcn is deftig en eenvoudig dat voor den eerften
is zoo wel in bet Fransch als in bet Engelsch en in zulke
hoogdravende bewoordingen tot loffpraak over vorig bedrijf en
karakter ingerigt dat hetzelve ons onwillekeurig bet oordeel
van P o P E over de graffchriften to binnen bragt de eene
helft wordt niet gelezen de andere Wet geloofd Wij verna
men later dat de man algemeen geacht geweest is zoo wel
om braafheid als om dapperheid De familie had eene prach
tige doodkist uit Engeland overgezonden met verzoek om
bet lijk derwaarts to doen voeren De jonge weduw heeft
dit verzoek afgeflagen oordeelende dat bet lijk hier wdl zou
de rusten de kist ftaat nog in of bij de kerk van Waterloo
Wij vertrokken weldra om den togs to doen naar bet
agveld geleid door den Officier der Genie vergezeld van
vijf Sappeurs die gedurende den geheelen veldtogc op dit
terrein geweest waren en nu de Ingenieurs bijftonden tot bet
werk der opmetingen voor de kaart welke met aanwijzing
van alle hoogten en laagten voor bet militair archief van
bet Rijk gemaakt words Deze perfonen waren derhalve met
alle omfiandigheden bekend en konden ons de beste beri
tgn geven
In
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In bet dorp Mont St Jean vonden wij vele vrouwen en
kinderen die hun work maakten om goederen op bet fag
veld gevonden aan de vreemdelingen to verkoopen als ade
laars van de mutfen of patroontasfen fabels helmen kogels
en allerlei kleinigheden zelfs ridderteekens van bet zooge
noemde Legioen van Eer Sommige perfonen kwamen met
zoogenoemde livrettes en met portefeuules welke in de
zakken van gefneuvelden gevonden waren
Eon van deze
portefeullles doorziende vond ik er een gedrukt fink in met
zijnde eene verklaring
een Keizerlijken arend voorzien
van den Prins van Neufchatel en FYagram B E R T H I E R
tan bet Franfc ie leger waarin hij hetzelve als befaande uit
zijne oude wapenbroeders aanfpreekt hen aanvunrt om den
vorigen room to gedenken en ten ferkfe protesteert dat
men toch niet van hem gelooven moot dat hij zich ooit bij
de vijandegi van Frankrijk zoude voegen Wij bevestigen noshL
befrijden de echtheid van dit fuk dan daar hetzelve waar
fchijnlijk op last van den Keizer gedrukt rondgedeeld is
vonden wij bet aanmerkelijk genoeg om van hetzelve notitic
to semen
Wij begonnen onze wandelin met den ftraatweg nnar Ni
velles in to flaan en zagen weidra bet vitienfe van do kaar
ten die men ons tot flog toe van deze freken heeft gege
ven vooral van die welke de plans der drie veldflagen zou
s K MY uitgege
de bevatten en voor bet boekje bij l
ven is geplaatst Voorbij Mont St Jean is er geen boom
nan den flraatweg to zien do distantie der plaatfen is geheel
erroneus enz enz
Op den ftraatweg naar Nivelles hadden wij een geheel over
zigt van hot flagveld Op de noordelijke hoogten en in de
glooijing was bet Engelfche leger geplaatst geweest en over
de zuidelijke waren de Franfchen genomen en hadden bier
hunne pofitien genomen
De fraatweg zelf droeg nog op vele plaatfen blijken van
de kogels welke de Franfchen over bet geheele fagveld ge
fchoten hadden maar anders was or wanneer men geene ver
halen erlangde alhier niets buitengewoons to zien In de
havervelden konde men nog overblijffelen zien van bet door
trekken met gefchut en wagens en van bet plattreden van
breedere plaatfen Dan aaudoeulijker was hot gezigt van op
ge
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geworpene aardhoopen waaronder de lijken van menfchen en
paarden begraven liggen
Vanhier zagen wij reeds bet zoogenoemde Obfervatorium
van BUON P RTE waarvan zoo veel verhaald is Her is
niets anders dan eene van paler gemaakte fpits aan welker
bovenfe deel eene ftandploats of floel is ter berchouwing van
de onigelegene iireken Deze flellaadje is reeds vervaardigd
wanneer de Nederlandfc •h e Ingenieurs de
in den jare
opmedngen voor de nieuwe kaart der Nederlanden zullen
de vervolgen een hoog gezigt of flandpunt noodig hadden
N
tot vereeniging der lijnen van difference driehoeken
er waren geene
POLEON is niet op deze flellaadje geweest
ladderv bij dezelve voorhanden en hij had dit ook geenszins
noodi€ daar hij van de hoogte bij den pachthof van Rosfo
me de vlakte genoegzaam konde overzien
Wij zagen de pachthoeve Marbe Braine welke bet laatfle
punt can bet veld door de legers bezet uitmaakte aan de
linker hand liggen gelijk ook bet itadje Braine la Lou en
floegea den weg links of naar den grooten pachthof Hougo
snont welker de Engelfchen tot bet voornnamfle punt hunner
defenfie gemaakt hadden en waarbij bet felfie gevecht was
voorgevallen Het befchrijven van den loop dezer gevechten
behoort meer tot de gefchiedenis dan tot deze befchou
wing en dcrhalve zij alleen gezegd dat wij alle gebouwen
van deze groote bouwplaats of pachthoeve verbrand von
den behalve de woning van den tuinman en de kapel in
het midden der uitgeflrekte gebouwen flaande
Men wees
ons aan hoe de Engelfchen zich verfchanst hadden achter
eenen grooten muur in welken men gaten gemaakt had om
door to kunnen vuren en bovendien waren er toen op de
gedeeltelijk afgebrokene pilaren of flutten van den muur
flellaadjen gemaakt om den naderenden vijand ook over den
anuur to kunnen treffen
In let eerst is bet komen in den boomgaard bezet door
een hevig vuur nit de heggen waarachter eene greb gegra
ven was en de Engelfchen eenigzins bedekt ftonden dan
toen de Franfchen in den boomgaard gekomen waren zijn
ge op eene verfchrikkelijke wijze begroet geworden uit en
over den muur Befluit men tot bet raken der menfehen uit
bet be chadigen der boomen dan moet de flagting vreesfelijk
zijn geWeest veer vele zijn geheel vernield en Been is er
of
Rr

VERH

L V N RtN RRISIC

of hij draagt blijken van door kogels getroffen to zijn Tom
de Franfchen om den muur zochten been to trekken wer
den zij op den hoek uit bet gefchut met fchroot geladen
ontvangen
Voorbeeldeloos dapper moeten de Engelfchen zich alhier
gedragen hebben
Hun trof eene zware ramp De Kom
mandant C R F T O N gaf zijne orders in den tuin Een ka
nonskogel trof den hoek of de bovenfte rollaag van eenen
muur en had zulk eene lage rigting dat dezelve de hoofden
trof van acht perfonen waaronder ook dat van den dappe
ren Bevelhebber Men wees ons de plaats waar de Edele
gevallen was
ook waar men bet lijk begraven had Zijn
vader was dadelijk op bet berigt van den flag heiwaarts
gereisd en had bet lijk van den zoon doen opgraven to
Waterloo kisten en hetzelve naar Engeland doen voeren
De vader had nog drie zonen in bet leger en deed zich
door eenen jongeren vergezellen Mannelijk meet volgens
de berigten zijne droefheid geweest zijn De vaderlands
liefde ftortte den besten balfem in de hartwonde
De Franfchen hadden na herhaalde aanvallen niet in hunne
wenfchen kunnen flagen zij zijn flechts op bet voorhof ge
weest Bij bet terugtrekken waren er vele Franfchen in de
gebouwen om bet voorhof ftaande getrokken de deuren
werden gefloten en door dat deze huizen later in den brand
geraakten
is er geene van to regt gekomen des avonds
om half zes ure begon de brand en duurde voort tot half
vijf ure des morgens
kelig moet bet gezigt om deze pachthoeve zijn geweest
kort na den flag Stapels van lijken moeten er gelegen heb
ben dan nu zagen wij flechts de graven Het gevoel van
bet treurige fcheen bij den tuinman die ons geleidde ge
heel uitgewischt door de voordeelen welke hij erlangt van
bet dagelijksch bezoek van vreemdelingen voor welke hij
als t ware herberg houdt de fchade van den eigenaar dezer
fchoone plaats den Heer LOW I L D R G O U M N T to Ni
velles zal zoo gemakkelijk niet to vergoeden zijn
Van Hougomont wandelden wij naar Belle lliance bet kleine
herbergje aan den firaatweg hetwelk zoo vermaard is gewor
den en waarvoor nu met groote letters fiaat Grand Hotel
de Wellington De afbeeldingen welke er van zijn zijn niel
getrouw men had ook van deze prenten wel molten weg
lae
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ten bet gebouw zonder dak op den achtergrond ftaande
omdat dit muurwerk reeds vroeger zoo geftaan heeft No
geeft het een denkbeeld van verwoesting door dozen oorlog
welke bier geene plaats heeft gevonden eenige kanonskogels
uitgezonderd welke dwars door dak en gevels zijn gegaan
Wij vonden er eene groote fchare menfchen van allerlei ftem
pel vooral Engelfchen men zeide ons dat dit zoo dagelijks
plaats vond en wij konden alzoo gemakkelijk gelooven het
gene men ons verhaalde dat de bewoners in doze maanden
naar hun doen rijk waren geworden Ongeloofelijker dingen
verhaalde men ons van de overdrevene zucht bij vole Engel
fchen om icts to bezitten hetgene op den I Junij in die
huisje is geweest en wie weet hoe zeer de floelen waar
op WELLINGTON en BLUCHER hebben gezeten nu reeds
vermenigvuldigd zijn
Elke bezitter houdt zich even zeer
verzekerd van de echtheid zijner reliquie
Onrelbare namen ziet men ook op de muren en vele in
fcriptien van allerlei aard weinige zagen wij er waarin eeni
ge geese doorftraalde Hot volgende behaagde ons
Triumf mijn Vaderland de fmet is uitgewreven
Neen ninimer praaldet gij in zulk een holder licht
Triumf mijn Vaderland de vrijheid u hergeven
Zijt ge aan uw eigen moed en dapperheid verpligt
Triumf main Vaderland uw luister is herboren
En nooit nooit gnat uw roem uw glorie weir verloren
Zij word door Vorst en yolk bij Waterloo geftaafd
Daar zag men Neerlands blood voor Neerlands vrijheid vloeijen
Voor eenwig brak men daar des overheerfchers boeijen
En God wij danken U dat Ge ons de zege gaaft
T J K
van mflerdam
Eon ander
terzijde ftond

hetwelk bij de deur in de kamer aan de reg
behaagde ons nog beter om de kortheid
Hinc novas nascitur ordo

Urij maakten bier kennis met eene Engelfche Schilderes
die herwaarts gekomen was om alles wat tot de gefchiede
kis van den veldtogt betrekking heeft of to teekenen Zeer
fraai
R r
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franije afbeeldingen van deze en gene meest geteisterde pacht
hoeve liet ze ons zien en behalve meerdere portretten
ook dat van zekeren JE N B P T I S T E L C O S T E die fe
Bert den zoflen Tunij veel gelds verdient met verhalen to
geven van hetgene hij gezien en bijgewoond heeft Hij woont
in een der huisjes bezuiden dit herbergje en werd op den
Junij bij N POLEON gehaald om voor Bids to dienen en
zoude tot den I onophoudelijk in de nabijheid zijn geweest
van denzelven als wanneer hij in bet dorp Marzenel over
Charleroy zijn ontflag b d crlangd door den Generaal B E R
ND
die hem een Napoleon d or gaf De berigten van
T
den man zijn zoo wel zamenhangend en dat hij als gids ge
requireerd is werd zoo voldoende door de getuigenis van an
deren bevestigd dat wij vermeenden wel geloof to mogen
bechten aan des mans verhalen in zoo verre zij niet later
door meer kundigen worden tegengefproken Ik heb derhalve
alles eer naauwkeurig opgeteekend en hoop bet nader to
gebruiken
Volgens deze verhalen is alles wat er vermeld is van
bet in brand fieken der pachthoeve Caillou op last van N
P LEON
en bet gaan in en bet vlugten uit de koets be
zijden de waarheid N P O L E O N was reeds op den
des
morgens om drie tire to Charleroy hij was toen zeer var
moeid en had bij de vierentwintig uren to paard gezeten
Hij nam to Marzenel eenige rust of liever flilftand Door dat
de man deze berigten zoo dikwijls ann de nieuwsgierigen heeft
gegeven hebben zijne verhalen eene gladheid en naauwkeu
righeid gekregen iicike de aangenaamheid vermeerderen en
daar alles vergezeld gaat met vuur en levendigheid was bet
waarlijk een pleiziqr den man to hooren De Schilderes had
hem keurig getroffen zoo als hij op zijn praatftoeltje zat
met den blaauwen kiel en de witte flaapmuts
Wij vernamen dat bet huisje La belle lliance op then
dug to Planchinoit zoude verkocht worden dan de tijd
ontbrak ons om derwaarts to gaan Een Engelsch Heer die in
Brusfel woont heeft bij de inzetting twaalfduizend en zes
honderd francs er voor geboden en men dacht niet dat bet
hooger zoude loopen Men rekent de twaalfduizend francs
door de affectie en gelooft zelfs dat de hoeve geen zeshon
derd francs zoude opgebragt hebben in de iuaand i ei
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Wij wandelden vervolgens Tangs her andere gedeelte van
bet flagveld aan de oostzijde van den fraatweg alwaar de
laatfte en hevigfte aanval van N POLEON plants heeft ge
bad Men wees ons den hollen weg aan op de hoogte van
de pachthoeve La Haye fainte alwaar de Engelfeben ook
eene voorname pofitie hebben gehad en her terras achter de
zelve vanwaar nan de Franfche kavallerij zoo veel nadeel bij
ezen gewaagden aanval is toegebragt Hier zagen wij uit
gefrekte vergravingen waarin de lijken geworpen zijn Met
aandoening betraden wij dezen grond Hoe menige hoop en
verwachting werd bier afgefneden Hoe menig echtgenoot en
vader hoe menige zoon rust bier die de feun en de lust
van zijne naaste betrekkingen uitmaakte
Wij konden van deze hoogte her beste denkbeeld vormen
van her tooneel van den flag en welk een gezigt her moet
opgeleverd hebben toen de Pruisfifche legerkorpfen onder
B u L o W zich op de tegenoverliggende hoogten aan de oostzij
de begonnen to vertoonen en her gefchapen fcheen dat bet
geheele Franfche leger toen reeds in verwarring bier zoude
zijn omfingeld geworden Wij klommen op de hoogte van
waar de Hertog V N WELL I N G T o N alle bewegingen had
Deze plants is heilig Zij is ken
gadegeflagen en befluurd
uelijk aan eenen boom die blijkbaar door kogels heeft ge
leden en welks fam bewijs draagt dat or tegen ann ge
vuurd is
Van deze hoogte ziet men ook de plants waar onze Hel
den geflaan en geftreden hebben Wij begaven ons desgelijks
naar die waar onze dappere Kroonprins gekwetst is geraakt
Her bleef ik naauwelijks meester van mijne aandoeningen
door her befef in welk groot gevaar bier bet dierbaar le
yen van den jeugdigen Held geweest is Ware de kogel
een duim lager gegaan de wond was hoogst gevaarlijk
twee duim lager doodelijk geweest
De fraaije laudhoeve nan de helling dezer hoogte en nan
den fraatweg gelegen La Ilaye fainte geheeten moet veel
geleden hebben door de kogels der beide legers dan dezel
ve is thans geheel herfeld Her dak kwam mij voor geheel
nieuw to zijn De muren moeten er blijkens de invoegin
gen als eene zeef hebben uitgezien In den omtrek wees
men ons vele plaatfen aan waar men de lijken van eene me•
pigte menfchen en paarden verbrand had waarom men dit
Rr
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aigemeen gedaan heeft
bleef ons onbekend
wij
wenschten bet Wel omdat wij to gemoete zien dat de be
gravingen in de ondiepe kuilen enz bederf in de lucht zul
len veroorzaken
Op den weg van La FFaye fainte naar Mont St Jean
welke op de uitgekomene kaarten geheel to onregte als met
eenen fchuinfchen hoek naar de voormalige Kommanderij van
St Jean is afgebeeld daar dezelve regc loopt ontmoetten
ons op nieuw zeer vele perfonen die allerlei reliquien van
bet flagveld aan ons to koop boden Onder andere zagen wij
bier wederom twee ridiierteekens van bet Legioen van Eer
dan men vroeg voor elk niet minder dan een Napoleon d or
Op onze weigering van zoo veel to willen geven was bet
antwoord dat de Engelfchen er veel meer voor betaald had
den Wij zagen ook bier eenen Engelschman die casquet
ten cuirasfen fabels enz had opgekocht en bet geenszina
bij kleinigheden liet blijven
Zoo kwamen wij eindelijk na eene neauwkeurige opne
ming gedurende zes urea terug op hVaterloo waar wij bet
goede middagmaaf bij den vrolijken kastelein door den lion
ger gefaust vonden en bij eene afwisfeling van gezelfchap
gebruikten Wij waren voornemens om then avond door Ge
sappe naar Frasne to rijden ten einde op morgen bet flag
veld aan den kruisweg of bij Qrtarre Bras op gelijke wijze
op to nemen en tegen tijdig op weg Wij reden voorbij de
landhoeve Cailleu welke afgebrand is en nog in bet ge
Tot bij
raamte flaat dan zagen verder niets opmerkelijks
Genappe genaderd zagen wij een donderbui opkomen en
cene goede herberg vindende in bet logement de Koning
van Spanje oordeelden wij bet verkieslijkst bier flit to
houden en of to wachten hoe bet weer op morgen zijn
zoude
Gelukkig was dit befluit want de bui kwam zoo fchielijk
op dat wij Frasne niet zoudetr hebben bereikt voor dat de
ftortregens vielen Wij vonden in den kastelein to Genappe
een befcheiden welonderrigt man die vele merkwaardige
Onder deze vernamen wij verfcheidene
daadzaken meidde
kleinigheden welke wel verdienen bekend to blijven
Zoo verhaalde hij onder meerdere dat toen de Hertog
V N WELLINGTON op den IG des avonds to zijnen hui
ze at een voornaam Fransch Officier als een voerman ver
kleed
niet
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kleed alles befpionneerd had zoo zelfs dat deze des ande
ren avonds toen N POLEON aldaar vertoefde bet nader
aanwees met aanduiding van de plaats waar de Hertog ge
zeten had
Het lijk van den Hertog V N B R U N S W IJ K was in died
avond herwaarts gebragt Men had bet ten toon gelegd om
ringd van verfcheidene kaarfen en hierop de Brunswijkfche
Officieren toegelaten hetzelve to zien
andoenlijk was dit
tooneel Zij vielen elkander van weedom in de armen Zi
zwoeren toen den dood van hunnen Vorst to zullen wre
ken en hebben met Duitfche trouw eerlijk woord gehou
den
Onze Held de Kroonprins kwam ook nog in then avond
to Genappe dan er was geene ruimte tot verblijf Men
zond naar den Maire en niet lang daarna bragt de broeder
van den kastelein den Prins naar bet huis van cen burger al
waar hij eenige rust nam op een flrooleger
Bij den doortogt van bet Fran che leger op den Ipden zag
men reeds dat deze inval en fpoedige marsch geenszins de
goedkeuring wegdroegen der verftandigen velen gingen als
met looden fchoenen en men hoorde bier en daar verwen
fchingen Op N POLEON Dit ongenoegen Week to meer
door dat er reeds zoo vroeg in den namiddag Franfchen be
gonnen to vlugten Zulks nam ten half vijf ure reeds eenen
aanvang
Verfcheidene ligt gekwetften pasfeerden er vervol
gens dan de groote masfa kwam tusfchen negen en tier
ure aan
Men had van den nanvang der vlugt en van hetgene
men van de gekwetflen hoorde aan den Generaal B u L o W
kennis gegeven en deze Held zette hierop zijnen aanmarsch
op Frichermont en de andere plaatfen voort De Pruisfifche
kavallerij haalde reeds in Genappe de vlugtelingen in en de
aandrang was bier van wederzijden zoodanig dat het vele
fchermutfelingen gar en man tegen man moest vechten Men
wees ons de plants waar de Generaal D U N E S M E gevallen
was en verhaalde ons hoe zelfs vrouwen to Oud Genap
pe verfcheidene Franfchen hadden doodgeflagen Door dat
sie voornaamfle ingezetenen zich nit bet fladje verwijderd
hadden was de gelegenheid om door bet afbreken van de
brug over de Dyle de retraite moeijelijker to maken ver
zuimd dit riviertje was toes door de zware ragenbuijen
zeer
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zeer gezwollen en had men dit gedaan er waren zeker
nog meer Franfchen gebleven
Het onweer noodzaakte ook een ander gezelfchap in de
e herberg to vernachten Hierbij waren twee Heeren van
Charleroy en Fleurus Het oogmerk onzer reize van den kas
telein vernomen hebbende lieten zij zich weldra in belang
rijke gefprekken in en boden mij hunnen dienst aan tot ver
dere inlichting
De eerfle raadde mij af om naar Gosfelies
en Charleroy to gaan als zullende ik nets aldaar opdoen en
bood mij aan een zeer naauwkeurig en fuceinet verhaal to
bezorgen van alles wat tusfchen den
en _I to Charle
roy en op den weg tot Quatre Bras was voorgevallen De
ander raadde mij aan vooral to Fleurus to komen en aldaar
de zaken op to nemen men wees wij den weg om van die
togtje het meeste voordeel voor mijn plan to trekken
Wij teekenden alles op en befloten hiermede dezen voov
taijn geheugen zoo belangrijken dag
DERDE

E R

EF

Genappe

den I

September

De fterke ftortregen had den geheelen nacht aangehouden
en bleef ook gedurende den morgen voortdnren zoodat wij
niet naar ons voornemen vroegtijdig op reis konden gaan
lles was van gedaante veranderd langs de ftraten zagen wij
den modder affpoelen door het water en de Dyle op giste
ren langs eerie kleine greb als een beekje vloeijende fcheen
thans een riviertje Wij konden onzen togt niet geheel uit
ftellen en gingen derhalve zoo dra de regen afnam op
reis
Wij kwamen om tien ure aan den kruisweg bekend met
den naam van Quatre Bras alwaar behalve de herberg
waarbij eene fmederij eerie groote fraai gebouwde pacht
hoeve ftaat De kastelein in de herberg is een vrolijk man
die goad ken verhalen en met
UL geheeten
S YLV IN P
vuur fpreekt
Wij konden door den modder het flagveld niet in alle deelen
gelijk dat van La belle lliance bezigtigen en moesten ons
vergenoegen met de aanwijzingen op den hoogen itraatweg
ons gedaan waartoe zich eeu Officier die bij deze actie
was
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en om zijne wonden zich in Gos
Wij
zagen alzoo bet hooge terrein en men wees ons de plaats
ann vanwaar de Franfchen nit bet bosch waren opgedaagd
Hier had de Hertog van Sakfen Weyrnar den vijand met eene
batterij Hollandfche rijdende artillerij onder bevel van den
Kapitein B IJ L E V E L D die bij zekeren ons nangewezen boom
geposteerd was wedcrftand geboden Eerlang kwam de Kroon
prins Deze was to alien tijde aan de fpits en vuurde alzoo
de zijnen tot ongeloofelijken heldenmoed nan Woedend moe
ten de gevechten geweest zijn de verdediging was even moe
dig als de aanval Des avonds ten zes ure hield de weifeling der
kans op de Franfchen trokken terug tot Frasne en lieten
bet flagveld aan do onzen die er bleven bivouacqueren
Men wees ons ook de plaats waar de llertog V N B R u N s
wIJ x gefiieuveld is dit gebeurde om vier uur niet ver van
den grooten pachthof ruim vierhonderd pasfen vandaar in de
glooijing Onze Kroonprins heeft bet meest gevochten aan
de regterzijde van den ftraatweg naar Charleroy
De retraite van ons leger volgde op den den in de beste
orde In den namiddag begon de aanmarsch der Franfchen
die met groote masfas yolk langs den Namenfchen ftraat
weg en door de velden aanrukten N P O L E O N pasfeerde
alhier met zijnen ftaf tusfchen viif en zes nur De foldaten
vroegen aan s Y L V I N hoe ver Brusfel nog vandaar sswas
Zes wren was her antwoord
Zeo zeiden zij dan zullen
wij er morgen svel een diner vinden Zij vonden zeide de
vrolijke kastelein reeds de foep to Mont St Jean en heb
ben hot bouilly bet vleesch niet begeerd
Welk eene verandering moet bet geweest zijn toen de
overgeblevenen van bet leger bier in den volgenden nacbt
wederom doortrokkenl Onbefchrijfelijk was de disorde de
Franfchen fneden de paarden van voor de caisfons en met
hun twee of drien ja vieren er op zittende vloden zij been
Men befeft ligtelijk hoe de achtergelatene caisfons en ander
voertuig de pasfage langs den weg belemmerden Het was in
de nabijheid van dozen kruisweg dat de reiskoets van den
Keizer en die van eenige Ministers in hander der Pruifen
viclen
De kastelein bevestigde niet alleen hetgeen wij to Cenappe
eangaande bet befpionneren van den Geueraal W E L L I NOT o N
op

fel es of Frasne had opgehouden wel wilde verledigen
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op den i den gehoord hidden tnaar ook dat de vlugt der
Franfchen reeds vroeg begonnen was
Naar gewoonte had
N P O LEON cenige Gensd armes van de Garde in de ach
terhoede geplaatit om op de vlugtelingen en deferteurs to
pasfen In bet eerst gelukte dit eenigzins door geweld dan
in den voornacht kwam or een Ofhcier die tot hen zeide
Maakt de menfehen niet meer engelukkig I Loopt naar het
hoe wij toegetakeld zijn
flagveld
en ziet
Maakt Never
ruimte voor den Keizer die fpoedig volgen zal Hiertoe had
men geene ooren en fchold op hem die de oorzaak was
van al deze ellende Deze Gensd armes haastten zich ook
nderen die
cm hunne veiligheid to zoeken in de vlugt
geene paarden hadden deden bun best om hunne montering
bij de boeren tegen blaauwe kielen en witte mutfen to ver
wisfelen
Na meerdere nanwijzing omtrent de pofitien bij bet aangren
zend bosch en in de vlakte bezagen wij nog verder de
overblijffelen van de ichade door kanonskogels aan de hui
zen toegebragt gelijk ook de plantfen der begraving van de
liken en keerdeft daarop naar de herberg terug
De voortdurende regen noodzaakte ons eene verandering
in bet plan van bet togtje to maken Wij namen bet be
fluit om de paarden van den Ingenieur met deszelfs knecht
in de herberg to laten en reden vervolgens met den Inge
nieur in de cabriolet over Frasne naar Fleurus De regen be
lemmerde ons nu reeds door dat de weg zoo glibberig was ge
worden voor bet paard zonder kalkoenen nan de hoefijzers
en I Junij
hoe moot bet er uitgezien hebben op den
tie
moeite van
modderiger
waren
en
wanneer de wegen nog
geftadige
ftortregens
en
bet
aanhan
marcheren
door
de
bet
was
zelden
ge
tot
eene
hoogte
geftegen
van
de
klei
gen
Wij vonden den man van wien wij to Fleurus naauw
zien
nog niet to huis
keurige inlichtingen hoopten to erlangen
dan men hielp ons in alles to regt
Wij zijn op den molen geweest aan den ftraatweg van
waar N P O LE o N vele orders heeft gegeven vandaar had
men een overzigt van de geheele vlakte van Fleurus alwaar
zoo veel bloed geftort is in bijna alle oorlogen Wij befchouw
den deze fchoone vlakte hierdoor niet zonder ijzing Wij
agen dezelve over met bet heerlijk geflelde rapport van
Prins a L U CH E R in de hand en konden ons nu een geregeld
denk•
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jenkbeeld vormen hoe bet er op den belangrij ken dag moet uitge
zien hebben en hoe de groote beweging der legers geweest is
Wij waren voornemens geweest om over St dmand Lig
vy en Sombref to rijden dan wij moesten den ftraatweg hou
den om de flechtheid der binnenwegen Wij kwamen alzoo
alleen bij bet laatstgetnelde dorp Wij zouden hadden wij
de andere bezocht nog vele verwoestingen gezien hebben
vooral in Ligny alwaar een kasteel twee bouwhoeven en
acht en twintig huizen zijn afgebrand
Wij pasfeerden omtrent op de heift van den weg de beek
welke tot fcheiding der legers in bet eerst gediend heeft en
zagen vervolgens de genoemde dorpen aan de linkerzijde en
Wij bleven eenigen
Tongrines en andere aan de regterzijde
tijd to Sombref en wonnen hier vele berigten in Vanhier
hadden wij ook een niet min treffend overzigt en vernamen
veel tot lof van den grijzen Held B L U C B E R De aftogt be
gon in den nacht en word grootendeeis met orde volbragt
Met verfchrikkelijke woede moet er op dozen dag ge
vochten zijn ook in bet dorp Tongrines dan de tijd lief
ons geene nafporing van kleine omflandigheden toe
Voor
ons was bij dit alles behalve hot generaal overzigt der vlak
te weinig bijzonders op to merken Wij zagen alleen vele
plaatfen waar lijken begraven waren Vele van deze aard
boopen waren of opgehaald of opgeborften en uit vele fta
ken reeds de beenen van menfchen of paarden uit
Wij reden wederom naar Quatre Bras en vervolgens naar
Cenappe Ook bier vonden wij wederom zulk een gezelfchap
hetwelk ons de misrekening om op Gembloux to reizen ten
einde over Waveren naar Waterloo terug to keeren vergoed
de Wij vonden er gelegenheid om to Waveren en ook to
correspondentie to erlangen omtrent alles wat in
Namen
deze plaatfen met bet legerkorps van den Maarfchalk G R o U
c u Y was voorgevallen
Vele kleine omftandigheden werden ons medegedeeld zoo
omtrent N POLEON als deszelfs Broeder J E R o m E die
ich op den
en
den bij den Maire to Frasne heeft op
gehouden Hij is in den nacht van den x den weinig tijds
na N POLEON to Cenappe gepasfeerd en bet fchijnt waar
to zijn dat hij aan de hand gekwetst is geweest
Men verhaalde veel hetwelk een nader onderzoek ver
tischte
Onder meerdere b Y
dat or reeds eon groot aan
tal
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tal Frahfchcn op reis geweest is om als gmbtenaren in de
to veroveren lauden to dienen Is zulks waar dan zal dit
een heerlijk zootje geweest zijn Wij kennen nu het fchuim
van den Parijfchen ketel maar dit was zeker het zwarte van
bet fchuim
verhongerde roofvogels
Wij hoorden toen ook en namen dit berigt met meerde
re gerustheid aan hoe zeer voorname Officieren N P o L F
o N en de zijnen op lien avond vervloekten als vooruit
ziende welke jammeren nu aan Frankrijk naar verdienflen
boven het hoofd hingen
ls Nederlanders moesten wij ons
verheugen over het verhaal van den ijsfelijken nacht der
vlugt dan als menfchen moesten wij ons bedroeven
De ellende fteeg bier bij de Franfchen tot de hoogfie ma
te Waggelende door vermoeijenis en velen blaffende van den
honger zagen zij het zwaard der Pruifen reeds in de nabij
Genade was er niet to wachten bij het brandend ge
heid
voel van de misdaad zij moesten voort en hoe ver was
de Sambre nog vooruit Ysfelijke toefland Bij niets is de
ellende van dezen nacht to vergelijken dan bij die van c o R
TES voor Mexico in de Spaanfche Gefchiedenis expresfelijk
en aldaar met zulke verfchrikkelijke
DE N CBT genoemd
kleuren gefchilderd
Ik zal m°j niet verder hierin verdiepen Liever ga ik nu
ter ruste en hoop morgen met aangenamer tooneelen to zul
len fluiten
V I E R D E
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Brusfel
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o

September

De fchrikbeelden van den vorigen avond hebben minder
invloed op mijne nachtrust gehad dan het gefladig gedreun
der zware doorrijdende vrachtkarren en het gefchreeuw der
voerlieden tegen de paarden hetwelk bier onophoudelijk is
Wij waxen reeds vroeg bij de hand en geenszins de ge
legenheid willende verzuimen om lets ongewoons to bezien
haastten wij ons om eene der ijzerhutten to bezoeken in
de nabijheid van Genappe aanwezig Wij bezigtigden de fa
brijk van den Heer H E N s en het was voor ons lets nieuws
ten ijzerhamer to zien werken en van oud ijzer nieuwe fig
ven tot hoepels voor wagenwielen to zien vervaardigen
Wij bezagen ook eene gieterij Gij kunt u eenig denkbeeld
van
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vsn den omvang van die werk maken door bet berigt dat
men om de vier dagen alhier eene kar met twee en twintigdui
send pond feenkolen noodig heeft
Wij gingen in den voormiddag op reis en bezoehten nu
bet flagveld van La belle lliance van de Franfche ztjde
Wij gingen ook naar den boom waar N r o L E o N in bet
midden zijner Maarfchalken en djudanten geftaan heeft en
konden vanhier ook alles overzien Men wees ants de pof tie
van zijne korpfen aan en bet is buiten twijfel dat de erva
ren Veldoverfte uit deze pofitien to kennen was Wij na
men hier ook naauwkeurig op langs welke hoogten de Prul
fen van de zuidoostzijde waren nangerukt
BIJ de herberg La belle lliance gekomen vonden wij
eenen gelijken toevloed van vreemdelingen en vooral Hol
landfche fleeren om de aanfaande huldiging to Brusfel be
fcheiden Wij vernamen bier dat de herberg bij de veiling
niet meer dan bij de inzate geboden was had kunnen get
den en hoorden niets van de oogmerken des koopers
To Mont St Jean bezagen wij met genoegen bet groote
mar eenvoudige werktuig hetwelk dienen moet om de zwa
re vrachtwagens met derzelver lading to wegen ten einde to
kunnen nagaan of de keuren op de breedte der wielen tegen
bet befehadigen van den flraatweg wet worden opgevolgd
Her is eene balans wier toppen liggen op fteenen penanten
odder den grond De eene arm is een blad van ijzeren pla
ten waarop de waged met de lading gereden words dit blad
ligt vlak en egaal met den grond De andere arm is gelijk die
van een antler waar langs bet gewigt verfchoven words
dezelve loopt in of onder bet bijgebouwde huisje van den
opziener
an dozen words bet gewigt gehangen zoo veel
als wager en lading wegen mogen Wanneer de uwagen nit
op hot blad faat worden vier zware fchroeven losgemaakt
en men ziet de uitkomst Daalt bet blad dan words or op
nieuw gewigt aan de tegenzijde gehangen en hierna volgc
dan de bekeuring Is bet gewigt minder dan zinkt bet groo
te blad niet en de wagen wordt er afgetrokken
s Daags
to voren was hierop nog eene lading gewogen welke
oo
fp mogt bedragen en
j minder woog De balans is keu
fig gemaakt en bezienswaardig zilj Nat zeer fpoedig over
en weegt juist
Te Waterloo vonden wij geen min talrijk bezoek dan op
Saltri zi w
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eergisteren vooral Engelfchen en na hier gegeten en onzen
heufchen leidsman bedankt to hebben red en wij door bet
bosch van Soignies wederom naar Brusfel Bij de intrede in
bet bosch van deze zijde moest bet ons in bet oog vallen
hoe veel de jonge boomen geleden hebben door de paarden
welke nit honger den bast van vele hebben afgeknabbeld en
even zeer hoe bijna overal aan de zijden van den fraat eg
thans de baver uitfpruit welke nit de omgevallene legerwa
gens enz gefrooid is
Wij kwamen vergenoegd to huis weltevreden over bet fagen
in onze oogmerken om relatien to zoeken tot bekoming van
verder licht en om zelf met eenige kennis van plaatfen en
t jden to kunnen to werk gaan nu hoop ik fechts dat gij
evenzeer zult to vreden zijn over hetgeen ik u meld Gij
begrijpt ligtelijk dat ik veel meer heb aangeteekend en dat
ik alles wat voor bet gefchiedverhaal past u niet zonder
onderzoek kan opdisfchen Neem dit bij provifie aan als
een Dokter Snelletje Ik durf u in bet vervoig een goeden
maaltijd beloven van vaste fpijze op zijn oud Hollandsch
i rachtig toebereid zonder Franfche poespas en krullen
Indien u dit voorproefje behage deel bet dan aan de
vrienden mede bet zal u en hun in alien gevalle ten blijk ver
ftrekken van mijnen lust tot opfporing der historifche waar
heid en van de belangfelling in uw genoegen terwiji i c
ben
Uw Dienaar en Wend
J
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Parijs

Sept IBIS

Sedert acht dagen heeft zich de femming jegens de B o u R
De afdanking van bet Ministerie de
B o N s zeer verergerd
groote menigte van ontflagene Offlcieren die hier zijn bet
niet openen der Kamers bet bijeentrekken van So ooo Prui
fen rondom Parijs bet uitfel des vertreks van de Souverei
nen de hieruit voortvloeijende zeherheid dat nog nets be
paald
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paald is hetgeen men echter met zoo veel vertrouwen had
aangekondigd dit alles fchijnt op de openbare meening eenen
ilerken en nadeeligen invloed gehad to hebben
Hierbij kwam nog bet opruimen des Mufeums Eerst had
den wij onze weinige ftukken die er waren weggenomen
De Franfchen verzekerden ons dat bet nit loutere achting
jegens de Pruifen gefchiedde dat zij ze ons gaven ea zij
hoopten dat wij ons hiermede ook to vreden zouden hotden
Boch nu kwamen de Hesfen met hunne zeer naauwkearige
catalogen en bet oorfpronkelijk bewijs van ontvangst nit as
fel Daar dezen hunne zaken zoo klaar en duidelijk in orde
hadden zeiden wij Hetgeen voor ons regt geweest was
ware voor de Hes en die zoo goed Duitsch waren als wij
billijk
DE NON fchikte zich
toen hij zag dat bet niec
anders was Mar toen nu de Hesfen hunne fchilderijen te
rug haalden foot hij bet Mufeum en zeide Claudite jam
rivos pueri fat prata biberunt
Her ongeluk wilde dat
juist onze Overlie P F U H L kwam om in her Mufeun to
gaan Toen deze her gefloten vond liet hij n E N o N roe
pen en zeide hem dat bet tegen de convenances was zoo
iets zonder den plaatfelijken Kommandant to doen hij zon bet
maar terflond weer laten ontfluiten
Tot hiertoe had Heeds
nog de nationale garde de wacht aan her Mufeum Den vol
genden dag lief de Gouverneur V o N M ii F F L I N c dezelve af
trekken en zond er eene compagnie Engelfchen been Nu
waren dus de Hooge Geallieerden alleen meester en nu heette
her Komt herwaarts tot mij gij alien weaken iets ontitolen
Daar kwamen eerst de Nederlanders en
of ontgaan is
namen hunne groote R U B E N s a N van dntwerpen terug die
meest alien op bout gefchilderd zijn Dat gaf een geweldig
her afnemen der groote fchilde
fpektakel in her Mufeutn
rijen her jnflaan van houvasten in de blinden en dan her
pakken waaraan de Hollanders niet weinig moeite befteedden
Er werd dagelijks in her Mufeum gehamerd als in eene werk
plaats en de wanden werden zeer ledig Bijna de geheele
Nederlandfche fchool hadden de Franfchen tangs then weg ver
worven welken de Heidens op geene ongepaste wijze bee
ten meegaan mitgehen heisfen noemen
Tegen de gronden van regt der Nederlanders bragten de
Franfchen over her geheel zoo veel niet in deels wijl de
Nederlanders bij Belle J iance hen op bet jak gezeten had
S
den

boo

man bier hebb_n die even z
deels wijl zij
yele dvocaten waren Nogtans waren es eenige Franschjes
die begrepen de Nederlanders waren toch maar eene provim
cle van Frankrijk zoo beide natien gelukkig zouden zijn
nderen zeiden „Char
dan moesten zij toch weer bijeen
en er komt ten dag dat wij deze fchil
y can
fan tour
in efotwerpen moeten weerom halen en derzelver
V derijen
transport
maakt den maar dubbele kosteV
Zoo iets zegt
a
de Franschman zonder er iets bij to denken Hij fpeelt
nget zijne woorden ads Jan Potage met zijne muts
Daarop echter kwamen de Florentijnen en zeiden Zij
bidden ook gaarne bet hunue weer Dat was den Franfchen
to erg intusfchen daar men eenmaal zoo mooi aan den gang
was en een zoo goed begin gemaakt had moesten de Fran
fake Kommisfarisfen dezen ook hunne fchilderijen aanwijzen
Dit deden zij f dderende en in merkbare verwarring Het werd
vervolgens een beetje onrustig in de galerij de Franfche
werklieden die tot bet afnemen gebruikt werden fchoolden
zamen De wachthebbende Officier liet alle tien fchreden eene
ubbele fchildwacht zetten en de rust werd weer herfteld
De Florentijnen namen over de bonderd fchilderftukken
uit de Italiaanfche fchool weg Lone geheele zaal werd le
dig Ook behoorden bun vele van de groote fchilderijen die
in de eerfte hooge xaal hangen die het licht van boven ont
vangt Deze ziet er tjians uit als een ledige loots daar de
groote leertoeflellen waaraan de fchilderijeu gehangen heb
ben daar gebleven zijn
Gisteren en heden hebben de Oostenrijkfche grenadiers aan
bet Mufeum de wacht Ik vroeg eenen wat zij daar deden
Gisteren zeide
Hij antwoordde Fosfen s holter do drin
Intusfchen
men dat de Venus de Medicis ingepakt werd
was bet onzeker daar niemand in het Mufeum werd toege
laten Ik kon mij heden het genoegen niet ontzeggen er
been to gaan De Oostenrijkfche Kapitein begreep eenen
Pruisfifchen krijgskameraad moest hij doorlaten en door eene
zijdeur van de binnenplaats kwam ik in de galerij waarin gee
ne levende ziel was Voor de galerij zaten de Franfche
Concierges die een mensch gaarne vergiftigd hadden en zich
nu toch vriendelijk moesten voordoen Ik kwam in de zaal
t t zij de Venus was verdwenen De pedeflal flond nog
ook
den
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ooit de roflde ijzeren hoep rondom paar Op den grond la•
gen nog restjes hoist en hooi van bet inpakken
Zoo loopt thans dit volkje alles door de vingers s kwik
ja
zilver en deszelfs handen zijn ledig nadat bet federt
ren zich ontzaggelijk vermoeid en den halved aardbol door
kruist en doorfnuffeld en uitgeplonderd heeft Dit is een groot
voorbeeld van de regtvaardigheid der dingen en dat niets
duurzaam is wat Tangs wegen der ongeregtigheid gewonnen
Gelijk nooit Rooverbenden op den duur rijk wor
wordt
den zoo zal bet ook nooit een Staat van Vrijbuiters alit
Frankrijk was
Van daag worden de paarden van den triomfwagen wegge
nomen Dir zal eenen geweldigen indruk op bet yolk maken
Mar dit alles zoo langzaam toegaat en van den kant der
Franfchen onder beftendig fammelen en eeuwig tegenfpreken
gevoeleh zij zoo regt de zeven graden der pijnbank Hadden
zij terftond belloten alles terug to geven wat zij hadden
heeten meegaan zoo hadden zij er lang zoo veel niet bij ge
leden Doch zij hopen door hunne talmachtigheid nog al
tijd wat to bekwanfelen en to houden
Reeds wankelen
de kenfche zuilen DEN O N dreigde destijds bet Mufeum
to fluiten hij maakte op den onaangenamen indruk opmerk
zaam then dit maken zou en bad ons op onzen goeden
naam to denken Thans is bet er door onze goede naam
heeft niet bijzonder geleden en s er niets meer in bet Mu
feum is dan zijn de zuilen die een paar tusfchenmuren in
bet Mufeum fchragen overtollig Daar de Louvre zoo tang
zonder deze zuilen geftaan heeft zal zij nu ook niet inftor
ten als men ze wegneemt Niets helpt ons bier meet voort
Hiermede zijn zij geheel buiten
dan de Franfche Politiek
den tijd en wanneer bet bij ons ergens bapert dan verfchij
nen een pant politieke flreken van de Franfchen en brengen
de dingen weer can den gang en altijd ten beste der Duit
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k heb de plaats bezocht waar zoo veel helden ftreden
En vielen in den flrijd
k Heb huivrend op hun graf getreden
Hun dierbaar flof cen traan gewijd

t Was flit ontzettend flit Geen windje boog de halmen
Geen zucht weerklonk den zucht die aan mijn hart ontvlood
Geen vogel zweefde rond of floorde door zijn galmen
Het zwijgen van den dood
En bier bier woedden korts de digtgepakte dromlnen
En fliecen qp elkaar met donderend geluid
Bier deed bet fchutgevaart den donder Gods verflommen
En fchoot zijn blikfems op de ontelbre rijen uit
Hier kletterden kuras en zwaarden
Bij t moedig briefchen van de paarden
En t trapplen van den hoef en t davren van den grond
Hier gilden haat en fchrik bier brulden fmart en woede
De doodsangst vloekte bier God zelf in euvlen moede
Of bad zijn jongst gebed met toegeklemden mond
flier was de reuzenflrijd der volken
De hemel dekte zich met wolken
En fchoot geen zonnefiraal op c gruwzaam fchouwfpel af
De helgeest reel uit s afgronds kolken
En grijnsde bij den flrijd en t ongemeten graf
De woede fleeg De ftrijd werd moord De menschheid rilde
t Verflaalde hart kromp weg aan krijg en bloed gewoon
Daar zwenkte de oorlogskans De vloek des menschdoms trilde
En flortte duiziend van zijn troon
Zij drongen voort de dappre flrijders
Bet viugtend roofgebroed lief hun den zegekrans
Het veld bleef rood van bloed
Daar rusten de edle lijders
Voor t vaderland geveld bedekc door luttel zauds
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Ztj rusten vreedzaam Oar met wie hun krijgszwaard doodde
Wie t wreedst waf in den ftrijd in t woeden onverzaad
Ligt bij zijn vijand veer Hen dekt dezelfde zode
De grafkuil fmoort den haat
ls weer de lentezon het aardrijk zal beftralen
Weer halmen lokken zal uit d omgeploegden grond
ls weer een welige oogst zal ruifchen door de dalen
Dan zoekt bet oog vergeefs naar hunne graven rond
De witte heuvels die bet heldengraf verraden
Zijn clan met golvend graan beladen
Geen zuii verbreidt der helden lof
Geen teen herroept hun naam getuigt hunne edle daden
Vergeten in bet ftof
Maar neen hun naam wordt niet vergeten
De laatfle naneef zal bet weten
Dat bier o R N J E ftreed en Neerlands heldenjeugd
Waartoe in gulden fchrift hun daden uitgemeten
De lof blijfc nietig bij bun deugd
Dat Brusfel nog beftaat door Franfchen ongefchonden
Dat is de zuil die hen vereert
Die zal bun edlen moed aan t nageflacht verkonden
Zoo lang de wereld deugd waardeert
Dat Neerland Neerland is Vorst w I L L E M eert als Koning
Dat dankt hun Neerlands yolk als t onwaardeerbaarst pand
Die dankbaarheid is hun belooning
Zij ftreelt hen in de hemelwoning
En juichend zien zij neer o t bloeijend vaderland
September

S

Y

N DEN HEER C LOOTS

Is
LN DEN HEER C LOOTS N HIT HOOREN V N DESZELF
DICHTSTUE DE LOF V N DEN BURGER T ND C

Geen Kruis of Star of Ordeslint
De fpeelpop van t volwasfen kind

o Neen een Burgerkroon zij u o L o o T s beflchoren
Of kan uw fier gemoed geen zinnebeeld bekoren
Dat Burger deugd met Vorflen luister zamenpaart
Zoo moge t Nageflacht bij t lezen van uw Zangen

Daar t op uw Beeldt nis flaart de loffpraak ddns vervangen
„ Hij draagt geen Lauwerkroon maar was den lauwerwaard
Niet om den prija then de fleller voor zicbzelven zonde hechtert
son deze dichtregelen most alleen om zijne hoe geringe bulde toe to
brengen son onzen Vaderlandkhea Zanger mogen dezelve alhier ee
plaatsje vinden
IJ
PUNTDICHTEN

MSTERD MSCHEN SCHOUWBURO BIJ DE VERTOONINq
HET
FR NSCHE TOONEELSPEL
DL EESTER EN DE
V N
DIENSTM GD

OP DEN

Sinds Nedrlands Melpomeen ontweek uit d achtb ren Tempel
Nam t Dierenrijk bezit van zijn gewijden drempel
En drong ten Voorhof in en naderde t ltaar
Met Paardgetrappel Hondgebas en apgrimasfen
pollo s Koor ontvlugt met droevig rouwgebaar

En ach voor Hemelval

wat toeft ons

EkflerkrasfenI

or
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of DE

DEnt die
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TEN VOETEN UIT GLSCHILDERDE

FEEELDING

V N T LLEYR ND DE PiRIGORD

ND naar ziel en ligchaam even krenpel
in c hinken elk ten waardig voorbeeld ftrekt
Met italen voorhoofd en een hart met ijs omtogen
Dat alle menschlijkheid met zijne fehors bedekt
tie de Ferlooze in t geheim verkocht aan s Dwing lands
wenfchen
hij
d
t
Hoe
met eenen voet op pad der fchande ftaat
Jn met den and ren veinst zijn wettig Vorst to volgen
Maar dit juist is het been waaraan hij kreupel gaat
S T
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Naar het Fransch
NEY EERGIERIG
o NEY

is eerglerig

zeide onlangs een zijner vrlnden

Juistf gierig is het woord en t is vandaar welligt
Dat hij zijn chat zoo trouw verbergt voor elks gezigt
Dat niemand seat hij_zoek ooit Eer bij hem zal vindenF

OP HET IN DE NIEUWSP PIEREN WEDERSPROEEN BERIGT
DER BESCH DIGINGE

Men wederfpreekt thans

V N DE

VENUS

DE MEDICIS

TE P RIJS

dat de Venus zij gefchonden
B

Geloof het nooit mijn Vriend Het feit is al to waar
En wie de daders zijn fchijnt mij niet minder klaar
Hoe Venus to Parijs en Venus ongefchonden
waar ligt geene enk le Maagd wordc in Parijs gevonden
s
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Zonderling voorzeker moet bet elken ecliten beminnaar der
Muzijk voorkomen dat hoezeer dezelve bier ter Stede
Diet alleen vooral federt de laatfle twintig jaren fchier al
gemeen beoefend wordt nlaar ook in ons Land eene aanzien
Iijke hoogte bereikt beeft men flechts zeldzaam in onze
Tijdfchriften of Dagbiaden in fommige van welke men gre
tig fchoon veelal met het hoogfle regt van uitheemfche ta
lenten melding maakt hoort gewagen van bier to lande ver
dienflelijk uitgevoerde Concerten en Muzijkflukken of van
uittnunrende inlandfche Toonkunflenaars of van hunne muzi
kale voortbrengfelen en dat daarmede tot dus verre door
gaans gewacht words tot tijd en wijle er een verfiag over
den toefland der Muzijk in de Nederlanden in de Leipziger
Mzazikalifche Zeitung verfchenen is hetwelk alsdan in bet
Ilollandsch vertaald in den Kunst en Letterbode words over
genomen Immers heeft zulks reeds een paar Inalen plaats
gehad en daardoor is bet natuurlijk aan velen voorgekomen
alsof de Nederlanders bun eigen oordeel wantrouwden en
de openbaarmaking van hetzelve fchroomden zoo bet niet
bevorens door in gemeld Duitiche blad geplaatst to zijrt
geweest eenig gezag verkregen had want dat de in bet
zelve voorkomende berigten niet altijd van Duitfchen oor
fprong waxen heeft men kunnen zien aan dat hetwelk in bet
jongstverloopene jaar daarin gelezen werd
Vcrre van aan dat Tijdfchrift of deszelfs verdienstvolle
oogmerken to kort to willen doen erkennen wij bier met
dankbaarheid aan de voortgezette lezing van hetzelve veel
to danken to hebben ook willen wij gaarne aan de daarhl
voorkomende berigten en beoordeelingen van Muzijkwerken
cuzer Meesters regt laten wedervaren zoodra ons blijkt
dat die beoordeelingen en berigten met onpartijdigheid zijn
ter neder gefleld doch welk voornaamst vereischte wij me
nigwerf bet zij met befcheidenheid gezegd gemeend heb
ben to misfen Het is bier de plaats niet daarover uit to
weiden Wij verbeelden ons echter in Nat to zijn cen en
ander ontegenzeggelijk to bewijzen Dan in plaatfe van ons
daarmede vooralsnu bezig to houden zullen wij liever over
gaan
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gaan om bet eigenlijke doel dat wij ous met dit fchrijven
hebben voorge teld kortelijk aan to wijzen
Om de opgenoemde en nog vele andere redenen welker
openlegging door ons voor bet Publiek min belangrijk words
geacht zijn wij met den Heer Redacteur der Vaderlandfche
Letteroefeningen overeengeltomen om provifroneel in dit
zoo algemeen gelezen Tijdfchrift maandelijks naar gelange
van de veelheid der ftoffe eenig beoordeelend berigt to plaat
fen over uitgevoerde Muzijkftukken enz niet alleen to m
sterdam maar ook in andere voorname Steden van ons Ko
ningrijk ten einde door zoodanige elkander regelmatig op
volgende berigten bet kunstminnend Publiek in flaat te ftel
len om den toeftand der Muzijk in ons Vaderland over bet
algemeen beter to kunnen beoordeelen dan tot hiertoe nit
de ftukswijze en naar ons inzien dikwerf vrij onvolle
dige overzigten in de Muzikalifche Zeitung heeft kuuneft
gefchieden Men ziet echter gercedelijk dat hiertoe mede •
werking vereischt words en daarom noodigen wij alle lief
hebbers der Muzijk die dit ons voornemen met hunnen bij
val willen vereeren bij dezen nit om ons hunne bijdragen
ter betere volvoering onzer voorgenomene taak onder bet
adres der Uitgevers van dit Maandfchrift vrachtvrij toe to
zeuden Het fpreeht van zelve dat behalve de vereischte
beknoptheid tevens onpartijdigheid befcheidenheid en vol
ledigheid als hoofdvereischten van zoodanige door ons ver
langde en bij ons ingewacht wordende ftukken zijn aan to
merken
Behalve deze berigten over bier en elders in de Nederlan
den uitgevoerde Muzijk wenfchen wij ook van tijd tot
tijd aan bet kunstlievend Publiek een bet zij aankondi
gend bet zij bij de uitgave van belangrijke werken be
oordeelend verflag to leveren van de door Nederiandfche of
ook door aanzienlijke buitenlandfche Meesters of Liefhebbers
in bet vervolg nit to gevene Muzijkwerken wier getal tot
ons innig genoegen in de aat te jaren ooh aanmerkelijk is
toegenomen zullende echter dit verflag fteeds afgezonderd
biijven van de gewone in dit Maandfcbrift voorkomende ru
briek van Boekbeoordeelingen Het koint ons voor dat bet
welbegrepen belang der Uitgevers van dusdanige Muzijkwer
ken hen gereedelijk zal doen befluiten tot bet aan ons mede
under bet adres der Uitgevers van dit Maandfchrift vrachtvrij
in
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inzenden van een exemplaar der bij hen gedrukte of in let Ileht
gegevene Muzijkwerken dewijl langs dezen weg hunne ui
to gevene ftukken algemeener zouden bekend worden en in
then men ons aanprijzend gevoelen deswege omhelsde meer
dere achting en aanzien verwerven
terwijl ook anderen
door dit middel zouden worden afgefchrikt om nietsbedui
dende muzijk beuzelarijen door den druk gemeen to makett
en to verfpreiden
Ondanks al hetgene tegen deze onze kunstlievende bedoe
lingen en voornemens nit partijdigheid of zelfbelang kan in
gebragt worden vleijen wij ons de goedkeuring van meet
dau desnen Kunstminnaar to zullen verwerven De uitvoering
van muzijkftukken gefchiedt doorgaans openbear en is der
halve eene zaak die bet Publiek aangaac de af zoo wel als
de goedkeuring heeft haar nut zonder doel om to beleedi
gen de kunstitukken of derzelver uitvoering aan de onver
anderlijke grondregelen der echte kunst to toetfen kan niet
dan voordeelig zijn aan al war daarop eenige betrekking heeft
de tegenwoordige tijd is daarvoor zeer gefchikt de herle
vende handel zal velen in ftaat ftellen iets meer voor de
kunst to doen dan dezelve toe to juichen en de Kunfte
naars zelve zullen alzoo ook ineer tijd ter gezamenlijke uit
voering kunpen afzonderen
Onder alle toevallige omftandigheden die den voortgang
der Muzijk belemmeren is dit gebrek aan vereeniging der
Kunflenaren voorzeker niet de geringfte en daarom in de be
rigten der Muzikalifche Zeitung met regt gegispt Wij geloo
ven echter dat men hieromtrenc in zijne oordeelvelling zeer
omzigtig moet zijn ten einde geene onregtvaardigheid to be
gaan omtrent zoodanige Kunftenaren die met den besten
evil nogtans buiten ftaat zijn am daartoe mede to werken
Trouwens zijn niet de meesten verpligt voor hun onder
houd en dat van hun gezin een groot gedeelte van den dag
aan her geven van onderwijs to befteden In wie is er die
niet met ons bet nadeelige voor eigene kunstbefchaving biJ
deze bezigheid inziet vooral wanneer men gelijk velen
zich voor eene geringe belooning daartoe moet verledigen
Is her dan wel to verwonderen dat denzulken na des
daags met lesfen als overitelpt to zijn geweest de lust ont
breekt om zich des avonds aan de beoefening der kunst
to wijden en daardoor zichzelven en anderen daarin to vol
Vas
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taaken Bovendien ontbreekt bet den becrefeneren der We
zijk fchier gebeei aan Genootfchappen of zamenkomflen
waarin men zich door onderlinge mededeeling en onderrigt°
de beoefening gemakkelijk maakt en die bij andere kmiften
bij voorbeeld do Teeken en Schilderkunst zoo verbazend
eel nuts to weeg hebben gebragt en nog dagelljks brengeir
em nn van de cinder eunlng vun den kant der voorname of
door de foztuin mild bedeelde lieden Wet to gewagen die
floor geringe c poiferingen zoo veel zouden kunnen bijdra
gen Het kwetae de kieschheid niet van onzen Stadgenoot
nstminnaar a w senaciEo dat wij hem
den geachcen
bij deze gelege heid ten voorbeelde aenhalen voor vele at
deren zin ondDofbare ijver toch deed hem der dtunse dik
w trf aauzienlijke oftbrs brengee en bet is aan hem dat wij
ale goede Muzijk die wij in de iaattte jaren mogten hooren
grootendeels ce danken hebben
Mtn veapune ms dit berigt en deze algemeene aanmerkin
gen nag met e a bijzonderheden to belluiten
Vaste Concertenr zullen wij dezen winter waarfcMjnlijk
drie hebben n mt lijk ErudiIio Muffcs Feujc Meriris en
Har wrtes net e fte Zal na eenige jaren fhlgeftaan to heb
ben in den aenftaaisden winter weder hervac worden en wij
zouden ons hierover kunnen verheugen zoo flechts Harmo
yiea niet sevens ob Zondag bleef plaits hebben hetwelk
noodwendig beide wrzwakken moet daar de moeijelijkheid
tree den goed Orkeft in al deszelfs deelen zamen to ftellen
mich nag meet zal de en gevoel n wanneer men twee to ver
vullen heeft Intusfeben wenschen wij dat Eruditio Mufca
wederom datgene worden moge wit bet in den aanvang
van deszelfs ftichting en eenigen tijd daarna geweest is dat
la eene billijke zuchr tot voordeel de ondernemers beziele
emir dat dit geenszin hunne tdnige bedoeling zij en zij
voor de kunst als kunst iets mogen overhebben het kan
Wet angers of dit zal op de duurzaamheld hunner onderne
aning van gelukkigen invloed zijn want dat de overdreve
ne zueht tot winst nadeelig op deze inrigting gewerkc heb
be zou niet moeijelijk to bewijzen zijn
Hetgene wij over bet fpelen op Zondag van Eruditio Mk
fica gezegd hebben kan ook op Harmonica toegepast wor
den Schoon bij beide Concerten de zamenEtelling der Or
krcfto egg onbekend is ten minite bij ons zoo is ten op
g
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iigte van Harmonica de nieuwsgierigheid ook nog gefpannen
em to weten wie er de dinectie voeren zal uit hobfde dat
de Heer B L DEN E C KE R die dit den voorgaanden winter
deed alsnu bij Eruditia Mufca is Over bet geheel zijn wij
vieuwsgierig naar den uitflag dier twee Concerten daar bij
Bruditio Mufca vele goede Meesters en bij Harmonica de
beste Liefhebbers zijn vopral voor den Zang van welk
voorregt wij hopen dat de Directie zich bedienea zal tot
de uitvoering van enfemble ftbtken waarvan inderdaad to wei
nig werk gemaakt wordt
Felix Meritis beantwoordt federt eenen geruimen tijd
xiet aan de verwachting welke me u van httzelve kan vor
men Daar des Vr jdaas been Scho wburg fpeelt kan men
do beste Meesters engagerent en nt ans plaatst men in bet
Orkest zoo vele aankomende Liefhebbers Men moest toch
inzien dat de kunst bij erfte tcteees }jkbeid ljdt Waarlijk
wanneer de vreemdeling in dit zoo fraaije lnitiquOt met lets
voortreffelijks hooren kan dtn weten wij idet waar wij hem
zullen kunnen brengen De ijver om d t Concert tot jets
uitftekends to waken moest de Directie nopen geene fujet
ten to laten optreden dan die behulpzaaii zijn konden bet
zelve daartoe op to voeren Om deze reden alleen moest
men geene Kinderen laten fpelen die zeer to onpas hier de
plaats van een aantal bekwaine Meesters innemen en met
welke toe to laten men hoogftens de t uders of familie kan
verpligten Ook in de keuze der Muzijkt behoorde men meet
omzigtigheid to gebruiken Je Sledeva in van M o z RT en
dergelijke zijn geene ftukken die men dikwerf moet doen
uitvoeren Het geheel der inrigting ws arvan bet Departement
der Muzijk een gedeelte uitlnaakt fret auditorium haar ei
gen roem met rsdn woord alles behoorde de Directie Ran
de keuze der flukken
to fporen de meeste omzigtigheid
en der folo fpelers in acht to nemen
Opera s zijn op dit oogenblik in mfterdam ten minfte
van zoo weinig aanbelang dat men daarover niet veel der
moeite waardig zeggen kan Hetgene daaromtrent in de Mg
zikalifche Zeitung en voorrs in den Kunst en Letterbode
is geplaatst draagt geheel onze goedkeuring weg zoo wel
wat bet Tooneel als wat bet Orkest betreft
Ilet nets•
beduidende dat to dezen opzigte kan gedaan worden
doet ons verlangend uitzien naar iets dat onlangs weder
otu
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ons ttr fprake gekomen is doch ook federt weder fchijnt
opgegeven to zijn namelijk eene Hoogduitfche Opera Zoo
danige inrigting mits zamengefteld uit bekwame voorwerpen
kan den Zang ouder ons eenigzins doen toenemen voorsd
wanner er lieden bij zijn met genoegzame theoretifche
kennis toegerust tot bet geven van grondig onderwijs als
mede met den noodigen lust tot dit moeijelijke vak Dat
daaraan
aan Onderwijzers voor den Zang
een volflagen
gebrek is zullen wij wel niet noodig hebben to betoogen
Wat anders dan dit was bet dat den verdienftelijken Heere
SUNDORFF bewoog behalve zijnen eigenen oolt nog eeni
gen anderen kinderen dusdanig onderwijs mede to deelen
Jammer is bet daarom dat veelvuldige bezigheden lien vol
ijverigen Kunstvriend genoodzaakt hebben hetzelve to fta
ken daar men reeds zoo vole vruchten bij zijne jonge kwee
kelingen befpeurde hetwelk trouwens van zulken meester
iiiet to verwonderen was
Eene zaak is er nog die wij van Zangonderrigt fpreken
de niet flilzwijgend kunnen voorbijgaan en deze is bet
onderwijs hierin op de fcholen Bij de vele moeite die men
rmenfcholen daartoe
ziet dat men zich bier op de Stads
geeft is bet wel to beklagen dat het den onderwijzeren
zoo zeer aan alle hulpmiddelen ontbreekt Wij willen to
minder dit punt bier onaangeroerd laten dewijl bet federt
eenen geruimen tijd in Duitschiand inzonderheid ter fprake
gekomen is en men om zoo to fpreken op den cast aan
in bet Hoogduitsch deswege iers goods vinden kan der ver
taiinge dubbel waardig en van wezenlijk nut voor onze jeug
dige kunstbeoefenaars Mogt eene bekwame hand zich daar
toe eons verledigenl
Over de Kerkmuzijk zullen wij ons thans niet uitlaten
Welligt wordt dit onderwerp door ons nader en opzettelijk
behandeld
Even min zullen wij bier frilftaan bij de onbepaalde van
tijd tot tijd gegeven wordende
Concerten Net faizoen
waarin deze gewoonlijk plaats hebben is op handen en in
then onze voorgenomen arbeid aan bet Nederlandsch kunst
minuend Publiek niet mishage maar door hetzelve onder
fteund words zullen wij genoegzame gelegenheid aantreffen
om ook hieromtrent onze bedenkingen van tijd tot tijd be
fcheidenlijk voor to dragen
Ziet
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Ziet dear wat wij vooralsnog over den Nat der Muzijk Id
bet algemeen ter gelegenheid der bekendmaking tan ons
voornemen to dezen aanzien wensdhten to zeggen Schoorn
ons oogmerk in den beginne niet was daarover zoo verre
uit to weiden komt ons zulks van achtere niet ongepast
voor inzonderheid zoo aan omen voorilag mogt beantwoord
worden als wanneer dit een en ander als inleiding kan wor
den aangemerkt ten einde eenigermate bet ftandpunt aan to
wijzen waarvan onze bedoeling uitgaat Bereiken wij ons
oogmerk zoo zal men door bet plaatfen van dd boVen be
doelde ftukken de Muzijk en derzelver Beoefenaars van na
derbij doen kennen Niet genoeg echter kunnen wij ande
ren die onzijdigheid aanprijzen welke wij steeds in her oog
wenfc len to houden Vindt men een of ander to berispen of
of to keuren men doe bet ja wel met die vrijmoedigheid f
welke de liefde tot de Kunst vordert doch tevens met die
kieschheid welke men den Kunftenaren verfchuldigd is Dat
men over bet algemeen meer bet goede dan bet minder
volmaakte of flechte ter bane brenge ja men zwijge lie
ver van dit leatite De Kunst en haar verheven doel zij bo
venal het eindoogmerk van ons vereenigd pogen om welk to
bereiken alle gepaste middelen verdienen gebezigd to worden
Maandelijks zal dus een klein gedeelte van dit Tiidfchrift
daaraan worden toegewijd Ook nieuwe ontdekkingen in de
verheven Toonkunst en derzelver leerwijze zullen daarin
met dank aan de geeerde zenders worden opgenomen

Ben Cezelfchap Eanstvriendeg
to mflerdam
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DEN OPENB REN GODSDIENST

naaste aanleiding om deze verdediging van bet
voorbidden voor kranken bij den openbaren Gods
dienst to ondernemen gaf mij bet flukje voor weini
ge maanden in dit Mengelwerk opgenomen No VII
bl
waarin dit overoud gebruik der Kerke bij
Roomsch en Onroomsch deeds nuttig en zeer beta
mende geoordeeld uit hoofde van menigerlei ingeflo
pen en ergerlijk misbruik afgekeurd en voor onze
meer verlichte dagen ongepast gerekend wordt De
Heer W want dus teekent zich de onbekende had
tegen den raad en minzamen drang zijner vrienden
met kunnen befluiten om voor zijne zieke Gade
eene kerkelijke voorbede to vragen en zonder bij
zondere redenen aan to voeren voor dit zijn welligt
prijsfelijk althans zeer verfchoonlijk gedrag poogt
hij hetzelve blijkbaar to vergoelijken door algemeene
redenen of bezwaren tegen die godsdienflige verrig
ting en drijft alzoo gelijk elk mensch ligt tot uiter
flen overfaat zijnen river naar ons gevoelen to ver
re Xmmers dat de Redacteur namens de Schrijvers
der Letteroefeningen bet woord voerende niet vreemd
was van dat denkbeeld laat zich opmaken uit de aan
teekening waarmede hij gedachte ftukje opnemende
deszelfs plaatfing deed vergezeld gaan en tegen mis
duiding van zijn doel de Lezers waarfchuwde door to
aan den voet
dat Voorbiddingen
zeggen bI
bij goed gebruik als bewijs en bevorderingsmiddel
y van onderlinge broederlijke belangilelling en liefde
IENGELW
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niet to verwerpen zijn maar wel eenen Christelij
ken geest ademen
In een gezelfchap mijner vrienden kort na de uit
gave van het bedoelde No viel het gefprek over dit
ernitig onderwerp en het ftukje van W wanneer ik
duidelijk befpeurde dat er was die de noot van den
Redacteur hebbende voorbijgezien of weinig overwo
gen naar mine denkwijze to veel gewigts hechteden
a an de bedenkingen des onbekenden en het misbruik
dat to dezen niet buiten fchuld van verachtelijke Leer
aren of bij mangel van een naauwlettend toezigt in
grootere Gemeenten of elders is ingeflopen Buiten
ftaat om daadzaken tegen to fpreken op wier verhaal
de Christen niet anders dan blozende moet ftilzwijgen
gevoelde ik eene huivering hoe mogelijk onder ons
een geest van ligtzinnigheid en ongeloof door een to
lang verkeer met fpottende Franfchen in het Vader
land verfpreid het hoofd opfteken de misbruiken
zoo omtrent de huisfelijke als openbare Godsveree
ring ten breedfte en boven waarheid uitmeten ja op
then zwakken grond misfchien met een fchimpend
vernuft wat bij den Nederlander meest heilig is en
zijn moet aanranden beftrijden konde als ongepast
in onze meer verlichte dagen en louter vooroordeel
van overouden tijd ons aanklevende Hoe het zij en
nu tot de Kerkelijke Voorbiddingen en de gevoelens
des Heeren W daarover mij bepalende deed mij de
ondervinding in gedachten vriendenkring eigenaardig
vreezen dat de kleene mate van tegengif door den
Redacteur toegediend welke zoo luttel vermogt bij hen
die prijs ffeflen op den apenbaren Godsdienst nog min
der ftond nit to werken bij menfchen van losfe beginfe
len en zeden Ik keurde het hierom noodig niet zoo
zeer om mij met meergemelden W in eenen penneftrijd
to wikkelen als wel om het betamelijke en nuttige dor
Kerkeliike Voorbiddingen aan to toonen opdat niet
het miskende doel en voorbeeld des achtenswaardigen
mans then ik hoezeer hij naar mijn begrip dwaalde en
zj
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zijne zaak to ver dreef vereere nadeeligen invloed heb
be ter ondermijning van een godsdienftig gebruik dat
de gezonde Rede billijkt en voor het algenieen aan_
prijst terwijl
plaatsgrijpende misbruiken wraakt en
derzelver verbeteririg vurig wenscht Gelukkig zoo
deze mijne poging en waarheidsliefde den Heere W en
andere Christenen evenzeer ofkeerig van blinde ver
kleefdheid aan bet oude als vreemd van overmatige
zucht voor bet nieuwe behagen en overreden moge
cm to doen war oirhaar is ett pligttatig
Om voor to komen dat onze rede niet uitloope bui
ten bet beftek zullen wij aanvangen met de aanwijzing
pan bet eigenlijke doel van ons onderzoek of den ftaat
des gefchils Wij behoeven immers niet ftil to ftaan bij
de noodzakelijkheid en s menfchen gefchiktheid om
God to bidden met hope of uitzigt van verhooring
Rede en Openbaring leeren ons dit zoo duidelijk en
het gefchrift zelve van W erkent en ftaaft deze waar
heid zoo volmondig dat zij ons betoog geenszins ver
eischt Wij ftellen this vooruit dat bet Gebed en uit
den aard der zake en wegens bet zedelijk nut daar
uit ontftaande en op gezag des Christelijken Wetge
vers pligt is Wij beweren ook dat deszelfs betrach
ting gelijk trouwens iedere daad van Godsdienst of
elke gehoorzame opvolging der geboden des Heeren den
mensch welgevallig maakt bij zijnen Hemelfchen Vader
en hierdoor diens gunfte en zegen meer waardig Daar
in hat zij de hoogfte Wijsheid en Liefde onze bijzo
dere wenfchen en verlangens goedvinde to vervullen
of nier moet onzes inziens bet verhooren onzer be
den gelegen zijn ten minfe voornamelijk gefteld wor
den
God immers handelt steeds in zijn beftuur
des heelals naar hetgene zijne voorzienigheid ten mees
ten nutte dienfig keurt God heeft om den vromen
blljk to even van zijne toegenegenheid in eenen el
genlijken zin geen aanzoek of tusfchenfpraak van men
fchen noodig en iedere bede aan den lzegenaar be
hoort orlderwerping to ademen aan deszelfs heiligen
`v l
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Dat vereischte en de gefchiktheid oiu in geest
en in waarheid den Onzienlijken to naderen met uitzigt
op verhooring moet voorts toegekend althans in ge
noegzame mate bereikbaar geacht worden voor elken
Christen Het Gebed immers is bevolen en wel door

wil

Hem wiens heiligheid geenszins bet onmogelijke vor
dert maar bet gebrekkige dat onzer zwakheid bijblijft
genadig overziet
meer dan een vader op
ontfermend
Ilet Gebed der
aarde in zijne welgezinde kinderen
halve om ons gevoelen to dezen voluit to zeggen

merken wij aan als eenen eerften onmededeelbaren
pligt dien bet redelijk fchepfel jegens den Schepper to
vervullen heeft waaromtrent hetzelve gelijk wegens
alles wit godsvrucht voorfchrijft alleen verantwoor
delijk is bij Dezen en waarvan zich niemand dus kan
of behoort onttlagen to achten zoo lang hij eene ge

zonde ziel in een gezond ligchaam omdraagt Dit werk
aan eigene vroomheid zoo duur bcvolen geheel over to
dragen op den naasten
wie hij zij
of welk eene

nieerdere heiligheid en gefchiktheid hij ook naar ons
gevoelen hebben moge kan dus niet anders zijn dan
een uitvloed der botfte onkunde of van een dwaas voor
oordeel

en verdient geenen anderen naam

dan dien

van een uitzinnig bijgcloof Maar het vereenigd opdra
gen onzer belangen aan den algemeenen Schepper en
Vader der menfchen
bet bidden met en voor den naas
ten

waar en wanneer zulks gefehieden moge

heeft

eenen beteren titel en menfchenliefde fchrijft Qvenzeer
dezen pligt der gezellige hulde voor als eigene of han
kelijkheid van God iemand dringen kan in afgezonder
de eenzaamheid zijnen boezem nit to florten voor bet
alziend oog
Dit erkent wederom de Heer W en ge

wis met hem ieder regtfchapen Christen
en zal ik
des aanzien voor cene toegeftemde waarheid
Liever

beweer ik dat bij de velerlei behoeften onzer natu
re bij den naauwen band van huis elijke maatfchap
pelijke en ook kerkelijke betrekkingen en wegens de
flerke infpraak der me warigheid

in ons gevoelig har
te

DER KERKELIJKE VOORBIDDINGEN

to diep geworteld zoo wel als uit hoofde van bet
Christelijk bevel der Liefde des Naasten bet bidden
eens mans wien zelfliefde alleen bezielt onzea Va
der die in de Hemelen is bezwaarlijk welgevallig
zijn kan ja dat omtrent aardfche bedeelingen zelf
verloochening en opoffering van eigenbatige beginfelen
aan algemeen nut den geloovigen en opregten inzon
derheid betamen in zijne aanbidding van God V at
biervan zij gezellige hulde waartoe de mensch be
halve in zware droefenis of rouwe eigenaardig over
belt gelijk dezelve door onderlinge deelneming den
ernst en de aandacht verhoogt alzoo begunstigt zij
bij uitnemendheid en veriterkt die bijzondere en huis
felijke of wijder ftrekkende Christelijke liefde welke
de eigenlijke drijfveer is tot bet gemeenfchappelijk aan
roepen van God als Schepper en Vader van alien
Voorzeker tot iederen nood en behoefte der menfchen
zoude zich de goedwilligheid der biddenden volvaardig
uitbreiden om dien voor God to verhalen en zijner
voorzienigheid aan to bevelen dan even als zulks on
zer kortzigtigheid en onkunde ondoenlijk is vermag zij
hierom ook en moot dezelve zich met algemeene be
woordingen vergenoegen bij den lwetenden Edoch
waar bet eigenlijk op nederkomt houden deze redenen
Reek en is bet waarlijk pligt voor en met anderen
bijzonder voor kranken of die in nood en gevaren
zijn ootmoedig de Voorzienigheid om hare tusfchen
komst to fmeeken wij ontwaren dan geene onvoeg
zaamheid die ons belette bet zij to huis of in eene
vergadering der Christenen vrome verzuchtingen voor
lijdenden uit to ftorten in wier lot wij veelmeer dan
in hunne min bekende perfonen belang ftellen Intus
fchen wij laten bet niet bij dit misfchien in bet oog
van velen onzer Lezeren welligt to overhaast befluit
inaar verledigen ons gaarue tot verdere ontwikkeling
en aandrang van ons gevoelen
Waar wezenlijk onderlinge liefde en teederheid heerscht
lusfchen echtgenooten ouders en kinderen broeders
T t
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en zusters of hen wien de band der nature des
bloeds en der rede op bet naauwst vereenigt daar ver
geet zich de zucht tot zelfbehotid bij dreigend gevaar
of bet befmettend ziekbed van een tveest dierbaar panel
daar waagt de mensch met een deelnemend en beang
ftigd harte zijne eigene gezondheid en leven daar
overftemt de teederfte hartstogt wel eens to zeer de in
fpraak wij zeggen niet eener koele rede maar van
bedaarde voorzigtigheid Het gewigt van dreigende en
naauwelijks to ontwijken gevaren of bet treurig en
langdurig bijftaan bij een kwijneud of folterend lijden
de naod in Un woord leert zeker zoo niet bet bes
te althans met den meesten ernst bidden De beang
fte en leedvolle boezem zoekt troost en outlasting in
bet eenzame door heete verzuchtjngen uit to florten
voor God den lwetenden Hot bedrukt gezin buigt
zich almede eendragtig met hartelijken dtmoed neder
en beveelt zijn medelid aan de voorzienigheid en liefde
des Hemels De ftille traan then de verteederde mee
warigheid bij de veege fponde weent de half gefmoor
de zucht die fchroomt zich aan den lijder to verra
den zijn gewis de herhaalde en meest welfprekende
gebeden die immer onze opregtheid tot de hoogfte
Wijsheid en Goedheid rigten mag Geen wonder dat
ware grievenis voor welke behalve in bet peinzon
over bet voorwerp barer zorgen niets itreelends zich
opdoet in de hartelijkheid barer beden tot God berus
ten de uitkomst met gelatenheid bet liefst verbeiden
zal en kwalijk eenig belang ftellen kan in Kerkelijke
Voorbiddingen als to koud zijnde voor haar ontgloeid
gevoel
Wat ons aangaat verre van in eene zaak des ge
wetens eenen meesterachtigen toon ons aan to mati
gen of iemand to veroordeelen
die flaat of valt
zljnen eigenen Heere
verre van eenigzins de waarde
to betwisten van bet gebed in de binneukameren bij
gedachten nood de nige plaats vanwaar onze wen
fekhen die wij gewis aan gee en a ideren geh
kuw
nen

o
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nen of behooren op to dragen ten Hemel moeten rij
zen verre van de hoop op verhooring dier ifille ver
zuchtingen eenigzins in twijfel to trekken of ook der
zelver ongenoegzaamheid bij een genadig Opperwezen
to willen beweren
wij laten dit ondoorgrondelijk
uitkomst
niet in that is op to
geheim dat zelfs de
losfen geheel onaangeroerd en onbeflist Want deze
waarheid „ dat niemand den zin des Heeren gekend
„ heeft
of kennen mag verbiedt ons een ijdel on
derzoek
lleen in eene zoo teedere zaak bij bet
bedenkelijk krankbed of hoogst gevaar van gade of bloed
verwant behaagt ons meer de fchroomvallige raad der
oude dan bet ffouter befluit der nieuwe op verlich
ting fnoevende wijsgeerte Wij keuren bet hierom vei
ligst niets onbeproefd to laten dat mogelijk over
tollig echter door de gezonde rede words aangepre
zen dat ook welvoegelijk in zichzelve zijnde voor
zeker nlet fchaden kan en als pligtmatig dat meer
zegt zich voordoet
Reeds hebben wij in dusdanig geval den loop der
gemoedsbeweging alzoo gefchetst dat zich laat op
merken hoe zij godsdienftigen ernst wel aanvure dan
zichzelve vergetende
tevens
mindere gefchikt
heid hebbe voor een bedaard nadenken Wlj meenen
hierom dat bet regt zij voor verre bet grootife deel
der menfchen bij de beste gefteldheid des gerrroeds en
opregtheid van bedoelingen nogtans zichzelven of
beter den hartstogt der droefheid to wantrouwen
bidaende aan bet krankbed eens teedergeliefden lijders
Hier geldt bet de belangen van een rneest dierbaar
dan toch bedenkelijk leven den lbeffuurder op to dra
gen bier heeft de vroomheid troost en gelatenheid
voor den lijdenden of to bidden onder de folterende
fmarten bier misfchien is bet pligt den zwakken
of zieltogenden Gode to bevelen bij den bedreig
den overgang in de eeuwigheid Maar indien ooit
dan is bet in deze hoogst gewigtige oogenblikken voor
a noodjg dat of de zieke of die dezen omringen in
T t
zij
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zijnen naam de goede dienften hunner medemenfchen
Want hoe ligt bet zij voor bedrukten de
inroepen
woorden van Jezus letterlijk na to zeggen
„ Niet
„ mijn wil o Vader de Uwe gefchiede
iet anders
is bet deze bede van ganfcher harte to uiten voor den
lwetenden die de geheimfte overleggingen doorgrondt
en de opregtheid onzer meest verborgene wenfchen
toetst De belangftelling zelve naar gelange zij groo
ter is maakt bet aandenken aan den naderenden dood
des geliefden verfchrikkelijker
verbiedt der teeder
heid zoo lang de flaauwfte hoop des levens fchijnt
then flag to gelooven en gelijk dit aan de voorberei
ding daartegen hindert is zulks tevens oorzaak dat
innige droefheid kwalijk anders dan gebrekkig in den
gebede zich Gode vermag to onderwerpen
Er is derhalve eene reden ontleend van bet tijdelijk
en eeuwig heil der kranken die bun of hunne bloed
verwanten bij de eigenaardige verflagenheid des ge
moeds een zedig wantrouwen inboezemt omtrent de
regtmatigheid hunner vurige verlangens en fmeekin
gen ja hierom dringt to zorgen „ dat door hen al
„ le geregtigheid vervuld worde
a es gefchiede
wat ware vroomheid in de meest treurige omftandig
beden doorgaans ten pligt maakt Hieronder nu mee
nen wij ook de Kerkelijke Voorbiddingen to mogen
bevatten
Het vervolg en fist hierna
Door
L
f Med et Philof Doctor Medic Practic
Profesfor aan de kademie to Groningen
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r erleden jaar Me
` IS
No
gaf ik een ftukje
over de Staaibron to Cleef Thans is mijn oogmerk iets
to zcggcn van eerie a ndere bron die wij in onze nabuurp
fchap
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fchap hebben die naauwelijks bekend is
en echter
zeer onze opmerkzaamheid verdient
Ik heb dezelve
dezen zomer met mijnen vriend en mbtgenoot den
Heer Prof S T R T I N G H bezocht en door de vrien

delijkheid van den zeer kundigen potheker D R E E s
die ons derwaarts begeleid heeft ben
to Bcntheim
daaromtrent het volgend berigt to
ik in that gefteld
geven

De bron waarvan ik zoude fpreken ligt in een uit
muntend fchoon en uitgeftrekt buseh hetwelk onmid
dellijk aan het vlek Bentheim fluit
Eene fchoone laan
bron
die
leidt naar de
onitrent een kwartier uur gaans
van de plaats gelegen is

Op eenen aanmerkelijken af
fand ontdekt men reeds den eigenen zwavel of hepati
fchcn reuk

die deze foort van bronnen
als fken
kenmerkt
Zij behoort tot die bron
nen welke reeds voor meer dan honderd jaren bekend
zijn geweest maar die door toevallige omftandigheden
in onbruik geraakt en eindelijk geheel verwaarloosd en
vergeten is
Nendorf enz

Het eerfte verflag van deze bron is van het jaar
van een beroemd Scheikundige van then tijd J o H
H E IN R
C o H USE N
die in een vrij breedvoerig
boek deze bron befchrijft
E

Naderhand heeft de Heer

S C H ii T T E eene betere en naauwkeuriger verhan

deling over deze bron gefchreven die door de Heeren
Iv E R L H F F en G U B I U s
blijkens de daarbij ge
voegde brieven is goedgekeurd t

C II U S E N berigt ons
dat de bron reeds van
ouds bekend maar in zijnen tijd
op bevel van den
Graaf V N M NDERSCHEID BL NKENHEIM
Voogd

Benthemocrene
das ist kurze
bhandlung von dem in
des hochber Graffch Bentheim zu ar von undenklichen Tahren
herforquellenden
an jetzo aber durch furtrefiche I urkung
mehr and mehr in berufkommenden Gefundheidbrunnen
C
t

Phyficalifche

chymifche t erfuche oder Befchreibung drr
c

Bentheimer Geftindbrunnens

Tt
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Voogd van de jonge Graven V N B E N T H t
ge
zuiverd en met een fteenen koepel is overdekt gewor
den Deze koepel is ook nog aanwezig en bedekt
cene kleine kom die uit twee of drie onderaardfche
kanalen voortfpruit Uit dezen koepel ontfpringt een
vrij aanmerkelijke ftraal water hetwelk een klein beek
je vormt Te voren had men tot gemak der brongas
ten eenige huizen in de vlakte waarin de bron is op
gerigt dan bet {chijnt dat door de onrustige tij
den deze vervallen en eindelijk geheel zijn weggeraakt
zoodat daarvan niets is overgebleven Toen echter dit
land under het beheer der Hanoverfche regering kwam
fchijnt men er op bedacht geweest to zijn aim dit we
derom to herflellen
lthans werd aan den Heer s C H U T
opgedragen
om deze bron op nieuw to on
TE de last
derzoeken Het fchijnt evenwel hierbij gebleven to
zijn daar ik niet gemerkt heb dat er eenige inrigtin
gen bij de bron gemaakt zijn Dan bet zoude niet al
leen voor bet Graaffchap Bentheiri zelve maar ook
voor ons land bijzonder voor onze noordelijke pro
vincien van bet grootfte belang zijn dat er zoodanige
inrigtingen gemmaakt werden waardoor deze bron meer
bruikbaar werd Bentheim ligt op de grenzen van Dren
the en Orerijsfel flechts tien uren van Coeverden en
vier uren van Olde afaal op eenen berg die de beer
lijkfte uitzigtcn oplevert in eene zeer zuivere en
gezonde luchtfireek De wegen die derwaarts leiden
zijn goed en gemakkelijk zijnde op den postweg vas
mfierdam
terwijl men in bet post
Hamburg naar
wel
en gemakkelijk zijn karr
en
elders
zeer
huis
in
kom
onder
Het water
de
den koepel is voluaaakt
fielder op de oppervlakte komt bier en daar een dun
wit vlies hetwelk zakt en zich aan takjes enz aan
hecht en zwavelachtig is De fmaak van bet water is
fterk hcpatisch doch zoo onaangenaam niet of men
kan bet zeer wel drinken Ilet behoudt zeer lang des
zelfs kracht zoodat wij bet in geflotene kruiken
medegenomen hebbende vonden dat bet deszelfs fmaak
en
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en helderheid gedurende verfcheidene weken behield
Wanneer wij een fluk zilver in de bron wierpen werd
het aanftonds geel en blaauwachtig aangeflagen even
zoo als dit bij andere zwavelbronnen plaats heeft
De Heer C O H U S E N en ook S C H U T T E hebben
dit water naar hunne wijze chemisch onderzocht dan
daar wij betere en latere fcheikundige ontledingen van
hetzelve hebben zal ik die liever opgeven
heeft de analyfe van den
De Heer H F F M N
Beer T R M P E L overgenomen Hij brengt dit water
tot z jne vijfde klasfe de zwavelwaters en rot de
tweede foort de zoutachtige zwavelwaters dezelfde
waartoe het Nendorfer en Eiszer water behoort
Deszelfs zwaarte is
In een pond van zestien oncen zijn volgena hem
bevat
Glauberzout
} gr
L
Selenit
Keukenzout
ss°
Carbonas Magnefia
luinaarde
Zwavel
u
ardachtige zwavellever
Harsflof
Luchtzuur over de o cubiekduimen
De Ileer potheker D R E E s heeft mij de volgende
ontleding die hij op den
ugustus i o gemaakt
had medegedeeld
In een pond water van zestien oncen vond hij de vol
gentle beftanddcelen
gr
ardachtige zwavellever
Zwavelzure talkaarde
Kolenflofzure
Zwavelzure Natrum
s
Zwavelzure Kali
X
Ex
T

pag

Tafchenbuch fur

rzte Phyyfiker

and Brnnnenfreunde
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lExtractiefftof
s
Kolenftofzure kalkaarde
Is
Zwavelaure kalkaarde
III
Kolenflofzure thonaarde
g
g
Som der vaste deelen
Kolenftofzuur gas cubiekduimen
Gezwaveld waterftofgas
cubiekduim
De fpecifique zwaarte is
Reaumur
De temperatunr
De bron geeft in cen uur ongeveer vijf okshoofden wa
ter op
Mijn vriend Prof S T R T I N c H die dit water voor
twee jaren en nu wederom op nieuw onderzocht heeft
voegt er nog dit volgende bij
i Dit water geeft door bijvoeging van lakmoes
tinctuur eene violette kleur
Gaf bet door indruiping van Oxalis llmmonix
een copieus praecipitaat
Werd bet door bijvoeging van eene folutie van
Nitras efrgenti troebel en liet na vijf dagen een
bruin praecipitaat na
Door de bijvoeging van eene folutie van Muries
Barytce ontftond er een aanmerkelijk praecipitaat
Door eene foiNtie van Prusfias Potasfe werden
eenige fporen van iijzer ontdekt en door er cen wei
nig tinctuur van galnoten in to doen werd er ook een
offchoon gering praecipitaat zigtbaar
Wanneer wij met deze verfchillende ontledingen van
het Bentheimer water die van de overige zwavelwa
ters vergelijken dan zullen wij vinden dat bet verre
bet meeste met bet Nendorfer water overeenkomt
waarbij de Ileer H U F E L N D bet ook vergelijkt
Men zal hieruit reeds gemakkelijk begrijpen dat het
van veel belang is dat deze bijna onbekende en geheel
verWaarloosde bron wederom in hare regten herfleld
worde dat men verpligt is daarop wederom de aan
dacht der regering to bepalen en alzao trachte to
bewerken dat er zulke inrigtingen die zeer onkost
baar
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baar kunnen zijn gemaakt worden dat dezelve aan
haar doel kan beantwoorden
Ik zal to then einde met een woord opgeven wat
men daaromtrent aangeteekend vindt en wat wij daar
van met regt kunnen verwachten
Daar wij in dezen tijd waarin men met meer naauw
keurigheid de Gezondheidsbronnen onderzocht heeft
deze bron uit gebrek aan behoorlijke aanftalten min
heb ik geene berigten daarvan
der bezocht vinden
kunnen inwinnen en moet mij vergenoegen met de
oudere van c H USEN en scHUTTE op to ge
ven terwijl ik ook uit vergelijking met bet Nendor
fir water zal op even wat wij van dit water met
rede kunnen verwachten
C H U S E N fchrijft aan bet Bentheisuer water eene
zachte laxerende en eene vermogende diuretifche kracht
toe terwiji hij opmerkt dat bet den pols en den om
loop des bloeds niet aanzet Hij prijst bet aan in
wendig in allerhande verftoppingen hypochondrie
corbutieke ziekten jicht en podagra flijmziekten en
aveel Uitwendig wordt bet door kunst warm ge
maakt zijnde in allerhande verftijvingen en verlammin
gen door jicht in de Engelfche ziekte der kinde
ren in heupjicht in allerhande uitilagen en fchrrft
zeere hoofden kwetfingen en wonden oogontfiekin
gen onvruchtbaarheid en gebreken der maandflon
den aangeprezen Hij fchijnt ook drop en datnpbaden
daarvan gebruikt to hebben
De Heer S C H ii T T E die breedvoerig de gevallen
befchrijft waarin dit water met nut gebezigd is noemt
zwakke en druipende oogen allerhande foort van ge
zwellen aan den hals
fcorbutieke zweren aan den
mond duizeligheid
hartklopping
kortademigheid
bloedftortingen door kramp veroorzaakt heeschheid
beginnende tering allerhande verfoppingen des onder
buiks bloedbraking ongemakken uit aanbeijen voort
fpruitende
G u n I u s prijst dit water aan in kolijk
pijnen vooral die in Holland gemeen zijn ik denke
dat

Sid
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dat hij hier bet loodkolijk meent geelzucht hypochon
drie graveel en moeijelijke waterlozing jicht en rheu
tnatismus verlammingen kramp en zenuwtoevallen
fcheurbuik fchurft Engelfche ziekte roos enz
Offchoon hier misfchien wel iets overdreven zij zien
wij echter dat hier die gevallen genoemd worden
waarin de zwavelwaters den meesten dienst doen
De Heer Staatsraad H U F E L N D die in bet jaar
i io door Bentheim naar Holland reizende genood
zaakt was zich aldaar wegens eene kleineongefteldheid
veertien dagen op to houden had ook deze bron be
zocht en gaf daarvan bet volgende getuigfchrift mij
door den Heer potheker D R E E s medegedeeld af
„ Dat ik de Zwavelbron bij Bentheim van eene uit
„ ftekende kracht en deugdzaamheid en gelijk gevon
• den heb aan de beste vorzuglichften Zwavelbron
beter ingerigt ge
• nen en dat zij voorzeker verdient
„ fast en met gefchikte baden voorzien to worden
• vooral daar in bet geheele omliggende land en in
• gansch Holland niets dergelijks voorhanden is be
„ tuige ik hiermede
Bentheim
den o Junij i io

Dr H U F Lf L N D
Koninkl Pruisf Staatsraad en Lijfarts

Volgens bet zeggen van den Heer D R E E s ftelde de
Heer H U F E L N D hetzelve gelijk aan bet water van
Nendorf en als wij de beftanddeelen zoo als die
worden opgegeven daarme
door H O F F M N p
vergelijken
zullen
wij
vinden
dat bet daarmede de
de
Wij
mogen bet dus ge
grootfte overeenkomst heeft
rust aanraden en hebben reden to verwachten dat
men daarvan nut zal hebben in alle die gevallen waar
in dat water met zoo veel vrucht gebuikt is
Dit water werl t volgens H u F E L N D in bet bij
zonder op de huid de longen bet benedenfte gedeelte
van de darmbuis de htmorrhoidale vaten en de flijmki ej
ren
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sp

ren Het kan diensvolgens to fade komen in alle ziek
ten die nit een tragen omloop des bloeds voortfprui
ten in ftilftand van vochten plaatfelijke pasfsve conges
tion hcemorrhoidale volbloedigheid onderdrukte bloed
vloeijingen andere belette affcheidingen met derzelver
gevolgen vooral in huidziekten in borstziekten van
eenen fijmachtigen
asthmatieken of teringachtigen
acrd de fchurft klierverftoppingen jicht flijmvloe
den in alle ziektch uit materiele flofverplaatfingen
voortvioeijende
bijzonder wanneer die van eenen
fchurftigen oorfprong zijn in metaalvergiftigingen enz
Meer bijzonder fchijnt het zwavelwater eenen uitite
kenden dienst to doen in allt de vormen van jicht en
deszelfs gevolgen zoodat or been middel is hetwelk
zoodanige genezingen to weeg brengt als het zwavek
water in en uitwendig gebruikt
Voorts verdient dit water onder do beste middelen
geteld to worden om de hardnekkiglte uitflagziekteu
kit eene herpetifche jichtige fcrophuleufe of fchurfti
ge fcherpte voortfpruitende to genezen inzonderheid
wanner deze uitflagen teruggedreven zijnde allerhan
de onregelmatige toevallen veroorzaken Verder in de
gevolgen der venerifche ziekte welke door geene kwik
iniddelen kunnen worden weggenomen in alle me
taalvergiftigingen door kwik lood of rattenkruid ver
©orzaakt diensvolgens is het zoo wel in baden als
inwendig gebruikt nuttig in die ziekten welke het ge
volg zijn van kwik curen van do bearbeiding der kwik
of lood in de fabrijken in loodkolijken welke zoo
dikwijls door looden pijpen enn regenbakken ontfhtaat
Voorts in zenuwziekten veroorzaakt door jicht en an
dere fcherpe loffen in alle fijmziekten wittenvloed
enz
in asthmatifehe en audere chronifcbe borstziek
ten welke nit flapheid en gebrek aan veerkracht der
longen ontftaan
B u s c t en vele andere Geneesheeren hebben de zwa
vel en do zwavelleverlucht als ten zeer werkzaam mid
I in fomtnige gevallen van teeing aangeprezen
Hu
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H U F E L N D verlaest eindelijk bet koude zwanel
water is fommige gevallen boven bet warme van
liken dewijl hier alle vlugge deelen die bij de ver
koeling vervliegen bewaard blijven
Wanneer wij nu overwegen van welk eene nuttig
heid deze bron zoude kunnen zijn bijaldien daarbij de
noodige inrigtingen gemaal t wierden en men dit wa
ter zeer goed in kruiken kan vervoeren zoude bet
zeer der moeite waardig zijn hetzelve ten minfte in
wendig ook to beproeven
Groningen

den ao September I I

BET LEVEN V N RONINGIN M RI

LECKZINSK
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Vervolg en flot van bl

RI
had een zacht en vriendelijk karakter vol
van hartelijke goedheid dit was bet eerfte hetwelk
de Franfchen in haar opmerkten men noemde haar al
Toen men van tijd tot tijd
toos de goede Koningin
ook hare ftrenge en naauwgezette deugd mitsgaders
hare ernftige godsvrucht gewaar werd begon men to
vreezen dat deze vroomheid op den troon van Verfail
les een treurig en eenzelvigverblijf aan hetHof eneen
vervelend onderhoud en lastigen omgang aldaar zoude
veroorzaken maar men vergiste zich zeer want de
jonge Koningin verbond aan alle hare godsdienftige nei
gingen eene beminnenswaardige vrolijkheid eene vas
te gelijkvormigheid van gemoed eene overhellende nei
ging tot weldadigheid met eene kieschheid en fijnheid
van gevoel en opmerkzaamheid om niemand wie hij
zijn mogt eenigzins to beleedigen Hoe zeer ook bet
tegendeel bij die haar omringden wel eens mogt plaats
grijpen gedoogde zij nimmer de minfte wanorde of bui
tenfporigheid even min vorderde zij van iemand die
religieuze geftrengheid welke door haarzelve werd in
acht
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acht genomen ondertusfchen mogt niemand ledig zijn
want zij was bet zelve niet alle hare meubelen
en al•
les
wat haar omgaf was zindelijk behagelijk en in
Nimmer werd eene Vorftin hooger
de fchoonfte orde
Indien bet er op aankwam
gefchat en meer bemind

dat zij als Koningin hare waarde moest ten toon fprei
den
gei chiedde zulks met eene ongemeene bevallig
heid zoo wel als met eene welvoegelijkheid en ernst
waardoor zij liefde en eerbied tevens wist in to boe

zemen
In hare tegenwoordigheid zou bet niemand hebben
durven ondernemen iets fpotachtigs of du belzinnigs
over godsdienflige onderwerpen to uiten
en
wanneer
in gezelfchappen iets van then aard voorkwam wistzij

zich zoo fchrander to gedragen dat daaronder noch de
Godsdienst
noch haar karakter iets Teed en dit alles
zonder iemand to beleedigen

Het ftrekte haar tot een bijzonder genoegen I wan
neer zij iemand eene verlegenheid kon befparen
De
Hertog V N L O T II R I N G E N B R mOeSt wegens
dat Hertogdom den Koning huldigen
Ten einde nu

de groote uitgaven to bezuinigen welke hij anders in zij
ne hoedanigheid moest to koste leggen kwam hij als Graaf
V N BI
MON r
in bet ftrengfte incognito to Ver
zekeren
failles
Op
dag bij de Koningin ten maaltijd
zijnde

geraakte hij in een verhaal in hetwelk hij
zichzelven vergetende zeide
„ Terwijl ik nu to
In dit oogenblik viel hem zijn incognito in
Nancy de
plaats zijner refidentie
kon hij als Graaf V N B L
De Koningin hielp hem
M O N T niet noemen
op de
bevalligfte

wijze

aanflonds

getvijfeld to Blamont

voort

zeggende

On

De Hertog herflelde zich

en vervolgde zijn verhaal
Hoe zeer M R I
door bet yolk bemind werd die
ne bet volgende flechts als rs~n uit duizend dergelijke
voorbeelden
Op zekeren dag met haar gewoon ge
leide

door de rij der kamers in den Barg to Verfailles
ontmoette zij eene in haar zondagspak
wandelende
ge
V NGELW
NO
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geklede lioerin deze fprak de Koningin aan zeggen
de „ Mijne goede Koningin ik kom zeer verre van
hier alleen met oogmerk om u cens to zien ik bid u

laat mij zulks naar mijn genoegen en op mijn gemak
o
Zeer gaarne
lieve vrouw
verrigten f
zeide
I
en
flond
ftil
vervolgens
vroeg
zij
id R
haar op
de minzaamfle wijze vanwaar zij was hoe bet in ba
re huishouding toeging enz
wanneer zij met bliid
fchap en deelneming vernam dat geene behoefte maar

inderdaad bet verlangen om haar to zien
haar der
voerde
Eindelijk
zeide
de
Koningin
Hebt gij
waarts

rub nu volgeras uwen lust in begeerte gezien Iran ik u
i u weltevreden verlaten
De Boerin ging been wee
uende van vreugde en den Hemel dankende dat bij

Erankrijk zulk eene goede Koningin gegeven had
M RI WaS eerie vijandin van pracht en opfchik
zij kleedde zich edel eenvoudig en met fmaak en bet
was haar niet aangenaam wanneer de omftandigheden
vorderden

dat zij in al hare waardigheid als Koningin
Zij hield
ten opzigte van hare
iaioest verfchijnen
kleederdragt tot in haren ouderdom dezelfde mode
die zij bij hare verfehijnii g aan bet Hof gevonden had

Bij al hare kennis van zaken wilde zij nimmer als
favante fchitteren maar gedroeg zich altijd befcheiden
en ingetogen Gaarne had zij dat men haar bij bezig
heden die zulks maar eenigzins gedoogden voorlas
of nuttige gefprekken voerde welke zij zeer goed daar
been wist to leiden waar zij die hebben wilde

Hoe beminnelijk de Koningin in Karen omgang was
moge bet volgende Raven Eene barer Hofdames werd
ziek
zij bezocht haar
De zieke was deswege diep
geroerd en betuigde haar leedwezen dat zij zulk een
Gij weet dan niet
hoogen trap had moeten opftligen

antwoordde de Koningin dat mij het beklimmen van
ieder trap aangenaam is
die mij tot iemand voert

lien ik lief heb
De Kardinaal F L E U R Y zeide eens „ k ben federt
acht dagen zoodanig overhoopt van bezigheden dat ik
m nn
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hliijn hoofd nog zal verliezen
M R I iachte Neem
u in acht hernam zij dat gij bet Wet verliest want
ik vrees dat hij die sulk eengocd meubel vond het
niet gemakkelijk zou wedergeven

Bij haar veeljarig verblijf in Frankrijk inoest zij zeer
vele verdrietelijkheden ondervinden maar met al hare
fchranderheid en vernuft wreekte zij zich nimmer
hare godsvrucht kon zuiks niet gedoogen Dikwijls
zeide zij Ik bemin de regtvaardigheid maar ik haat
de wrack

De bekende Marquifinne D E P O M P D O U R vele
jaren Maitresfe des Konings fchreef eens „ De Ko
ningin heeft ondanks hare heiligheid toch een groot
gebrek namelijk dat zij mij haat Ik van mijne zij
de bemin en vereer haar omdat zij deugdzaam is
Dat M R I deze ondeugende vrouwe niet haatte be
wees zij toen Mad D E P o M P D o u n op haar flerfbed
lag zendende toen iemand van harentwege been om
baar to bezoeken en naar hare omfandigheden to ver
nemen De Koning dit ontwarende riep uit „ Hoe
de Koningin zelve flaat acht op haar Deze ffap is moeije
lijk voor Karen rang maar barer deugd volkomen waardig
Zij was zoo teeder van gemoed zoo naauwgezet
van geweten dat zij dikwerf na bet voeren van eenig
gefprek aan den een of ander harer vertrouwden vroeg
of zij ook in cenig opzigt van iernand icts nadeeligs had
gefproken
I let was haar aangenaam indien zij ergens

in gemist had dat men haar zuiks openbaarde Op
zekeren avond even voor dat men zich ter ruste be
gaf had zij drie Hofdames bij zich aan welke zij vaii
de fouten fprak waaraan zij in den afgeloopen dag
zich meende to hebben fchuldig gema kt De jongile
der Dames ftemde zuiks der Koninginne volkomen toe
zeggende „ Gij hebt gehk mijne Vorstin uzelve
De beide andere Da
deswege verwijtingen to doen
mes verfchrokken wederfpraken haar ijverig ja eene
derzelven noemde haar gezegde onbei choft De Koning
in echter antwoordde op een zachten en liefde
vol
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vollen toon Fees goedsmoeds mijne dochter floor u
daar niet aan maar zeg mij onbewimpeld wat gij
„ Indien uwe Majefteit bet mij toe
van mij denkt
zoo
moet
ik
rondborftig belijden dat dezelve
flaat
tegen
de regtvaardigheid aankant
zich menigmaal
ch was bet antwoord dat had ik wel gedacht wij
worden dikwerf on yes ondanks en tegen onzen wit tot
onregtvaardigheden verleid Nit begon men wederom
tegen de jonge Dame uit to varen maar deze verklaar
de zich „ Moet gij mijne Dames niet toeftemmen
zeide zij „ dat al hetgene wat ons de Koningin zoo
menigmaal zegt en nog op dit oogenblik van zichzel
ve gezegd heeft inderdaad tegen de waarheid aan
loopt en dat hare Majefteit zich op die wijze tegen de
regtvaardigheid vergrijpt
Nit vond de jonge Dame
grooten bijval de Koningin echter blijkbaar to leur
gefteld betuigde
op bet ernftigst haar mishagen
vleijerij
in deze
lle weldenkende Staatsmannen kwamen daarin over
een doordringend verftand en eene
een dat M R I
voortreffelijke faatskennis had zij was echter niet to
bewegen om zich in bet allerminfte to mengen in zoo
danige zaken hoe gaarne de Koning zulks van den be
ginne of ook gezien had Hij die de toenmalige ge
iteldheid van bet Franfche Hof niet naauwkeurig kent
zou zulks der Koninginne kunnen kwalijknemen dan
het was haar fcherpziend oog hetwelk met veel be
kommering de ellende vooruitzag die Frankrijk weldra
tot bet uiterfte brengen zou en dat to then aanzien
geene redding meer mogelijk was want V o L T I R E
en zijn aanhang hadden order de Grooten aan bet Hof
hunne creaturen die alien met elkander bet Christen
dom den ondergang gezworen hadden en welken de
vrome Koningin een doorn in bet oog was Zij zou dus met
al hare kloekzinnigheid niets hebben uitgerigt en men
had haar zeer zeker doen vallen of wel geheel uit den
weg geruimd Desniettegenftaande was zij eene magtige
veel werkende Vorstin want zij regeerde geheelFrank
rijk
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rijk door hare onbegrensde weldadigheid en door haar
verheven voorbeeld bij conder too zij hare tien kinde
ren voortreffelijk op alien werden zij ware Christe
nen De meesten echter daalden vdbr haar ten gra
ve De eerfle jaren van haar huwelijk waren zeer ge
zegend en gelukkig hare tien kinderen zijn getuigen
dezer waarheid Maar de ver lerfelijke geest die Frank
rijk naderhand in namelooze ellende flortte begon
reeds in die dagen magtig to werken V L T I R E
en vele andere Geleerden medeleden van de Koninklijke
kademie der Wetenfchappen hadden gelijk gezegd
is met elkander den ondergang van den Christelijken
Godsdienst befloten hunne verfchrikkelijke zinfpreuk
beftond uit deze gruwelijke en Godslasterlijke woorden
ecrafez l infame Deze helfche geest vond invloed ja
werd heerfchende aan bet Hof L o D E W IJ K XV we
derilond denzelven langen tijd Daar nu de verleiders hem
niet onverfchillig omtrent den Go lsdienst konden ma
ken dewiji hij hunne drogredenen in den grond zijns
harten verfoeide zochten zij hem tot buitenfporigheid
to brengen en dit helaas gelukte hun Daardoor
verzaakte hij nog wel zijne grondftellingen niet maar
hij werd koel en zwak in de uitvoering derzelven De
Koningin bemerkte dit alles met diepen kommer maar
veranderde hare gezindheid niet jegens Karen Gemaal
Zij was en bleef liefderijk en teederhartig omtrent den
zelven en kwam hem in alles met liefde voor van
daar dan ook dat hij haar beftendig bleef beminnen
en hoogfchatten haar in zeker opzigt met eerbied
behandelende fpot en flekelachtige redeneringen op
haar toepasfelijk gemaakt
waarin de Franfchen zoo
ervaren zijn duldde hij niet wanneer zij krank was
droeg hij de uiterfle zorg voor hare herflelling en
verliet maar zelden hare legerllede
Onder alle deze omflandigheden trok zich de Koning
in al meer en meer terug zij en hare talrijke familie
verwijderden zich zoo veel van bet Hof als hun land
zulks gedoogde en maakten om zoo to fpreken een
vroom
V v
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vroom gezeifchap op zichzelve uit in hetwelk naast
de Koningin de Kroonprins of Dauphin van Frank
rijk en zijne Zuster L U I S
hare lieffte en deugd
zaamfte kinderen
de edeliten en besten waren
Deze Dauphin huwde de Dochter Van U o u s T tt s U
Koning van Polen Keurvorst van Sakfen en bij ge
volg de Dochter van den ergften vijand zijnes Grootva
ders S T N I S L u s Deze verbindtenis had dit nut
dat daardoor alle vijandfchap tusfchen beide familien
cen einde nam en de Sakfifche Prinfes voegde zoo wel
in de Franfche familie dat zij door de Koningin als
haar eigen kind bemind werd Een trek uit haar ka
rakter kan bier niet ongemerkt worden voorbijgegaan
Zij bragt een paar armbanden mede waarop hares Va
ders borstbeeld was In Frankrijk gekomen veranderde
zij zulks terftond zettende bet beeld van den Groot
vader hares Gemaals en dus van s T N I s L u s in
de plaats Deze kieschheid van gevoel werd zeer goed
opgenomen Bij die voortreffelijke Prinfes verwekte de
vrome Dauphin vele kinderen van welken ons de on
gelukkige L o D E W IJ R XVI de thans regerende Ko
ning L D E w IJ x XVIII benevens zijnen Broeder
den Graaf V N RT o I s bet meest bekend zijn
De Dauphin een man van groote kennis en talenten
en tevens in vollen nadruk des woords een waar
Christen ergerde zich doodelijk over den beklagens
waardigett toeitand
waarin zich bet diep gezonken
Hof mitsgaders geheel Frankrijk beyond De teugel
loosfte loszinnigheid de onbefchaamdfte fpotternij met
den Godsdienst en bet grondeloos verval van alle ze
delijkheid werd algewneen heerfchende en brak als
cen onweerftaanbare vloed
door dijk en dam Dit
drukte den goeden Dauphin ter neder hij gevoelde dat
alles rijpte tot bet groote oordeel hetwelk Frankrij~kte
wachten ftond en dat hij to zwak zijn zoude dat oor
deel of to wenden Het was hem bij gevoeg wel toen
hij begon to merken dat zijn einde naderde hij bad
alzoo de necrgebogene Moeder de troostelooze Gema
ljn
n en zijne verdere blocdverwanten toch niet over hem
to
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to weenen maar zich ziinentwege to verheugen dat
hij v r den aanllaanden jammer werd weggenomen en
zoo gaf de edele Man den freest
Het is noodig den Lezeren bier eene aanmerkirig
mede to deelen tot bet onderwerp behoorende zij is
dese Dat de gruwzame en helfche martelingen welke
de eerie Christenen van de Ileidenen moesten onder
gaan naauwelijks to vergelijken zijn met de Fran
tche woede en gepleegde onmenfchelijkheden waai
mede zij once Geloofsgenooten de Protestanten ver
volgd hebben met korte tusfchenpoozen gedur nde
twee Eeuwen De overige misdaden en gruwelen der
ranfche Regering van welke de verwoestende legers
van L o D E W IJ K XIV de kroon fpanden wier onver
getelijke indruk oak inzonderheid den Nederlanderen
altoos ha billijkst afgrijzen moet inboeaemen deze
met de gepleegde vervolgingen am den Godsdienst vero
eenigd maakten eene ophooping van bloedfchuld uit
die tot boven de wolken reikte
Nadat nu de langmoedigheid van God op de moed
willigfte wijze was misbruikt geworden en men bet
rijk van J E z u s C H R I S T u s als t ware had omi
vergeworpen moesten alle zoodanige erfgenamen van
den troon wier deugd en goede zeden bet Goddelljk
oordeel am zoo to fpreken nog hadden tegengehou
den eerst als rijpe garven warden opgezameld an Inge
oogst Voor dat bet eigenlijke onweder losbrak Zoo
fiierf de Dauphin van L O D E W IJ K XIV v r zijnen
Vader terwiil deszelfs Zoon de Hertog V N s o u R
CON D I
die door den beroemden FEN E L O N tot
cen anderen T E L E M C H U S gevorn d werd oak nag
v r zijnen Grootvader L O D E wIJ K XIV overleed
en diens Zoon de chterkleinzoon van then zclfdm
L ODE W IJ K was nog een jong kind
toen zijn Over
grootvader ftierf De Her tOg V N ORLE NS werd
nu Regent van Frankrijk en tevens Voogd van L
D E W IJ K XV
en de Kardinaal F L E u R Y die alles
behalve een F E N E L O N was werd ziju Hofmeester
V v
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L D E W Ij K XV hield bet Goddelijk gerigt niet tegen
S Zoon had
L E C K Z I NS K
maar zijn en M RI
zulks uitgerekt
daarom
naar t fchijnt
werd ook
deze v r bet groote oordeel weggeraapt maar deszelfs
kinderen moesten den kelk der fmarte tot op den bo

dem ledigen
L D E W IJ K XVI verreweg de beste
onder alle de B o U R B N S
werd
als t ware bet
zoenoffer voor de zonden van zijn Huis en zijn Broe

Is
der moest twintig jaren lang als balling zwerven
nu Frankrijk door dit verfchrikkelijk omwentelingsge
rigt beter geworden
en wat zal nu in t vervolg des

Deze vragen moge zich ieder die in de
geheimenisfen van Gods wegen meent to kunnen in
wij keeren terug tot de ge
zien zelf beantwoorden

zelfs lot zijn

fchiedenis

De dood van den Dauphin gaf der Koninginne zulk
eene diepe wond des harten dat dezelve voor geene ge
zij overleefde hem nog twee
nezing vatbaar fcheen
jaren
maar zeer ziekelijk en ftierf even voorbeeldig

De Koning verliet haar fterfbed
niet hij vereerde haar als eene Heilige en beweende
haar bitterlijk
ij averleed in
De Unige zwakke zijde dezer edele ziel was eene
to groote verkleefdheid aan de uitwendige ceremonien
barer Kerke en eene overhelling tot den Monniken
ais zij had geleefd

en Nonnenftand Bit nu was joist bet voorwerp waar
op de valfche wijsgeerte hare pijlen rigtte bij gevolg
werd de Koningin in een befpottelijk daglicht gefteld

Maar
en haar voorbeeld kon niet naar eisch werken
door hare onbegrensde weldadigheid door harendeugd
zamen wandel en door hare tot een ieder nederbui
gende goedheid had zij zich to regt de algemeene lief

de des

Yolks verworven

vlr
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Van Brugge

naar Gent reist men gewoonlijk langs een fchoon
kanaal in een vaartuig hetgeen alle ochtenden ten negen ure
vertrekt terwijl er een ander op denzelfden tijd van Gent af
vaart en des middags om vier uur to Brugge aankomt Deze
vaartuigen zijn ongemeen gemakkelijk en zoo wel hierin
als in fraaiheid verre boven de Hollandfche trekfchuiten to
flellen zij hebben een zeer net voorkomen en bet gemak
de aangenaamheid en geringe prijs van den togt moeten da
delijk alle perfonen die hetzij nit vermaak hetzij om bezig
beden naar Holland elntwerpen en geheel noordelijk of oos •
telijk Frankrijk reizen aanfporen onl hunnen weg door
L laanderen to netnen Men dient bier verder bij in bet oog
to honden dat men to Ostende alle die belastingen van in
voer vermijdt waaraan de reiziger in al de zeehavens van
Frankrijk onderworpen is De bovengenoemde vaartuigen kun
nen tweehonderd perfonen bevatten Het verblijf der pasfa
giers is zeer net met damast behangen boven hetzelve is de
roef waarin men bij fchoon weder plaats neemt en die met
een fraai verhemelte bedekt is zoo als zulks in de Egyptifche
gondels plaats heeft Onder bet voorbijvaren heeft men een
uitmuntend gezigt over de landftreek de vruchtbaarfte van
Vlaanderen en beset met buitenplaatfen en kleine dorpen
De oevers van bet kanaal zijn gelijkelijk met rijen boomen
verfierd en langs hetzelve loopt een beftrate weg your ka
briolets en andere rijtuigen dock die vooralsnog weinig
gebruikt wordt
Het fchip is in drie kajuiten verdeeld die in prijs verfchil
len Voor de eerfle kajuit en bet diner aan de eer le tafel
want ook dit kan men des begeerende er bij bedingen
becaalt men vijf franken Voor de tweede tafel en kajuit is
de prijs flechts drie franken en voor acme reizigers die hun
ne elgene eetwaren medebrengen of hetgeen bier dikwijls
plaats heeft in bet geheel niet eten beloopen de onkosten
flechts een frank
an boord bevindt zich eene gefchikte keuken van een
daarbij behoorenden kok voorzien bet diner kolnt ten een
sire op tafel en is althans niet minder dan dat van London
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Men heeft hier zelfs overvloed van zilveren disch
gereedfchap
Het volgend diner werd mij aan boord van een dezer fche
pen voorgezet Er bevonden zich vier en twintig perfonon
sin tafel Hot eerfle geregt beftond ult drie uittrinntende
foorten van foep to weten grden erwten vleesch
ett
groente faep Hierna werden veertien verfohillende fchotels
opgebrsgt van hacht geftoofd vleesch gebraden lams en
gelardeetd osfenvleesch gebraden hoenders en patrijzen Ein
delijk verfcheen er visch als fleur zalm kabeljaauw op
verfchillende wijzen toebereid meestal gefloofd en geftiuit
Groenten waren er in overvloed en uitmtmtend erwten met
flhiker gefloofd en asperfie van een heetlijken geitr De
pastijen zouden zelfs een fleedfehen maaltijd niet ontfierd
hebben Hierop verfcheen een desfert van appelen oranges
sardbezien
room en V aamfche moppen Deze kostbare
maaltijd gevoegd bij eene reize van dertig Engelfthe mijlen
kwam op vier Engelfche fchellingen en zeven pence den per
foon Den wijn betaalde men afzonderlijk Ben flesch uit
muntende Bourdeauxfche of claret kostte twee en een hal
ve frank de Rijnfche drie en de beste Bourgoadifthe vier
franken
Ook heeft men aan boord een zeer net buffet waarvoor
men thee koffij of fterke dranken ter verfrisfching beko
Wanneer de kosten der reize door den fchip
men kan
per ingevorderd worden volgt hem de knecht met can
zware ijzeren bos waarop voor de tlrmen gefchreven
Nat Men houdt u dan voor zeer mild indien gij daarin
tone of endere kleine koperen mint werpt bij voorbeeld
een klein overzilverd ftukje koper placke genaamd hetgeett
veel naor een flechten halves fchelling gelijkt en twet en
ten half pence waard is Doze bog wordt zorgvuldig bewaard
en de heeft der opbrengst onder de atmen der ftad to bet
overige onder de fchipperskneehts verdeeld
Het groote voordeel der reize langs de kanalen door Vlaan
deren is dot men geen rijd verliest door zich bier en dear do
to houden tot het nemen van ververfchingen maar zelfs onr
der den maaltijd zijne reize voortzet Tusfchen Brugge en
Cent liggen verl cheidene aardige dorpen aan de beide zoo
srcen van bet kanaal
Op eene Engelfche mill afftands van Gent ligt Marienkerk
bet
Tavern
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betwelk vele buitenverblijven der burgers bevat Bij de aart
itotnst van bet vaartuig aan de Bas poort
Bash gate mis
fchien la purse baste de IVaterpoort bij den ingang eener
ruime waterkom bevinden zich eene menigte koetfen en chai
en met een of twee paarden befpannen gereed om den rei
ziger met zijne goederen voor eene of anderhalve frank naar
alle deelen der ftad to voeren Men rijdt de Brugge poort
binnen en zoo langs de Hoogftraat tot bet middelpuat der
flad waar men eene andere brug door de Torenpoort over
gaat en zoo op bet plein der Korenmarkt komt waar de
herberg het Hert is De ftraten van Gent zijn over bet al
gemeen breed en wd geplaveid de huizen zijn groot en
boog met zeer ouderwetfche voorgevels en een groot getal
venflers voorzien De ftalhouderijen zijn op de korenmarkten
vanwaar de Diligence des avonds en des morgens naar Brus
fel
ntwerpen
Cramont Oudenaarde en Courtenay afrijdt
De prijs is van zeven tot negen franken voor een afftand
van bijna dertig Engelfche mijlen hetzij naar ntwerpen of
hrusfel maar bet voertuig is voor een Engelschman boven al
le befchrijving onaangenaam men is zoo goed als opgeflo
ten want daar de opening aan weerskanten niet boven een
voet vierkant is is er weinig of niets van de landftreek to
zien waar men doorheen rijdt en tien perfonen zijn gewoon
lijk opeengedrongen in dezelfde ruimte die in Engeland voor
zes bepaald is
Men neemt geene pasfagiers buiten op
vermits de bovenzijde bezet is met eene groote teenen rnand
van vier voeten tot berging van goederen en koffers ter
wijl eene ontelbare menigte doozen achterop zijn vastgebon
den De voerman zit onder eerie kap gelijk aan die van een
fourgon en neemt tusfchenbeiden een pasfagier bij zich
hetgeen de meest verkieslijke plaats is
De onbuigzaamheid en ongefchiktheid der veren van bet rij
tuig is tienmaal zoo erg als die van eeu boerenwagen nit
sfex en de pijn die men door al de leden gevoelt na
eenen geheelen dag over eenen ftraatweg gereden to hebben
is onbefehrijfelijk Maar daar bet reizen meet algemeen
wordt zal bet natuurlijk gevolg zijn dat de wegen zich
verbeteren
In t kort de tegenwoordige vrede en de maatregelen
nu onlangs genomen voor de veiligheid en voorfpoed dezer
janden onder bet befluur van deu Koning der Nederdanden
ge
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gerugfleund door de magtige verbindtenis met Groft Brit
zal waarfchijnlijk veel toebrengen om onze bekend
beid met dit belangrijk gedeelte van Europa meet algerneen re
doen worden dan dezelve tot nog toe geweest is Een zeer
achtingwaardig Fransch Schrijver die voor korten tijd Bel
gie bezocht heeft is zeer vurig in zijne lofredenen op deze
gewesten en hierdoor zoo wel als door andere omftandig
heden zijn wij in flaat gefteld cen juister oordeel to vellen
over derzelver waarde en belangrijkheid Eerie zijner aanmer
kingen die door daadzaken genoegzaam bevestigd wordt
komt bier op neder „ Even als de oudheidminnaar in bet
„ doorkruifen van Griekenland en Italie genoegzaam bij el
„ ken voetflap iets ontdekt dat zijne heerfchende neiging
„ kan bevredigen zoo zal de vriend der menschheid bij bet
„ doorreizen der Nederlanden nooit verlegen ftaan om voor
werpen to vinden die zijne bewondering en de goedkeu
• ring van alle verflandige befchouwers waardig zijn Inder
• daad op welk gedeelte van dit fchoone land hij zijne blik
• ken moge vestigen alles getuigt dat reeds voor verfchei
„ dene eeuwen zoo veel nijverheid veerkracht werkznam
• heid en vorderingen in den handel zoo wel als in kun
„ lien en wetenfchappen en eene zoo groote volmaking van
„ landbouw en handwerken hebben plants gegrepen dat men
„ zich met reden zoude moeten verwonderen indien dit ge
• west hoezeer binnen naauwe grenzen befloten geene aan
„ zienlijke plants bekleedde in de hoogachting van andere
volken
Doch hoezeer Belgie vele eeuwen lang zijnen rang on
der de natien handhaafde verwierf bet zich echter den groot
Ilen roem onder de regering der Bourgondifche Vorilen Toen
verleende bet aan vreemde Vorflen Gene fchuilplaats in bun
me vernedering en ken de magt van geheel Frankrijk bet
boofd bieden Toen was bet de flapelplaats en bet middel
punt des handels van Europa terwijl voorfpoed bet aanzijn
gaf aan voorheen onbekende kunflen zoo als bij voorbeeld
bet fchilderen in olieverw iets hetwelk geen verdienflelijk
Schrijver ooit in twijfel zal trekken
Zelfc vdbr dit glorievolle tijdperk had Belgie reeds ann
verfcheidene andere landen den coon gegeven Het voorzag
alle andere natien van laken en leerde den Engelfchen zel
ven hunne fijMe lakens to vervaardigen die voorheen hunne
wol
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wol uitvoerden om dezelve naderhand door de nijveriteid
der Viamingen bewerkt en toebereid wederom op to koo
pen Ook Frankrijk heeft eenige manufacturen en vooral
zijne fchoone tapijten aan Belgie to danken of is de be
kwaamheid om eenige kunften tot volmaaktheid to brengen
nun hetzelve verpligt Dit blijkt nit bet overnemen van een
groot aantal gewone Vlaamfche woorden die in de Nederlan
den geene kunstwoorden zijn Zoo is b v bet diamant_
fnijden to Brugge uitgevonden en bet Franfche cliveur dia
mantfnijder en sliver diamantfnijden
van bet Vlaamfche
klieven afkomftig In de fcheepvaart zijn de woorden touer
cabestan flribord enz ontleend van de Vlaamfche touwen
kabelJlang fluurboord Onder de uitdrukkingen in de vis
fcherij gebrttikelijk komen flokfiche en harengpec van flek
visch en pekelharing In de teekenkunde ftamt estampe van
het Vlaamfche fiampen af In de mineraalkunde eindelijk
zijn castine en calisteen van kalkfleen afkomflig Er What
buiten twijfel een groot aantal foortgelijke kunstwoorden
waarvan een liefhebber der woordafleiding eene aanzienlijke
verzameling zou kminen vervaardigen
Met uitzondering van linnens kanten en eenige andere arti
kelen waarin de Nederlanden nog boven alle natien uitmun
ten moet men bekennen dat lengte van tijd geftadige oor
logen omwentelingen en aanzienlijke volksverbuizingen liel
gie van die uitfluitende meerderheid beroofd hebben welke
bet zoo lang in de meeste kunften en manufacturen bezat
en dat andere latiden zich van deszelfs vernedering met voor
deel hebben weten to bedienen Maar de landbouw die on
uitputtelijke broil van nationalen voorfpoed wel verre van
in de handen der Belgiers to ontaarden fchijnt integendeel
van jaar tot jaar tot grootere volmaaktheid gebragt to zijn
Het is aan deze rijke bron dat men de welvaart zoo al
gemeen onder de inwoners diet gelukkige gewesten heeft toe
to fchrijven eene welvaart waarvan noch eene lange reeks
van ongelukken noch bet verloop der manufacturen des
koophandels en der zeevaart opgeofferd aan de jaloerschheid
der naburige volken noch eenige andere oorzaken hen
bebben kunnen berooven
Na den bloeijenden flaat des landbouws in de Nederlanden
is er niets hetgeen den verftandigen reiziger of kunstkenner
sneer belangftelling kan inboezelnen dan de bewonderens
waar
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waardige voortbrengfels der Vlaamfche fchole ten tijde van
Karen grootften bloei
jammer is bet dat de fchilderftukken van de uitflekendlto
meesters zoo als RUBENS V N DIJCK V N B LEN
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en anderen bij uitftek fchaars zijn geworden i vooral daar
i elen derzelven gedurende den jongften oorlog buitens
lands gevoerd zijn
Slechts een klein getal bijzondere perfonen bewaren nog
Icier en daar eenige dier zeldzaamheden de beste werken der
groote meesters niet uitgezonderd
Ik bedoel inzonderheid
de prachtige verzameling van den Heer D E B U R T I N to Brus
fl In deze ftad verfieren verfcheidene kostbare ftukkelt
het openbaar Mufeum en hot kabinet van den Heer D N o T
Deze gevoegd bij eenige verzamelingen in andere irekeu
der Nederlanden bij de platen uit de fchool van R U B E N s
de fchoone befchilderde glazen en de kostbare behangfels
die men op onderfcheidene openbare plaatfen nantreft leve
ren genoegzame bewijzen op van de meerderheid der Hot
landfche en Vlaamfche fehole
Uit eerie flaauwe fchets van de gefchiedenis dezer landen
blijkt bet dat Belgie en de Belgiers aan CES R met lof
bekend door hem werden to ondergebragt in ten tijdperk
toen bet land der Galliers in drie deelen gefplitst was to
weter„ bet Celtisch of volgens de Romeinen bet eigenlijh
gezegd Gallic bet if quitanisch Gallie hetgeen geheel Gas
cogne bevatte en Belgisch Callie dat van de grenzen der
Celten zich tot aan den Oceaan en de monden van den Rijn
uitltrekte
Ter zelfder tljd dat C E S R de lpen overtrok met bet
voornemen om Gallit to veroveren hadden de Helvetiers een
dergelijk plan gevormd hebbende hun land verlaten met hot
vast befluit om nimmer terug to keeren Maar bet geluk des
Romeinfcken bevelhebbers zijne meerdere krijgskunde en det
vitmuntende tucht zijns legers verijdelden de hoop der Eel
vetilrs en dwongen hun zijne genade in to roepen Velen
der Celten waren verheugd over den voorfpoed van CE S R
Doch hun opperhoofd had de onvoorzigtigheid om de hulp
Wan C E S R tegen R C O V I S T U S zijnen geduchtflen vij
and in to roepen C E S R onder voorwendfel van zijne
nieuwe bondgenooten to verdedigen freed voor zichzelven
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an beroofde In den Imp van twee veldtogten de Calliest
van al bet land tot aan de grenzen van JlelgiE De Belgidrt
verbitterd over het laag gedrag der ~elten en het juk der
Romeinen verfoeijende vormden een verbond hetgeen voor
dezen verderfelijk had knnen zijn indien de Belgibrs in ftaat
geweest waren beleid en krij gskunde met die onverfchrok
kenheid to vereenigen waardoor c E s R zelf hun lofredenaae
wend in zijne Gedenkfchriften
Zoo verre de gefchiedenis zich uitftrekt levert zij genoeg
zame bewijzen op dat de Belgiias nooit van htinne voor
vaderen verbasterd zijn De vroege vorderingen welke zij in
de nuttige en aangename kunften des levens in landbouw
manufacturen en koophandel gemaakt hebben en zulks op
een tijdftip toeu hunne naburen verre bij hen ten achtere
waren hebben hnnen regtmatigen lof atom verbreid Ja
zelfs in onze dagen nu befchaving tot zulk eenen hoogen
trap geklommen is bij de natien die kunften en wetenfchap
pen beoefenen is Belgie geenszins eene minder bevolkte
rijke of bloeijende landtlreek dan eenige andere in Europa
niettegenftaande de verweestingen van buitenlnndfche zoo wel
als burgeroorlogen wanrvan hetzelve zoo dikwerf de fchouw
plaats geweest is
Dic gelukkig land was omtrent het jaar
de wieg der
Franfche Monarchij
Het was uit de provincie die fedars
den naam van Braband ontving dat C L aD
voortrukte
om zich in Gallie to vestigen nadat de Romeinen vandaar
door de I andalen verjaagd waren
Belgie is in onderfcheidene tijdperken door de Hunnen en
Noormannen uitgeplunderd en to vuur en to zwaard verwoest
Het bleef onder bet gebied van Frankrijk ali eea wednk
lijk beftanddeel van dat ge vest tot op den dood van ft
R E L DEN G R
T E N doch
onder de zwakke opvolgers
van then beroemden Vorst maakten zich de landvoogden de
een na den anderen van lieverlede van verfchillende deeien
Bier gewesten meester Het eindelijk gevolg hiervan was de
verdeeling derzelven in zeventien landfchappen
anvan
kelijk waren deze aan even zoo vele Vorften onderwor
pen
waarvan eenigen nan Frankrijk
als magtige lean
mannen
verbonden
anderen daarentegen
als leden van
den Ilourgondifchen kreits van bet Dui f he Rijk afhankelijk
waren Bij vervblg werden vele deter provincien met olkan
der
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vooral onder de Hertogen van Bourgonditt
der veteenigd
Ten laatfle maakten zij onder K R E L DEN V een ge
heel uit dat onder den algemeenen naam van Nederlanden
bekend flond
Onder zijnen zoon F I L IPS DEN II van Spanje de eeni
ge beheerfcher dezer landen waren de Belgiers zeer gehecht
aan hunne Vorften
maar nog meer aan hunne regten en
vrijheden
Vanhier hun opfland tegen F I L I P S
die
bet daarflellen van een willekeurig befluur bedoelde
Dit
land eens zoo bloeijend werd toen bet tooneel eens oor
logs die met zeer geringe tusfchenpoozing meer dan tach
tig jaren voortwoedde maar ten laatfle in de bevrijdin der
zeven vereenigde provincien en de vestiging der Republiek
van Holland eindigde
Middelerwijl bleven de tien andere
provincien onder den algemeenen naam van Belgie of de
Nederlanden aan hare vorige meesters onderworpen tot dat
de huizen van Oostenrijk en Spanje in den perfoon van K
een einda namen De dood van
R E L DEN II van Spanje
veroorzaakte
den
vreesfelijken fuccesfse oorlog tus
then Vorst
fchen Frankrijk en Oostenrijk De vrede die een einde aan
dezen oorlog maakte bevestigde de Belgifche gewesten in
bet bezit van Oostenrijk die dezelve behield tot bet jaar
toen zij door de Franfchen ten gevolge van den om
wentelingsoorlog overflroomd werden
Ten aanzien der taal die tegenwoordig in de Nederlan
den gefproken wordt merkt de bovengemelde Reiziger bet
navolgende aan Naauwelijks is men de Nederlanden van den
kant van Mons ingetreden of men ontmoet in plaats van
bet flechte Fransch van Picardii eene foort van oud Gallisch
in elke der provincien verfchillende maar door den algemee
nen bijnaam van bet Brabandsch Walloonsch onderfcheiden
Deze taal is zoo na verwant aan die der oude Gallilrs dat
in de nabijheid van Luik in bet bijzonder vele uitdrukkingen
die blijkbaar uit bet Latijn afgeleid en zoo kort als kracht
Een Fransch Schrijver
vol zijn algemeen gebruikt worden
reden
had
zich
over derzelver uit
opgemerkt
dat
men
heeft
fluiting nit bet nieuwere Fransch to beklagen terwijl hare
plaats flechts gebrekkig vervuld wordt door omfchrijvingen
even kracht als zouteloos
Het vervolg en
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aan den zuidelijken oever der Oostzee ligt een dorpje
uitlokkend en vriendelijk midden onder donkere pijn en
Hagedoorn en braamflruiken omkran
koele beukenbosfchen
fen de kleine Inge venders van deszelfs tlroohntten tier iigc
op eene matige verhevenheid en biedt noordelijk bet lag
chendst uitzigt in de opene zee Links doemt in de flaauw
ile fchemering een fchiereiland uit de baren op dat de zwer
vende blik een rustplaatsje biedt Eenzaam is bet dorpje van
groene heuvels omgeven herinneren flechts aan de regter
hand over eenen boezem der zee de blaauwe torens der
verwijderde clad aan de grootere wereld
Hut aan hut huist bier visfcher aan visfcher vgor eenen
ieder berust bier de hoop In den vloed der zee en in zijne
lietten
Ver van bet gewoel der luidruchtige ftad toeft gaarne de
gevoelige bier Nadenkend blikt hij in de breede zee als wa
re hij den verwijderden volken bier nader verwant Ver over
bet blaauwend verfchiet bloeit Brittanje ginds bet fchoone
Frankrijk De baar die thans zijne zolen befpoelt brak
welligt reeds aan Zwedens fcheren of droeg eene gondel van
Venetie Grooter fchijnt bier nog bet oneindige rijk der ver
beelding en ligt als in den reineren xther ontplooit zich
baar vleugel
Hier nu in dit kleine paradijs jammerde eenmaal de arme
bier grijnsde vertwijfeling hem uit de golven aan
JOH N
Bier
Doch wel is bet der moeite waardig de treurige
gefchiedenis geheel to hooren om der gedachtenisfe van twee
Ongelukkigen eenen traan to wijden

In den fchoonflen glans zonk de zon achter de westelijke
beukenheuvels De muggen gonsden de meikever bromde en
feeds hief bier en daar een krekel zijn avondlied aan toen
de Dude visfcher PETER met zijne dochter SUZETTE nit
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de but traden om de netten tot de nachtvangst weer in or
de to brengen
• De zee is zoo iil SUZETTE begot de oude
wij
zullen dezen nacht eene goede vangst hebben
en terwijl de oude zijn kort pijpje aan
SUZETTE zweeg
flak werkte zij zonder ophouden ann bet net
„ Ei vader wat ruischt daar toch in de itruiken
begbn
zij op eens en ijlde naar de verdachte plek Zij boog de
twijgen nit elkander en verdwenen was zij nit s vaders oog
riep eene be
„ Om Gods wil mark mij niet ongelukkig
vende mansfiem haar tegen en een rijzige borst in boeren
kleeding ftond voor haar
vroeg toch eenigzins verfchrikt
• Nu wat is bet dan
bet ftoute visfchers meisje
• ch ik kan ik durf bet niet ze gen Wilt gij mij
redden
• Van wien Wat hebt gij misdaan Kom bij vader
• Om s Hemels wil niet Oude lieden zijn achterdochtig
Hij zou mij verraden Zij zijn mij op bet fpoor
ngftig trad S U Z E T T E een paar fchreden terug „ Wie
dan Wie zijt gij Ik ben bang voor u
• Wees niet bang ik ben geen misdadiger Ik ben
ik moest
ik
de foldaten
Thans Verftond SUZETTE hem ten minfle half
• Ei als t anders niet is zoo kom maar gerust met Va
der houdt niet van foldaten hij zal u vast helpen Hier zijt
gij zeker Tot aan de grenzen is meer dan eene mijl bier
zoeken ze u gewis niet
zeide zij en trad met den vlugteling
• Ziedaar vader
ziedaar dezen armen mensch hebben de
fche
pader
foldaten over de grenzen gejaagd Zeg hem toch dat hij bij
ons zeker is en dat gij hem niet verraden wilt Zie waar
hoe hij beeft
zeide de oude vriendelijk „ en
• Kom nader vriend
vertel mij eerst hoe alles to zamen hangt Te vreezen hebt
gij nergens voor Kom ga bij mij zitten
Met een diepen zucht reikte de onverwachte gast den ou
den PETER hartelijk de band en voldeed toen na een
vrolijk God zij gedankt aan deszelfs verlangen
S U Z E T T E pond op eenen kleinen afl}and bij hue netten
• Waar
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vroeg

PETER

„

Hoe beet

„ Ik beet J o H N B u M
antwoordde de vreemdeling
~ Mijn vader bewoont een vrij goed in bet
fche Ik
ben zijn eenige zoon naar de landsheerlijke verordening dus
vrij van den militairen dienst Maar de beer Generaal heeft
vele audere borften hun affcheid gegeven wier vaders rijker
waren dan de mijne en alzoo ook meet offeren konden en
mij verlangde hij wederom tegen regt en wet Mijn oude
vader heeft op de knien voor hem gelegen en om mijne vrij
heid gebeden maar alles to vergeefs Toen is mijn vader
toornig geworden en heeft aan den beer Generaal gezegd
hij behoorde zich voor God en zijnen Vorst to fchamen dat
hij noch geregtigheid noch landsheerlijke bevelen eerbiedig
de Daarop heeft de beer Generaal mijnen vader uitgefcholdeu
en op de wacht laten brengen en toen hij eindelijk gister
avond Iaat uit de Clad to huis kwam was zijn eerfte woord
maak dat gij over de grenzen komt de boel is
j OH N
fou t Ik btfloot dit terftond den volgenden morgen to doen
pakte eenig linnen en kleederen in en vader wilde mij heden
vroeg nog eenen teerpenning op reis medegeven Mar de
heeren foldaten moeten dit zeker gemerkt hebben want reeds
des nachts was een kommando voor de deur om mij of to
halen Gelukkig kon ik mij want ik was om ter dege vroeg
bij de hand to zijn gekleed to bed gaan liggen nog fpoedig
Ik fprong door bet kamerverfler Een
genoeg wegmaken
onderolicier merkte bet en zette mij na maar ik wist de
paden en wegen beter dan hij en zoo ontfiiapte ik gelukkig
ger gebied
Ben ik bier veilig zoo beloone
op bet
u God zoo gij mij inneemt Vergelden kan ik u flechts
door trouw en arbeid Ik heb niets meer dan zoo als gii
ls een misdadiger heb ik den geheelen dag
mij bier ziet
rondgezworven Overal vreesde ik verraden to zullen wor
den tot eindelijk honger en dorst en bet vriendelijk gezigt
ewer dochter mij overbaalden om u to naderen
SUZETTE
breng
toch wat eten wilde de oude
lroepen maar SUZETTE was reeds naar de but gefprongen
zeide
Ik help gaarne die van wervers vervolgd worden
PETER „ offchoon ik met mijzelven niet regt eens hen
of hot regt of onregt is Doch bij u JOH N geloof ik een
X x a
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Christelijk werk to doen wanneer ik u in mijne but toevlugt
verleen
Joist bragt SUZETTE die zich den gast ter eere met
eene witter fahort had opgefchikt brood eenigen gerookten
visch en een pot met melk
Daar verkwik u
zeide zij en zette alles voor den
vermoeiden neer
Bet drinkt
voegde de nude er bij „ en als gij ons
aan ons werk helpen wilt en bet u bij ons bevalt zoo kunt
gij blijven zoo Lang bet u belieft Niet waar SUZETTE
zeide hij tegen de dochter „ federt moeder dood is woroc
bet ons buitendien toch to zwaar
SUZETTE zeide ja doch bet was haar alsof zij eigenlijk
neon had moeten zeggen De jonge knappe vreemdeling zon
bier blijven met haar onder den dak wonen De gedachte
aan hare overledene moeder een verloren lid der familie bet
denkbeeld eener mogelijke vergoeding van hetzelve door den
aangekomenen en een huwelijk
ach een zoo liefelijk
dit alles woelde in een oogcn
woord voor een jong meisje
blik bij haar in boofd en hart rond en zij fond daar regt
onnoozel
Gave God dat er geene foldaten in de wereld noodig
waren
begon de oude „ I let is eene affchuwelijke beflem
ming bloot tot menfchen moorden aanwezig to zijn
De
foldaat deugt niet voor den vrede en om den held gnat dik
wijis de gevoelige mensch to gronde Ja JOH N blijf bi}
mij en help mij aan rnijn work lit voer flechts krijg tegen
visfchen ten hoogfle ook tegen vogelen en daarbij bevind
ik mij w l
Bier bleef bet bij J o ti N werd huis en werkgenoot bij
den ouden PETE R
Was bet de paradijsachtige f reek was bet de bekoring der
nieuwheid of was bet de roodwangige S U Z E T T E
J
R N leefde bier vrolijker dan menig Vorst op zijnen troop
Hij vond fpoedig gelegenheid zijnen ouden vader tijding vats
hem to geven en ontving menigerlei onderfleuning van hem
die hij eerlijk met de visfchers familie deelde
De nude
E U M liet hem door vertronwden waarfchuwen
zich toch
niet buiten zijnen fchuilhoek to wagen tot hij eenigzins in
vergetelheid zou geraakt zijn De foldaten deden zeide men
de geftrengtle nafporiugen naar hem
Er
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Er verliepen verfcheidene maanden De berfst ruischte reeds
door de pijnboomen en ontbladerde de beuken De dagen
werden korter en korter
De brullende zee verkondigde den
naderenden winter De visfcherij hield op de netten wer
den geborgen en alles in bet dorp hield zich thans bezig met
de lijstervangst
Nier ligt wordt ergens deze herfilelijke welfmakende trek
vogel menigvuldiger gevonden dan bier Bij duizenden words
hij gevangen en deels naar de ftad ter markt gebragt deels
ook van de fijnere proevers met jeneverbesfen gebraden op
de plants zelve genuttigd
J o H N en SUZETTE waren door bet dagelijksch bijeenzijn
aan elkander gewend geraakc
Zij zagen elkander gaarne
maar bet kwam tot hiertoe bij geen van beiden op aan lief
ltijd op zee to midden van de dikwijls
de to denken
dood dreigende baren had eene onafgebroltene vermoeijenis
bunne harten geenen tijd gelaten zachtere gevoelens aan to
lr weeken
Hoe geheel anders was bet thans
PETER was oud en
zwak en werd bet dagelijks meer Gaarne bleef hij
s bet
mogelijk was to huis want zijne zwakheid vermaande hem
na taehtigjarigen arbeid tot rust J I N en S U Z E T T E had
den derhalve de lijstervangst alleen to bezorgen Hij fneed de
beugels zij draaide de paardenharen ftrikken Hij beklom de
lijsterbesfenboomen en zij vergaarde de roode lokfpijs der
vogelen in korven Te zainen gingen zij s avonds en s
u orgens in bet woud om nit to zetten en den buit op to
baren Het woud ruischte zoo zacht zoo akelig bruiste de
zee Hier was bet om infpanning aller krachten to doen
daar was hunne bezigheid behendig fpel Hier waaide de
wind dikwijls bet luidUe woord weg daar hoorden zij elk
ander zoo na iederen ademtogt iederen zucht In bet woud
leerden zij gevoelen en zij gevoelden roen
dat zij elkan
der beminden
Doch bet was die reine hemelfche liefde die zich altijd
to meet in zichzelve terugtrekt hoc flerker zij wordt Van
dag tot dag werd er tusfchen hen minder gepraat S U Z E T T E
werd rood zoodra J o H N haar aanzag en J o H N floeg de
oogen neder zoodra hij S U Z ET T a S oog ontmoette
SUZETTE was cen knap
roodwangig landmeisje wist
zicb regc aardig to gedragen en fnedig to antwoorden Het
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laatfe had zij der flad to danken welke zij doorgains twfe
maal s weeks met visch of lijsters bezocbt Zij had daarbi
een hart rein als een engel en de reine boerfcbe eenvou
digheid der zeden bewaard In de fiad noemde men bear niet
anders dan de mooije s U z E
Vele aanbidders had zij tot J O H N S grootfte verdriet
Overal werd zij vervolgd en fchoon ze tot J O n N S
blijdfchap overal de aardigfte blaauwtjes liet loopen zoo
vreesde hij evenwel voor zijn geluk en zijne rust Het ge
vaarlijkfle van alien fcheen hem een jager die op zijne Nim
rodstogten in s u z E T T E een heel aart}ig fink wild opgefpoord
had dat hij des vangens waardig fcheen to houden Hij
diende op een bijgelegen landgoed in bet
fche en berg
en dal fcheidden hem van bet dorp waarin s U Z E T T E woon
de Maar R o H R s zoo heette hij achtte geene be zwaren
om bet bevallige meisje to zien Hij kwam meer en meer
malen en ten laatfle begonnen zijne bezoeken eene foort
van formelijkheid to verkrijgen Geen zondag ging voorbij
dat R O H R s Wet keurig uitgeflreken den ouden bezocht
om s u z E T T E rondfladderde
en
SUZETTE tegen iedereen vriendelijk was bet ook tegerE
Dit nu begreep deze verkeerd en J O H N desge
R O HR s
lijks J o H N werd in dezelfde mate terughoudender jegena
SUZETTE alS R H R s vriendelijkheid en indringendheid toe
namen Het meisje bieef zichzelve gelijk Zij beknorde it o It R t
lagchende als hij een band van haar lossrok en weer vast_
bond of haar met geweld kusfen wilde en merkte bet niet
als JOII N vol ijverzucht morrend henenging
Onder zoodanige omfiandigheden meende It d t R s eindelijk
met bet meisje ver genoeg to zijn om nu bij den vader
regtflreeks om haar to kunnen vragen Hij bepaalde bij zich
zeiven den naasten zondag daarvoor
De winter had zich langzamerhand laten vinden De laat
herffielijke nevels begonnen in losfe vlokken neer to vallen
De lijsters waren weggevlogen en in zee vertoonde zich
drijfijs
„Lieve kinderen hief de oude op zekeren avond asn met
mij zal bet Met lang meer duren Ik gevoel bet voor mij
zullen de rozen niet meer bloeijen en u S U Z E T T E ZOU
ik daarom v r mijn einde toch nog gaarne verzorgd zien
HOC
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Hoe lloeg den goeden J o H N en dellfieve SUZETTE
bet hart Geen van beiden was in flaat to antwoorden
De oude voer voort
• J o H N is nu reeds over bet half jaar bij ons Hij is
ik moet bet bekennen altijd trouw en arbeidzaam geweest
en verflaat bet werk nu reeds
Daar dacht ik nu zoo
wit dunkt u s u z E wat dunkt u J o x N
als gij eens
een paar werdt
Eene lange pauze was bet antwoord
„ Nu mishaagt u mijn voorflag
Schuw antwoordde J O H N met een zucht „ Ik
ach
lieve God
tar
de jager
• R Has
vroeg SUZETTE lagchende „ die
• Loopt hij u dan niet reeds federt een vierendeel jaars
overal na
voer J
N voort
„ Kan ik bet hem beletten
antwoordde s U Z E T T E
• Ik bemin u zoo hartelijk
fluisterde J o H N halfluide
• Hebt gij haar dit dan gezegd
vroeg PETER
• Neen
maar zij heeft bet wel kunnen merken
• Ei bet laat zich toch van een eerbaar meisje niet doen
om bet eerst van zoo iets to fpreken
viel u z E T T E ein
delijk in en wist ter naauwernood dat in deze woorden de
bekentenis barer liefde van de lippen gleed
„ Gode zij dank
fprak tot in de ziel verblijd de oude
„ Mijn wench is vervuld Gij zijt een paar
Komt hier
voer PETER voort en leide huune handen in elkander
„ Zijt gelukkig
Bemint elkander altijd trouw en hartelijk
en God zal uwe vereeniging zegenen
Voor welke vreugde ontwaakten J o H N en S U Z E T T E des
volgenden morgens
Waartoe dezelve to befchrijven Wie
bemint en bemind heeft zal gevoelen wat beiden gewaar
werden wie nooic beminde zou over onze fchilderij flechts
glimlagchen
De oude wiens krachten dagelijks meer afilamen maakte
fpoed en zoo wandelde dan J O H N reeds een volgenden
zaturdag near bet kerkdorp om
welke zoete gang om
zijne ondertrouw met SUZETTE voor den volgenden zon
dag to bezorgen
R o H R s die er in eenige dagen niet geweest was wist van
dat alles niets In zijne gala liverei kwam hij aes zondags op
dagen Geene gedachte was bij hem opgekomen dat J o n N
X x
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zijn begunji gde medevrijer kon zijn

BHij vond bet gelukkig
gezin aan de middagtafel Op des ouoen vriendelijke noo
diging nam hij er deel aan fchertfe tusfchenbeiden met su
¢ ETT E
en vermaakte zich heimelijk met J O H N s donkere
blikken
Zeer fpoedig verwijderde zich bet jonge paar en R o H R s
met den puden alleen had nu gelegenheid zijne verkiaring to
doen
Hij deed bet doch wat gevoelde hij top hem bet ge
beurde bekend werd gemaakt „ S u z s T T Z aan then
zei
de hij en werd bleek van woede
aan dien landleoper
dien
fchen deferteur
Hij fond op en ijlde naar de
dear
De oude beefde bij bet woord deferteur
„ Maar hoor toch nechts lieve R o x R s
riep hij
den toornigen na doch hij was reeds de dour nit In hot
heengaan zag hij J o H N en S U Z a T T E in zoete vertrouwe
Wacht valfche
mompel
lijkhcid aan de huisdeur flaan
de hij in bet voorbijgaan met eene gefmoorde fem
ik
ga thans Mar gij zuit mij wederzien
R ii a R s een huichelachtige losfe knaap had op deze
verbindtenis zijn geluk gebouwd Hij flak in fcbulden Hier
boden zich hem een eigen Iluisje eigen baard en zoo ais
hij wist ook een paarhonderd daaiders bruidfchat bet legaat
cener oude moei van s U Z E T T E en hierbij een bekoorlijk
wijf aan Deze uitzigten verdwenen nu op eens Verfmaad
en zoo als hij zich inbeeldde van SUZETTE bedrogen
ademde hij ilechts wraak
Hot gelukkige klaverblad vreesde voor de uitbarfling zijner
kwaadaardigheid PETER had eenmaal in een vertrouweliik
gefprek J pH N s lotgevalien bekend gemaakt en hem dear
door de gevaarlijkfe kans gegeven Doch er verliepen ver
fcheidene dagen en R o H R s liet zich noch zien noch boo
rcn Men word weer gerust en maakte voorbereidfelen tot
lleen J O H N kon niet regt opgeruimd
bet bruilofesfeest
worden
Rd H R s had door zijne uitlating de gedachte in
hem opgewekt dat hij een eeuwige vlugteling nouit een
gerust uur genieten zou Vader en bruid zochten hem to
Hij dwong
troosten gerust to fellen op to vrolijken
zich om vrolijk to zijn en de bruiloftsdag naderde
vader waren tot
S U Z E T T E S bloedverwanten en J o H N
bet
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bet kleine feest genoodigd De oude PETER had alles in bet
werk gefeld om zijne s u z E s trouwdag regt feestelijk to
vieren en dankbaar erkenden dit de gasten en beloonden
zijne bemoeijingen met de vrolijkfte de hartelijkfte fem
ming Tegen den avond gingen de genooden regt voldaan
been en de vreugde van den bruidsnacht wenkte bet geluk
kige paar
De zee huilde bet woud ruischte de nacht was verfchrik
kelijk
De elementen fchenen tegen een fchelmfuk op to
komen
Middernacht was voorbij en zoet fluinerde J O N N met
bet aanvallige jonge wiJfje in den arm daar werd ferk aan
de deur geklopt J H N ontwaakte „ Wie daar
riep hij
klonk hem eene gruwzaam bekende fleet
en
Ro HRs
tegen „ R o H R s komt to bruiloft maak open
J H N beefde S u z E T T a was wakker geworden en klem
de zich door bet alarm verfchrikt naauwer aan hem vast
„ Opengemaakt
fchreeuwden verfeheidene femmen to
gelijk
ftamelde J H N „ Het is
Laat inij S S U Z E T T E
Ro H R S
zij komen om mij to halen Bevend wikkelde hij
zich nit de armen der beminde gade en opende de deur
Hij had zich niet vergist Bajonetten blonken hem tegen
en R O H R S fond met een bleek door helfche woede ver
trokken gezigt voor hem
Dat is hij
„ Is zij nu de uwe
grijnsde hij hem tegen
riep hij den foldaten toe en wees op J O H N „ dat is hij
grijpt hem
In bet ligte nachtkleed fchoot s u z E T T E toe De oude
fchreeuwden bei
trad bevend ten voorfchijn „ Erbarming
den en wierpen zich den korporaal en den kwaadaardigen
R o H R S to voet
donderde de booswicht hun
„ Zien wij elkander weer
hoonlagchend toe „ Heb ik woord gehouden
Naauwelijks listen de huurlingen den verradenen tijd iets
aan to fchieten Hij werd gebonden op eenen gereedfaanden
wagen geworpen en door een flerk kommando weggebragt
fchimpte R o H R S „ Slaap nog
„ dieu mooi s u u s J E
een paar uurtjes gij ziet er nog tamelijk nuchteren nit Het
doet mij Teed dat ik u om de rest eens fchoonen nachts ge
holpen heb
dieu oude Niet waar de jager weer de reg
to
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Met deze woorden verdween bet monlter
to plek re vlnden
Vie fehlldert den jammer der ongelukkigen der verlate
Zoo iaat de vader bij de doodkist des geliefdetr
lien een blikfemftraal nit de heldere lucht ter neder floeg
Doodelijk fcheen bun hunne fmart en toch moesten zij haw
drmgen o De mensoh kan veal lijden moat veal kunnen
ijven Zonder troost zonder uitzigt zonder hoop tzar
den nlj in den duisteren nacht tot bet late morgenrood su
ZETTE s afgebleekte wangen kleurde
in vollen draf ward de ongelukkige naar de grenzen gevoerd
t de morgen de roovers niet op vreemden bodem mogt ach
R H R s de booswicht x H R s had niet gemard het
tethalen
bij het regiment aan to geven waar de ongelukkige j o H N H U St
mieh ophield De heer Generaal nog verbitterd over de harde
waarheden welke hij van J off N S vader had moeten hooren
zette er een zijner uitgezochtfle lijfvloeken op dat hij de
katraie weerom moest hebben al hield hem ook de Satan
in de hel verb orgen
R H R s begreep daar de deferteur
er gebied ophield zoo ware list wel de eeni
rich in het
Maar de beer met de
Se weg om hem meester to worden
ridderorde had meer moed Wat raakte hem de fchending
ran het regt der volken
R o H R s wist nu eens zijn ver
bltjf en de beer Generaal maakte hem goedgunftig ten aan
roerder van een kommando om den armen hats bij de ge
fchiktfte gelegenheid dat hij aan IL d HR S overliet met ge
Opzettelijk koos de deugniet juist den
weld op to ligten
bruidsnacht om de gehaten op het felst to wonden en
zoo ward de ongelukkige J on N bet offer zijner booze
reken
Naauwelijks was hij ter beftemde ptaatfe nangekomen of
kij ward gekleed in de automatifche bewegingen en hand
grepen ftokmatig onderwezen en na vier waken ftond hij
als een volkomen foldaat in rij en gelid
Wel wijs had de beer Generaal des kantons out alle no
fporingen en bemoeijingen to vermijden den ongelukkigen
san eon tinder verre of garnizoen houdend regiment afgefaan
Door deszelfs hooge aanbeveling ftond hij onder geheel bij
zonder opzigt want hij mogt zelfs niet fchrijven De kom
S v z a T T E was zijne gedachte
mer knaagde ran zijn hart
was zijn droom
De heldere lente verfcheen Maar voor
den ongelukkigen beftaat er geene laurel Onbevredigd ver•
lan
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longen en liefde fchenen hem bet vroege gmf tegen to
voeren
Dear weergalmde bet Krijg krijg
J OH N s regiment marcheerde „ Voort voort in bet
dacht hij „ to vroeger zal u daar
gedruisch der wapenen
Hij hoopte vergeefs Geene gevechten
de dood vinden
vonden plaats er werd gemarcheerd maar niet geiireden
Twee jaren zwierf hij met zijn regiment in verfcheidene
provincien rond zonder den vijand to zien
Het was vre
de DC troepen keerden huiswaarts en met bet naderen van
den vaderlandfchen bodem wekten verlangen en trouwe liefde
eok zijne hoop weer op
Thans fehreef hij uit de garnizoensplaats eenige malen aan
zijne bemi~nde vrouw maar deeds bleef bet antwoord uit o
SUZ ETTE
verzuchtte hij in filte „ hebt
SUZETTE
gij uwen getrouwen J O H N vergeten
Hij waagde am verlof to vragen Hot werd hem gewel
was op handen Men
gerd „ Het voorjaar
heette bet
wist niet of net fpoedig tot de groote manoeuvres naar
G
gemarcheerd moest warden
Na eenige weken kwam deze order en bet regiment mar
cheerde terfond naar G
De dag der manoeuvres verfcheen In den fchoonfen mi
litairen glans ilonden de rijen gefchaard en de magtige Vors
reed langzaam monferend de linen op en veer
dacht o H N Hij fond in bet eerfe
• Na of nooit
gelid De Vorst kwam nader en nader Nag maar weinige
mannen vcbr hem en de gelegenheid was daar „ Nu of
nooit
dacht hij trad vooruit en wierp zich voor de voe
ten van bet trot£che vorfelijke ros neer blikte den vrien
delijken man van den croon eerlijk en open in bet oog ver
verzocht
telde zoo kort mogelijk zijne gefchiedenis en
om zijn affcheid
riep hem de Vorst toe
• Sta op
J H N gehoorzaamde
„ Is dat alles waar wat gij daar zegt
• Ja uwe
antwoordde J O H N met den rustigen
loon der waarheid
• Ik zal er naar vernemen hernam de Vorst fehreef ietc
in zijne portefeuille en reed verder
• o Hoe bezielde de fchoone hoop den armen man Hoe
ver
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verheugde hij zich toen de avond hem eindelijk rust en een
zaamheid bood om zich aan zijne zoete droomen to kunnen
overgeven
Hoc menig welligt en als en maar woelden in
zijn hoofd rond Nu moest hem de Vorst vergeten hebben dan
dacht hij in acht dagen bij zijne S U Z E T T E to kunnen zijn
Mogelijkheden en onmogelijkheden vervingen elkander als
wemelende fchaduwen en hij had rust noch duur
Vroeg ontwaakte hij uit zijue korte fluimering de hoop
in den boezem Met een ligt hart tnaakte hij zijn geweer
lchoon en kon bet oogenblik niet afwachten dat de parade
weer hervat zou worden Eindelijk verfcheen dezelve De
de Vorst verfcheen
rijen ftonden gefchaard maar de Vorst
Zie door kwam buiten adem een
niet Zijne hoop zonk
B u M gij moet zoo
ordonnans op hem aan en fprak
terftond bij der Vorst komen zijne
is ann den linker
vleugel
Wie twijfelt of j OH N vloog
De Vorst verwachtte hem „ U is onregt gefchied miju
noon maar ik kan niet overal zijn Door hebt gij uw affcheid
Go en groet uwe goede vrouw
en bier eenig reisgeld
H N wilde danken maar de Vorst wenkte met de hand
O
J
en reed been
Of de gelukkige tijd nam om de gunst van den zoo
Wie zou
grooten als edelen Vorst zich ten nutte to maken
zoo kunnen vragen De avond vond hem zijn huis reeds vier
mijlen nader en zette hij zijnen marsch met dezelfde fnelheid
voort zoo kon hij over drie dagen reeds bij zijne S U z ET T r
zijn
Zijn weg voerde hem den laatften dog zijner wandeling
door zijn vaderlijk dorpje Eenige wren kon hij toch den ou
den vader nog gunner en evenwel was hij met zonneonder
gang tot zijn doel
Maar bier had hij zich verrekend
Bijna drie jaar tang had de oude zijnen ongelukkigen noon
gemist thans kon hij zich zoo fpoedig niet van hem fcheu
Neen
zeide hij „ dezen nacht blijft gij bij mij
ren
faapt wederom dune keer op uw oude leger en morgen
met Gods huip fpoedt gij verder naar uwe vrouw
Hoe heeft zij bet hoe heeft bet mijne SUZETTE
vroeg j O H N haastig
„ ch zij heeft veej om u geleden mijn zoon Bijna had
hear
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bar e angst om a bet leven gekost maar de Voorzienigheid
befchermde haar en zij verrees Uw fchoonvftder is dood
antwoordde J O H N met een
» Dat verwachtte ik wel
zucht
Tot aan zijnen dood hielp hij zijne dochter getrouw aan
hunne broodwinning Sedert zet zij ze alleen voort met pulp
barer geburen zoo goed zij kan De hoop u nog eenmaal
weer to zien helpt alles dragen Zij is gezond en heeft iY
eenen frisfchen jongen gebaard
J o H N was op bet punt van buiten zichzelven to geraken
van vreugde Dat had hij in bet geheel niet verwacht Naau
vvelijks kon de vader hem houden en flechts daardoor dat
hij hem altijd en altijd van S UZ E T T L en zijnen kleinen
G E O R G vertelde kon hij hem bewegen to blijven
rme J o H N Waarom bleeft gij
Eindelijk werd bet avond Hij leide zich neder maar ang
flige droomen vergunden hem geene rust Nu zag hij s v
dan reikte zij hem zijnen klei
Z E T T E in R O H R S armen
nen knaap toe en als hij hem aan den boezem drukken wil
de zoo was bet een tijgersklaauw then hij in de armen
hield dan weer hoorde hij SUZETTE om hulp roepen
Naauwelijks verfcheen bet eerfle morgenrood
of hij zeide
den geliefden wader vaarwel en ijlde in fpijt des vreesfe
lijkften florms die uit bet oosten gierde met gevleugelde
fchreden huiswaarts
Reeds zag hij de heuvels van verre die bet dorpje om
kransten Reeds klonk de klok des nabijgelegen kloosters ach
ter hem Reeds doorfneed hij om nader to gaan bet wel
bekende bosch Reeds zag hij bet dorp zijne hut van ver
„ Daar daar
dacht hij en fpoedde zich Nu Ilond
re
hij er voor de deur was gefloten Er werd niet open ge
daan
Een gebuur die bet merkte onderrigtte hem er
was niemand to huis De vrouw was met haar kind op zee
• Bij dezen ftorm I riep hij en ijlde naar bet firand De
golven fchuimden hem tegen Hij zag in de verte Geene
boot was to ontdekken Hij riep De wind blies bet woord
weg en huilde hem tegen
• SUZETTE SUZETTE
jammerde hij en liep bui
ten zichzelven naar bet dorp terug
• Sedert wanneer is zij weg
vroeg hij den gebunr
• Sedert heden vroeg
was bet kpude antwoord „ Zij
ging
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ging met de nderen in zee die zijn alien weer terug maar
zij komt Wet
„ Zij komt niet o God
riep h j en wierp her oog op
her meer Daar fehemerde eindelijk in de verse een witte
tip
„ Ziet gij bet buurman zlet gij bet Dat zal zij zijn
Hij Ilep weer aan her flrand Hij riep hij maakte zijn
balsdoek los en liet hem in de lucht waaijen
De witte flip werd door den oostewind nader gedreven
God zij dank her is eene boot riep hij „ her is mij_
ite S U Z E T T E l Hemel ontferm u en doer haar behouden
aan den never
De boot kwam nader maar
geen men
fcbelijk wezen was er in to ontdekken
Zij kan zich
zekerheidshalve op den bodem hebben
iieergelegd
fluisterde de hoop
Nu wierp eene zee de
Ontzerting
S U Z E T T z was er Wet
zelve aan flrand
in een goudlokkig fchreijend knaapje was de geheele vracht
rnie j o H N
kermde hij en flortte bewusteloos ter
S U z RT T z
aarde
Dat was clan her einde van zijn hopen van zijn flreven
Zoo vernielde her noodlot her heiligdom zijner fchoonile
wenfehen Her oogenblik dat hem eindelijk na driejarig lij_
den vergoeding fchenken zou flortte hem in vertwijfeling
Toen de arme j o H N weer tot zichzelven kwam beyond
hij zich in zijne hut wederom in dezelfde kamer welke
eenmaal zijne liefde heiligde Zijn oude vader zat aan zijn
bed en luisterde naar zijne ademhaling
„ SUZETTE Was j O H N S eerfle woord „ Is zij
Zijn vader antwoordde hens
dood is zij werkelijk dood
Waar is mijn jongsken Waar is aUZETTI
met tranen
zoon
voer J O H N voort De grijsaard bragt hem her
tweejarig knaapje
fprak JOH N „ loom aan mijne
„ Kom mijn kind
borst Maar gij kent mij niet uwe moeder reikt mij u Wet
aan en zegt zie zoon dat is uw ongelukkige vader Zelfs
Zoo jammerde de onge
haar lijk mag ik Wet omarmen
lukkige zonder ophouden hij fprak van niets dan van haar
Eene hevige koorts had hem aangegrepen en de onde
yreesde voor zijn leven Doch de natuur kwam hem oolt
itmaal to bulp en op den vierden dag as zijne tehuis
komst
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S dood was de
komst op den vierden dag na SUZETTE
meet
ftaat
hem
op bet bed to houden en
in
onde man niet
vermijden
hem SUZETTE S ljk to
het
nu
niet
meet
kon
oonen
Kort no zijne onmagt hadden de visfchers hetzelve nan den
oever gevonden en naar de wijze der landlieden verflerd
in de doodkist
lag zij eeue fchoone bloem gelijk
De oude vreesde bij dozen annblik voor J o H N mast de
fmart des ongelukkigen had feeds den hoogiten trap bereikt
Hij kuste bet lijk weende een paar tulle tranen en zeide
Hij nam zelf eene fpa
toen gelaten „ Dekt haar nu toe
de en groef haar graf onder dat boschje waar hi haar bet
eerst zag Hij zelf hielp zijne SUZETTE in bet gsaf laten
en geen traan rolde meer over zijne wangen Het kind was
hem onverfchillig Hij fprak niet meer Op geene vraag ant
woordde hij uitgenomen wanneer zij betrekking had op de
verlorene als wanneer hij ten hemel blikte enm ftil jrmtmereitd
nitriep
ROHRS
Dagelij ks ging hij op S U z e T T E S
graf doch ilechts drie weken lang toen
was hij verdwe
nen en niemand heeft hem ooit weer gezien
De gefchiedenis zegt niet wat van bet knaapje gewor
den is
Wien eenmaal zijn pad in genen oord voert en wiet clan
een zeldzaam gevoel zachtjes toeflnistert bier dronken een
maal J O H N en SUZETTE nit den vreugdekelk der liefde
bier mengde voor hen helleboosheid haar vergift daat ender
en verwoestte bun levenagenot onder gindfche boschje wel
ligt fluimert SUZETTE daar ftaan welligt de bouwvallen
S huisje
van PETER
o l die wijdt den ongelukkigen ge
wis een traan
J E G
P U N T D I C H T E N
GENER
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fprak de eerlooze NEY met trotsch gefmaal
Tot B C H as N N d eedlen Zwitfer Generaal
voor de Eer
„ Gij vecht voor Geld en wij
„ l

Zoo

vert dan elk voor t Been hij niet bezit Mfl nlleerl
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SUON P RTE EN ZIJN

DJUD NT

Hoe der Verbond nen magt in t einde mijn bedwingers
Zie fprak N P o L E o N ontzet „ zie daar Gods vinger ~
dch Sire neen hernam zijn fchrandere djudant
Neen niet Gods vinger Jlechts maar wet de heele hand
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t Was Zondag toen Held WELLINGTON
Den vuigen Corlkaan verwon
Hem die nooic Rustdag eerde
Den Heidenfchen N P o L E o N
Mar t was die zelfde Slag die eensklaps hem bekeerde
Want mogen we op Brittanje bouwen
Hij zal voortaan wel Rustdag houdn

GERING VERSCHIL

„Vat vord ring in befchaafde zeden
„ Hoe was weleer de Trouw verbonden met gedruisch
„ Thans kan men in het Huwlijk treden
» Zoo ftil gelijk een muis
Een enkel woord tnijn Yriend behoudens uwe reden
t Verfchil is niet zoo groot als ik het wet befchouw
t Gedruisch kwam eertijds v r thans komt het nd de Trouw
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Ik ftneek u dat ge mij flechts vijftig gulden fchiet
Gij Heer van een Miljoen ontzegt me een bede niet
B invallende
Gij dwaalt mijn Vriend k Ben armer flog dan gij
Want
die Miljoen is Heer van mij
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BIJ W TERLOO EN ELDERS EEVING
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duo fchijnt bet to
overwinnen
Sloeg ooit zijn leper op de vlugt dan kwam de fehrik van binnen
De Franschman die zijn lappentaal t liefst bedelt bij den Griek
hij kent hem lang
doorgaans terreur
Noemc zulken fchrik
panique
t
denkbeeld
of
van
t
eertijds
dartel
plagen
Geleerden leiden
Des Veldgods P N die t Herderdom plagt fchrikken aan to
jagen
Maar zou t niet mooglijk kunnen zijn
N P had de waarheid
lief
zege
en
pan
dat
s
al
zaam
Dat nitre
vormen t adjectiefI
Eenganfche zegepraal toch was t hij legt ditliefstnietopen
Die vol van fchrik N POLE ON en al zijn yolk deed loopen
P

oLE o

N

was door geen mensch
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was ons een waar genoegen to befpeuren dat zoo
Commisfarisfen
in t bijzonder als de Leden in t alge
wel
meen van het Muzijkgezelfchap Harmonica ons veriangen niet
alleen to gemoet maar zelfs zijn voorgekomen ten opzigte
der enfemble ftukken Het is to gelijk flreelend voor ons
daaruit to mogen afleiden dat ons gevoelen hieromtrent over
eenfleint met dat van zoo vele wezenlijke Kunstvrienden
Zondag de a fte October tot bet laatfte Concert van
eerfte af
evengemeld Gezelfchap bepaald zijnde gaf men
Symphonie van w I L M S C Mineur De uitvoe
deeling
ring van dezelve beviel ons juist niet to zeer Het eerfte l
n mouvement door dat men bet
legro bekwam meer dan
had
ingefteld
Daar
deze Symphonic reeds meer
to fchielijk
malen gemaakt was vervalt de verontfchuldiging die men
anders welligt zoude aanvoeren dat dezelve vreemd of onbe
kend
Y y
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kend was of dat men niet geweten had war er in to doen
kwam Doch gefteki dezelve ware onbekend geweest tot
war einde dienen dan de repetition
Even min kan her op
feltrift voor bet mouvement waartoe ook niet zelden toe
vlugt wordt genomen hieromtrent verontfchuldiging opleve
ren her is immers bekend hoe verfchillend in beteekenis
deze aanduiding der Componisten is weshalve dit tot bloo
ten Bids nemende her wel niet anders kan of men zal dik
Ons is ter ooren gekomen als ware bet ge
werf mistasten
brekkige in dezen aan medefpelenden to wijten geweest Wet
i s waar dot men in vele gevallen to weinig befcheidenheid
in her oog houdt jegens eenen Directeur en to dikwijls zijne
ondergefchiktheid vergeet nogtans behoort eels Directeur de
middelen to kennen our zoo al een mouvement verkeerd
ware genomen waarvoor hij echter behoorde to zorgen het
zelve als anmerkbaar to regt to brengen Want bet is al
tijd stn hem dat gebreken van lien aard geweten worden
en ook to wijten zijn
Meer gelijke krachrsverdeeling
vooral under de blaas infrumenten ware ook in her Trio
der Menuet en overigens bij de vele voor hen aangebragte
Solo s to wenfchen geweest her deed zich fomtijds voor
its in een orgel waar een of meet registers niet doorgaans
jaiat aanfpreken Hierna voevcle men nit Wi hehmrs gevarieerd
voor her Orkest van w I L M s Hoe veel moeijelijks ja
fours gewaagds ook in die variatien is ten opzigte der uit
voering fpeelde de Veer DE R U I N E zijn Violoncel Solo
zeer goed
In de tweede afdeeling gaf mm gene Cantate in her jongst
vorige jaar ter viering van bet
jarig beftaan van dit Ge
de woorden door den Heer H H
zelfchap vervaardigd
met verander
K L IJ N de muzij k van den Heer w I L Ins
den tekst
Voor dezen uitnetnend volbragten arbeid ver
dient de Heer R L IJ N biizonderen dank omdat deze Cantate
mI meermalen gelijk dezelve verdient kan gehoord worden
Wij beketmen met dat al niet to hebben kunnen befeffen
ivat de Componist heeft bedoeld met aan de Trompet zulk
eon zeer gewaagd Soto in de antlers zoo doelmatig zaamge
llel
Men hen in xoen s ezikalifcks Lexicon nazien hoe er in ie
gtand die Ban het hoofd van can Orkest geplaatet is meeedere en veel
ftcotere vereiscdten gavnodeid worden dan
de maat to lluan

MUZIJI
Want hoe bljzotlder
felde Ouverture toe to voegen a
goed unar bet ons coefchijnt bet in de Cantate voorkomee
de Kinderkoor is aangebragt is zulka geenszins bet gev l
met dat Trompet Solo t
Zoo dit derhalve geibitied zij
om den Heere fl L S S gelegenheid to geven zijne bekwaam
heid op dit Inftrurnent ten toon to fpreiden dan ware bet
ons gevoegelijker voorgekomen hem daartoe door eene Va
riatie in Wilhelnsus gelegenheid to hebben gegeven
De Cantate werd over bet geheel genomen voldoende
uitgevoerd Een en ander wat men beter gewenscht had re
hooren en dat ook beter had kunnen zijn zoude onheuscli
zijn duidelijker aan to ftippen tie meer daar bet onzer op
inerkzaamheid niet ontfipte dat zuiks geenszins voortkwant
nit onkunde of onbekwaamheid maar door toevalligheden
welke wij bij beoordeelingen of bet geven van verflag
immer in bet oog wenschten to zien gehouden Hetgeeni wlj
is
bij deze feestvierende flutting wet verlangd hadden
dat men alleen de Cantate had gemaakt aangevnld of afge
wisfeld door eene Voorlezlng en de Symphonic en Variacien
had achterwege gelaten of dot men ten flotte ook bet
Wilhelmus had uitgevoerd doch zonder Variatien eerst met
Orkest dan met Koor en dan Koor en Orkest to zamen
waardoor naar ons inzien de illufie zon gewonnen hebben
Immers verlangc bet gehoor rustpunten en dan eerst kan men
aar genot hebben hetgeen men mist bij zoo veel verfchil
lends en achtereenvolgends
Wij hopen dat de blljkbare overeenftemming tusfchenCom
ook
niisfarisfen en Leden
voornamelijk de werkende
gedurende dezen winter en voorcdnrend moge blijven be
ftaan als wanneer wij ons voorshands verzekerd durven hou
den dat wij niet dan een zeer vereerend verfag van dit kunst
minnend Genootfchap zullen mogen mededeelen
Door zulk een doeltreffend enfemble kan ook voorkomen
worden de zonderlinge gewoonte van niet dan eerst na
verloop van eenige Concerten de Dames in grooten getale
to zien opkomen
Terwijl anderzins de eerfte Concerten
door deze zonderlinge mode verkeerdelijk den fchijn heb
Ten
ben van de minst belangrijke to zijn
a Men vcrgete nimmer dot volgers bet oordeel van bevoegde
Hnnsrkennets eene Onverture bafchonwd moot worden ale eene be
k ropte voorftelling of averzigt van bet geheele volgende flak
f C o c H zegt „ Do Trompet mag enkel eene aanvullende partlj ult
ialten of zich fomwijlen s met korte Solo s latex hooren

ntt zIJc
Ten flotte bieden wij onzen Kunstvrienden eenige losfe
tanmerkingen aan die wij hopen dat bij bet kort aanftaand
begin der Concerten voor bet Winterfaizoen niet als geheel
overtollig zullen befchouwd worden
Het ware noodig dat men zich wat meet liet gelegen lig
Sen aan bet oed en zuiver flemmen der Inftrumenten Velen
immers bekleeden in Orkesten eene plaats wier inftrumenten
nimmer met de overige gelijk of goed geflemd zijn
welk Orkest treft men de zoodanigen niet aan Dan

en op
hoe is

dit zuiver flemtnen over bet algemeen mogelijk hij de tot
hiertoe plaats hebbende gewoonte Immers fchier eensklaps
ilemmeu alien gelijktijdig als a wordt aangegeven en zelfs

dan bemoeijen zich velen daar niet mede als hebbende zulks
Doorgaans ook
reeds to voren
op hunne wijze volbragt
that men niet genoegzaatn acht
of de blaas inftrumenten
onderling wel flemmen iets hetgeen wel vooraf diende on
derzocht to zijn Houdt nu bet algemeene flemmen en bet
daarmede zoo dikwerf gepaard gaande aanftootelijk rumoer
cp dan words zulks door de min vaardigen in d ns geftaakt
vermoedelijk om niet to doen hooren dat zij hiermede niet
zoo fpoedig to regt kunnen komen en dezen fpelen of vide
len dan maar op hunne wijze mede Deskundigen hoeren dit
wel maar fchijnen er zich dikwerf mede to vermaken ter
wijl anderen die beter denken door de vrees voor eene

weigering om van hunne hulp gebruik to maken wederhou
den worden
Wenfchelijk ware bet zelfs dat men middel wist om de
hoorders van bet vervelend aanhooren van dit ftemmen to kun
nen ontflaan
en dat de leden van bet Orkest niet dan met

behoorlijk of aithans bijna welgeftemde inftrumenten op bet
Orkest voortraden dan daar de inrigting der meeste Muzijkr
zalen zulks onmogelijk maakt zal ook dit wel onder de pine
vota moeten gerangfchikt blijven
Is er wijders in fchier alle Concerten iets hinderlijk zoo

is bet voorzeker bet onophoudelijke praeluderen en doede
In bet bijzon
len
of hoe zulien wij bet anders noemen
der heeft dit doorgaans plaats bij de blaas inftrumenten en
bet doet ons Teed ce moeten zeggen dat aan deze kinder
achtige en eenen volflagenen wanfmaak verradende liefbeb
berj zich bij voorkeur de zoodanigen fchuldig maken die
men bet minst zou durven verdenken van alle n bet werle
Befcheidenheid
tuigelijke buns inftruments meester to zijn
verbiedt ons bier de nameu van de bedoelden to vermelden
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namer zijn bij God
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nliskennen van de vo rbid lingen eener Christelijke Ge
ineente gcuit doer eenen welgezinden Lecraar Zij
mogen den bdrukten koud en als ledig van gevoel
toefchijnea maar wie durft beweren dat de taal van
den hartstogt hoe goed eene aandrift pet Medelijden
zij een wezenltjk of noodiger vereischte uitmake van
bet bidden dan die opregtheid en bedaardere ernst
die voorzeker niet ongevallig is bij God die ecn Geest
is en als zoodanig wil aangebeden worden in geest en
in waarheid Neen hartelijke menfchenmin geloovig
vertrouwen en nederige onderwerping aan de Hoogfte
Wijsheid waartoe immers bezwaarliik onze zwakheid
zich verhefFen l
bij cene warme liefdedrift vobr den
kranken veroorloven elk Christen Reeds zijne be
lang{tellende voorbede der Voorzienigheid op to dragen
lgemeene Goedwilligheid door Jezus zoo duur aan
geprezen vermag geene andere gevoelens in to boeze
men of hooger dan tot waardering van den naensch
in lijden voor eenen onbekenden op to klimmen Of is
dit redeliike dit zoo gij wilt koelzinnige niet vol
doende bij de openbare Godsvereering Voorwaar wij
zien dan niet hoe de lieiland het zij met alien eer
bied gezegd valt vrlj to pleiten van pet onmogeiijke ge
orderd to hebben van zijne Navolgers toen hij dezen
gebood „ Zegent ze die u vervloeken doet wel de
„ genen die u paten en bids voor de genen die u
„ geweld doen en u vervolgen
Dan w l ons ner
gens lezen wij „ Hebt uwe vijandett lief met bij
voeging als uwe teederitebetrekkingerl dierbarevrien
den of weldoeners
Intusfchen men verwarre geenszins de kalme bedaard
heid bij pet kerkeliilt voorbidden heerfehende met
cene wraakbare onverfchilli heid Daar immers alwaar
de Gemeente zamenvioeit tot hulde ein vereering des
lbeftuurders en zij v r pet fcheidert der vergaderin
ge hare jongfte bederl over afwtzignzichuitbreiden
de ten Hemel opzendt verhoogt de plaats en bet
uur ja de daad zelre der aanbiddint den deftigen
eriist
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ernst Daar vcreenigt Jezus alle de leden van zijn lig
chaam de Kerk gelijk broeders en zusters tot Ersn
gezin onder zich bun Hoofd bezielt Hij alien door
zijnen geest der liefde naar zijnen heiligen en geopen
baarden wil Daar voegt alzoo „ het weenen met den
of het aandenken en fineeken voor een
» weenenden
zieltogend medelid van hetwelk geen ander zeggen
ik heb u niet van node
kan
Daar behooren
zonder aanneming des perfoons voor elk mensch of
Christen wie hij zij voorbiddingen gelijk dankzeg
gingen to gefchieden Daar evenzecr als in de bin
nenkameren moeten zij ingevoige des postels ver
i Tim II i en
maan
door de Geloovigen ge
daan worden „ en zijn dezelve aangenaam v or God
„ en onzen Zaligmaker
Maar de afivezigheid belet den kranken en diens
gezin aan het ziekbed gekluisterd of ook in hunne
droefenis de eenzaamheidminnende onmiddellykeffich
ting to gaderen uit de woorden des Leeraars en het
deelnemend gebed des openlijken demoeds Echter ver
inag zich hunne fombere vroomheid met behulp eenar
iTaardige verbeelding to verplaatfen bij den gewijden
Dienst Nagenoeg gelijktijdig en zoo doenlijk met
den lijder kunnen zij zich voor het ziekbed ter ne
derbuigen en zich fmeekende rigten tot den lweten
den
Zelfs de belangftelling der Geloofsgenooten in
hex lot des kranken en in hunne droefenis ftort hun
eene zachte kalmte in en troostrijk is de bewustheid
dat om den Hemel ter gunfte van den geliefden kran
ken to bewegen niets van hunne zijde verzuimd is
wit teederheid en godsvrucht vorderen of verlangen
En ziet daar de bron van gelatenheid en vaardige on
derwerping aan den wil van God die het gebroken en
verflagen harte verkwikt en waardoor zij to beter lee
ren zwijgen indien de Gpperfle Wijsheid anders mogt
willen dan hunne liefde hoopt of de Gemeente met
hen bidt
Wij befluiten dug dat hoewel de dadelijke voor
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bidding afwezigen bij bet zickbed onledlig nict flich
ten kan dezen nogtans aan zich alleen te wijten heb
ben indien zij na bet gedane aanzoek van die pleg
tige hulde aan de Voorzienigheid door lien der Ge
meente opgedragen Been zedelijk nut of flichting oog
ilen of bet uur van den Eerdienst niet daartoe aan
wendcn
Ter kerke nu indien zich de Leeraar waardiglijk
kwijt van den aanbevolen last durven wij ons van
deszelfs voorbidden almede veel goeds beloven bij de
vergaderde Christengemeente Of zou de herinnering
aan den veegen toeftand van cen barer medeleden
die de broosheid ondcrvindt onzer floffelijke nature
die voor zich in tijd en eeuwigheid troost zoekt op
bet krankbed in de beginfelen van jezus leere die ge
loovig en boetvaardig zich der Voorzienigheid aanbe
veelt boven de hulp van menfchen dlleen de liefde
des Hemelfchcn Vaders inroept ja bet zij ten leven
bet zij ten fterven zich met gelatenheid onderwerpt
aan bet Goddclijk welbehagen
zou zulk cen voor
beeld waarop ieders aandacht in de voorbede geves
tigd wordt terwl men deszelfs lijden en kommer als
voor oogen hceft niet meer vermogen tot opbouw in
deugd en godzaligheid dan anders cenige hoe welbe
toogde Rede in flaat is uit to werken
Dan verder terwijl bij den regtfcliapen Christen
of algemeene menfchenmin of broederliefie de eeni
ge althans de groote drijfveer is die buiten aan
zien des perfoons Gemeente en Leeraar dringt tot
ernflig bidden voor den zieltogenden ontrijst eigen
aardig vanhier bij een aantal braven en opmerkzamen
de wensch om bet ongeluk en de fmarten des Naas
ten to helpen lenigen en nit de plaats der Godsver
eering tot werkzame liefdadigheid toe to fnellen Zoo
mag een flroom van goed uitvloeijen uit deze welligt
to veel vergeten bron Zoo geeft bet openbaar gehed
aan Christelijke liefde cenen ilerken prikkel hiei om
wijn en olie to gieten in de wonden eens gekwetflen
of
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of om den behoeftigen op bet krankbed to laven el
ders om den beangiten zondaar op to beurcn tegen
de foltering des gewetens die bet lijdcn eens fterven
den verdubbelt ja ook om na den dood van man
of vader „ weduwen en weezen to bezoeken in hun
„ ne verdrukking
met Ccn woord om zoodanige
deelneming aan den day to leggen als de algemee
ne voorbede bij cencn iegelijk ftilzwijgend ten pligt
maakt
Hiermede konden wij de zaak voor genoegzaam toe
gclicht houden ware bet niet dat de ingefopen mis
bruiken velen alzoo ergcrden dat zij daarom beter
kcurden nimmer eene Kerkelijkc Voorbidding to ver
langen en over bet geheel op dat gedeelte van den
openbaren Godsdienst geenen prijs ftelden
Vie dus
ongunf}ig oordeelt of ondanks bet aangcvoerde bij
zijn gevoelen blijft handelt zeker lofivaardig indien
hij to zake van den gegeven aanitoot weigert te
gen de infpraak van zijn geweten
bet heerfchend
kcrkgebruik to volgen
ndersdenkenden daarente
gen behooren niet to wankelen in hunne beginfelen
of door bet nemen van ergernisfe zich to laten flin
geren maar zullen veeleer toezien dat niet de paarle
weggeworpen worde om bet ruwe der fchelp of eenig
vuil dat aan hare buitenzijde gevonden wordt Want
waarlijk zoo Leeraars en grootere Gemeenten vooral
op hunne hoede tegen misleidende opgaven
zich
be
Nopens de voorzorgen die bij grootere Gemeenten ge
nomen worden tegen inisleidingen of min voegzame aanzoeken
tot voorbidden of danken zwijge ik liefs flil wegens mijne
onkunde omtrent die kerkelijke huishoudingen
lleen mag
ik vragen waarom fchijnt her beleid deswege enkel overge
laten to worden aan den Koster Waaroin zien Leeraren of
Onderlingen hierop nict zel en eenigzins en naar vereisch
toe Waarom worden de voorflellingen die van lcden der
Cemeente of van elders inkoinen den dienstdoenden Leer
aar
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l enaariligen ten aanzien der Voorbiddingen de waar
digheid van dat godsdienftig werk to handhaven dan
kennen wij geen misbruik dat tegen bet nut en de be
tameli kheid dier plegtige hulde voor kranken bij iemand
zou mogen opwegen Het is wel zoo in weerwil dier
voorzorgen zal de eenzijdigheid des Predikers en meer
dere of mindere deelneming der Gemeente fomwijlen

ongunftig uitkomen elders misfchien de invloed der ge
woonte
door koelheid des fprekers
of mangel van
en
ernst
onder
de
aandacht
biddende fchare dit werk
Doch wie zou in dezen
der vroomheid ontluisteren
niet toegevend zijn omtrent menfchelijke zwakheid
daar toch die zelfde reden op hem op menigen Chris

ten althans in weerwil van alien goeden wil haar ver
mogen dikwerf oefent wanneer hij in eigen gezin des
morgens middags en avonds met ongelijken ijver de
huisfelijke godsvrucht volbrengt
Maar zelve beris
lwetenden
betaamt bet dus
pelijk zijnde voor den
niemand ligtvaardiglijk aanftoot op to vatten of uit
dien hoofde en wegens derzelver onvolmaakthcid van
Kerkelijke Voorbiddingen of to zien Immers de fchuld
zoo daar eenige zijn mogt die haar of minder welge
vallig of ook verwerpelijk maken zoude bij een heilig
dan tevens ontfermend Opperwezen „ die weet welk
kan mar een regtvaardig oordeel
maakfel wij zijn

geenszins nederkomen op hem wiens vroomheid of
voor ich of voor iemand hem dierbaar den dienst
van Leeraar en Gemeente inroept
maar dezen aan
wien dit liefdewerk der voorbcde words aanbevolen

zijn wegens de goede of flechtere uitvoering van dien
opgedragen last alleen verantwoordelijk bij den Reb
ter des Heelals
Intusfcben

zoo iemand mogt oordeelen

dat wij to
hoog

of althans eer hij den predii ftoel
aar niet to ni s bezorgd
bekiitnt Of i ecft in alie doze opzigten de beste voorzorg
Play
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hoog opzien bij bet nut en de betamelijkheid der kerke
lijke en openbare Voorbiddingen voor kranken die over
wege nog de gevolgen welke wij vreez n wanneer
cene dolende Wijsgeerte geflerkt door den bedorven
fmaak cener halfverlichte en fatfocnli e Christenwe
reld flagen m gt in hare poginen
om deze gods
Z
verrigting als louter vooroordeel waarmede
bet Ongeloof fpot uit to monfleren in wanachting
bij aanzienlijken en over het geheel in onbruik to
brengen Dan toch wij ontveinzen bet niet wat wij
to dezen duchten zal dit voortkruipend pligtverzuim
den band der Christelijke Liefde zoo niet verbreken
voor t minst helpen flaken die nog de leden van je
zus kerk op aarde in de bijzondere huishoudingen
tot onderlinge goedwilligheid en bijfland vereenigt un
derling verbindt en to zamen houdt In grootere Ge
meenten vooral loop en fleeds de betrekkingen en belan
pen der Geloofsgenooten die aanzitten aan dezelfde
Tafel des Heeren eigenaardig zeer verre uiteen en
hechten zij dus onderling als broeders en zusters van
het talrijk gezin min vast to zarnen Het onderfcheid
der flanden legt daarenboven alomme een hinderpaal in
den weg waardoor de druk en kommer van bet eene
Christelijk huis bezwaarlijk doordringen mag tot een
ander in hoogeren of lageren kring geplaatst De Kerk
alleen die menfchelijkheid vereert en kweekt die den
rijken niet aannemen mag boven den armen
is het
middelpunt vanwaar tot opfcherping der liefde en
goede werken eens ieders nood of druk welvoegelijk
ten Hemel oprijst
Beroof haar van het middel der
Voorbiddingen
hiertoe noodig en fchaars iemand
ook niet de Leeraar of tenig Opziener der Gemeente
zal zich bij de beflommeringen des ]evens en de be
zigheden des beroeps naar eisch kwijten mogen van
de dure verpligtingen der vcrtroosting en verkwikking
van kranke broeders of zusters wier nood of niet of fpa
de
Jac Ii i env
Zz
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de bekend wordt
Laten ook de Voorbiddingen ver
zuimd worden door meer aanzienlijke of vermogende
leden wier trots of wereldsgezindheid bet bezoek des
Leeraars eer vreest dan wenscht helaas bet is mis
fchien alreede to vergeefs dozen bij wien de kerk
dienst welligt op kleene waarde gefchat words van
zulk con gedrag to willen afmanen Liever vleijen wij
ons dat de invloed des voorbeelds vanwaar dan ont
itaande
bij meer bedachtzamen niet golden of de
kieschheid van behoeftige braven wederhouden moge
om hunne luide verzuchtingen ter kerke to doen hoo
ren en langs dozen voegzamen weg naar vertroos
ting in hunnen kommer uit to zien bij Gad en men
fchen
Verdcr dan ik mij aanvankelijk voorftelde is reeds
doze Verhandeling uitgeloopen Tbans reken ik de zaak
der Kerkelijke Voorbiddingen door kracht van redeka
veling en ontzenuwing der bedenkingen wegens bet
misbruik genoeg bepleit to hebben Blijft echter to
dozen iemand der Christenen nog eenige onwillige twij
fel bij die herinnere zich bet nadrukkelijk vermaan van
Paulus i Tim II i en
bevorens aangevoerd Of
vindt hij daarin geen voldoend gezag indien bij bet
woord des
postels liever tot de geestelijke behoeften
menfchen
der
bepalen dan ook tot hunne tijdelijke
nooden uitbreiden wilde wij konden dit eenen oogen
blik toeftemmen en eindigen dus ten flotte met ons
tot verderen aandrang to beroepen op Jacobus Brief
alwaar H V
enz wij leden „ Is iemand kranic
„ onder u dat hij tot zich roepe de Ouderlingen der
„ Gcmeente en dat zij over hem bidden hem naar bet
gebruik des tijds en der Joden „ zalvende met olie in
„ den naam des Heeren
Het gebed nu des geloofs
„ zal den zieken behouden en de Heere zal hem op
„ regten en zoo hij zonden gedaan zal hebben bet
„ zal hem vergeven worden Belijdt elkanderen de
„ misdaden en bidt voor elkanderen opdat gij gezond
„ wordt
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„ wordt
Een krachtig gebed des regtvaardigen ver
„ mag veel
Niet dat wij als in de postolifche dagen wonder
dadige genezingen verwachten mogen van zalvillg of
oplegging der handen bet is ons genoeg indien men
erkenne dat de Voorbiddingen bij bet krankbed on
derfteund door die der Kerke door de Vergadering der
Geloovigen in Jezus „ aangenaam zijn en veel vermo
„ gen bij God
naar de leere des Bijbels en de uit
fpraak der onbevooroordeelde Rede
B
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Uit bet Engelsclr

N u eenige jaren geleden

werd door zekeren Schrij
volgcnde
ver de
aanmerking gemaakt fprekende van
de groote kosten welke de verlichting op de ge
wone wijze
in uitgebreide fabrijken veroorzaakt
Waar groote menigten van kaarfen gebruikt worden
gelijk in uitgebreide fabrijken mijnen koolgroeven enz
zou eene groote bezuiniging ontftaan uit bet gebruik van
koolltofzure waterftof gas hetwelk een fchoon fterk
licht voortbrengt veel zindelijker is dan olie of fineer
en voor weinig of geene kosten Eene geringe be
kendheid met de wijze om de gasfoorten to verkrij
gen zou den eigenaar van koollnijnen in ftaat ftellen
om dit gas to halen uit bet koolgruis dat onder den
voet getreden wordt en zijne koolgroeven daarmede to
verlichten met de meeste veiligheid en bijna geene
kosten Indien deze manier wierd aangenomen zouden
de werklieden eene veel betere verlichting hebben dan
zij door andere middelen bij mogelijkheid kunnen dui
zenden van ponden fterling zouden jaarlijks wor
den befpaard en de vele tonnen talk die nu ver
bruikt worden bij deze onderaardfche werkzaamheden
£ouden to bezigen zijn tot bet bereiden van zeep
Z z
bet
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betgeen flrekken zou om den prijs van dat noodzake
Iijk artikel to doen dalen en onze armen in ftaat ftel
len zindelijker gezonder en gelukkiger to worden
P R K E S Chemistry
Het gas hier bedoeld wordt gehaald uit gewone
eenkool en deszelfs aanwending tot verlichting zijn
wij verfchuldigd aan den Heer M U R D C K De wijze
om het to verkrijgen befaat eenvoudiglijk in het bloot •
ffellen van flukken kool in eene ijzcren retort aan eerie
gloeijende hitte er ontwikkelt zich eene groote hoe
veelheid eerier olieachtige floffe welke koolteer ge
uoemd wordt en tot verfcheidene einden gebezigd en
met dezelve een gas hetwelk koolflofzure waterflof
Iucht wordt genoemd dit verfcheidene malen door
bet water gehaald zijnde wordt zuiver verkregen en
brandt met een zeer fchitterend licht
Hetzelve is federt bijna twintig jaren bii uitfluiting
gebezigd in de fabrijken van Birmingham en Manches
ier Meer dan tiers jaren geleden werd de natuur van
dit gas gedurende eenen aanmerkelijken tijd vertoond
in het Lyceum en er werd eene poging gedaan om
cene bevoorregte Maatfchappij op to rigten tot de uit
reiking van deze foort van licht Men vervoegde zich
tot het Parlement maar na vele discusfien bleef de
zaak fteken De ondernemers beloofden destijds aan de
deelnemers in hun plan ontzaggelijke voordeelen en er
werden metderdaad belangrijke fommen ingezameld In
bet tegenwoordig oogenblik beflaan er op zichzelven
ftaande en onafhankelijke Maatfchappijen er zich op
toeleggende om niet flechts fabrijken en winkels
maar alle de ftraten van Londen to verlichten De proof
is voor twee of drie jaar genomen in Westminfter
maar een toeval dat nooit volkomen opgehelderd is
belette voor eenen tijd den voortgang
Ziehier eene korte gefchiedenis en ftraks wat uit
voeriger verflag van de kosten en den toeftel tot deze
belangrijke bewerking
om welken t jd de Meer ns u R•
In het jaar
s oc R
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van wien wij reeds gefproken hebben to Ied
ruth in Cornwall was geplaatst als de voorname agent
en beftuurder van der Heeren s o v L T o N en W T T
Stoommachines in dat Graaffchap ftelde hij eene me
nigte van proeven in bet werk op de hoegrootheid en
hoeveelheid der gasfoorten in onderfcheidene zelfftans
digheden bevat In den loop derzelven merkte hij op
dat de gasfen door deftillatie verkregen uit fteenkool
bout en andere brandbare zelfitandigheden aange
ftoken zijnde met grooten luister brandden en bet
viel hem in dat hiervan door bepaling en leiding in
buizen kon worden gebruik gemaakt als eene voor
deelige plaatsvervanging van lampen en kaarfen De
deftillatie werd volbragt in ijzeren retorten en bet gas
geleid door vertinde ijzeren en koperen buizen tot eenen
afftand van zeventig voet Bij dezen eindpaal zoo wel
als op tusfchenbeiden gelegene punten werd bet gas
ontftoken door openingen van verfchillende grootte en
gedaante met oogmerk om zich to verzekeren welke
meest zouden voldoen In fommigen kwam het gas
door eene menigte van kleine gaatjes op de wijze van
cen doorflag of gieter in anderen fprong bet naar bui
ten in lange dunne ftralen en wederom in anderen in
cirkelvormige naar bet beginfel van R G N D s lamp
Zakken van leer en vernist taf blazen en bak
ken van vertind ijzer werden met bet gas gevuld dat
in vlam gezet werd en gedragen van vertrek tot ver
trek met oogmerk om zich to vergewisfen hoe ver
het kon ingerigt worden ter verfchaffing van een be
weegbaar of draagbaar licht
bouwde hij eenen toeftel in de Soho gieterij
In
welke gedurende verfcheidene achtereenvolgende nach
ten gebezigd werd tot de verlichting van bet gebouw
als wanneer de proeven op verfchillende openingen wer
den herhaald en op cene grootere fchaal overgebragt
Desgelijks werden verfcheidene manieren beproefd om
de lucht of bet gas to wasfchen en to zuiveren en to
ontdoen van rook en reuk Deze proeven werdenvoort
ge
DOCK
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gezet met tijdelijke ifremmingen tot op bet tijdffip
wanneer de illuminatie van de
van den vrede in i o
Soho fabrijk gelegenheid verfchafte tot openlijke ver
tooning van bet nieuwe licht
Inderdaad de luister der gaslichten op Ludgate Hill
Fleet lreet en andere gedeelten van Londen zoo als
die den Januarij des tegenwoordigen jaars ter bezigti
ging gegeven werden kon niet misfen de aandacht
van elken opmerkzamen voorbijganger tot zich to trek
ken en fchoon ze federt eenigen tijd niet gebezigd zijn
ten einde toetlel to waken tot ecne aanhoudende verlich
ting van de ftraten en huizen der hoofdftad twiifelen
of zij zullen in bet vervolg alge
wij geenszins
meen gebruikt worden bij voorkeur boven olie en
fmeer Wij zullen daarom thans eenig verflag geven
van des Heeren D U R D C K S berekeningen betrek
kelijk de bezuiniging in eene bijzondere fabrijk waar
zij federt eenige jaren in beftendig gebruik zijn geweesr
Wij bedoelen de Katoenfabrijk der Heeren r
L r s
lle de vertrekken van dezen
en L E E to Manchester
katoenmolen welke een der uitgebreidften is in bet
Koningrijk zoo wel als de kantoren pakhuizen en her
bijgelegen woonhuis worden verlicht met gas uit
fteenkool geffookt De hoeveelheid van bet gebezigde
licht gedurende de uren dat het brandt is berekend
ongeveer gelijk to than met bet licht van
oo gegoten
zes
in
een
pond
kaarfen van
ieder der kaarfen naar
berekening to van eene once talks in bet uur flijtende De
ffeenkool zegt de Heer DI U R D C K wordt gedeifil
leerd in ruime ijzeren retorten welke gedurende bet
winterfaizoen beffendig aan den gang worden gehouden
uitgezonderd gedurende den tijd der vulling en bet
uit dezelven opklimmende gas wordt geleid door ijze
ren pijpen in groote bewaarbakken of gazometers waar
bet gewasfchen en gezuiverd wordt alvorens door an
dere pijpen grooten hoofdbuizen genaamd naar den
niolen geleid to worden
Deze grooten verdeelen zich
in een aantal takken vormende in het geheel eene leng

te
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to van verfcheidene mijlen en nemende of in oluvang
naarmate de vereischte hoeveelbeid gas die pasfercn
moet kleiner wordt De branders waarin bet gas verteerd
wordt zijn met de boven gemelde groote of hoofdbui
zen veteenigd door korte buizen elk van welke voor
zien is van eene kraan ter regeling van den toevloed
van bet gas tot elken brander en bet geheel of to fuifl
ten wanneer vereiscbt Deze laatfte bewerking kan
ook oogenblikkeljk verrigt worden voor alle de bran
ders in een vertrek door bet fiuiten van eene kraan
waarvan elke hoofdbuis is voorzien bij derzelver in
gang in bet vertrek
Er zijn twee foorten van branders de cene naar bet
beginfel van de Z gand lamp de andere is eene klei
ne kromme buis met cen konisch uiteinde hebbende
drie ringswijze openingen of gaten van ongeveer
duim diameter alzoo geplaatst dat bet gas ftraalswij
ze voortfpringt in de gedaante van eene lelie Het
getal der branders in alle de gebouwen gebruikt be
loopt
gands en
anderen elk der eerften een
i
licht gevende gelijk aan dat van vier kaarfen en elk
der laatften een licht gelijk aan twee en een vierde
der zelfde kaarfen
ldus geregeld vereifchen de vermelde gezamenlijke
branders in bet uur eenen toevoer van
o kubiekvoe
ten van bet gas uit bet koolgruis De tijd dat bet gas
licht gebruikt wordt mag bet geheele jaar dooreen
worden gefchat op ten minfte twee uren per dag of et
maal en hiervoor zal de confumptie zijn
X
kubiekvoeten gas per dag Om deze hoeveelheid
to verkrijgen words zevenhonderd pond weight kool
gruis in de retort gevorderd dit wordt gekocht voor
d de honderd pond of acht Eng fchellingen de
zevenhonderd pond Vermenigvuldigd met bet getal
der werkdagen in een jaar
zal bet jaarlijksch
gebruik zijn o ton tons
waarvan de kosten komen op
e
Hierbij moet gerekend worden
ton goede
ge
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gewone kolen van tien fchellingen de ton I vereischt
wordende orn de retorten to flokcn
De rio ton koolgruis gedeftilleerd zijnde brengt
vmilreeks de
ton uitgedoofde fteenkool voort waar
dig C
De hoeveelheid teer uit iedere ton kool
gruis is van z a
sloop De rekening vervol
gende brengt de Heer M V n o c K de bezuiniging
door bet gaslicht in vergelijking van hetgeen men
zich door middel van kaarfen verfchaft tot ongeveer
s jaars Dit is in de vooronderflelling dat de
lichten flechtg twee uren per dag branden maar bet
voordeel is nog grooter zoo de lichten voor drie of
meer uren in de vierentwintig mogten gevorderd wor
den
De Heer t C t nt in zijn onderzoek der zake in
bet Huis der Lords zegt
Op grond van herhaal
de proefnemingen kan ik zeggen dat een honderd
pond Newcastle kolen van
tot o kubiekvoeten
gas voortbrengen en met betrekking tot bet licht
dat verkregen words uit de verbranding dezer hoeveel
heid gas mag ik vastflellen dat negentien voet van
bet gas gellik Nat met een pond fmeerkaarfen van
zes in een pond
De Heer c c u m gaat voort en
zegt „ Een honderd pond kolen levert van vier tot
vijf pond tear die waardig is van
tot
Eng
fchellingen bet vat barrel
Schepels kolen geeft
o pond pik waardig ilj d per pond en
fch
kolen heeft mij
pond esfentieele olie opgeleverd
waardig omflreeks de vier guinjea Met betrekking
fch kolen ik
tot de hoeveelheid jodenlijm uit
verkreeg van a tot
ponden welke ik kon verkoo
pen tot d de honderd pond
Bovendien bewijst de
Heer d c c u n dat zijne
fch kolen eene hoeveelheid
van Liquor dmmoniacalis opleverde welke hij tot Car
bonas of Murias lmmonio verwerkte welker waarde
zeer aanmerkelijk was
Hebbende dus de vorenflaande belangrijke uitkosaflen
opgegeven welke op onbetwistbaar gezag fchijnen to
be

V N HET G SLICHT

berusten zoo zullen wij nu cen verflag geven van
cenen eenvoudigen Gas toeftel gelijk zij z in ingerigt
geweest en kunnen ingerigt worden terverlichtingeener
fabrijk cen openbaar gebouw cen dorp of eene klci
ne buurfchap
DE G SLICHT TOESTEL

De inrigting van den Gas toeftel zal get eedelijK be
grepen worden uit de bovenftaandefiguur Dezelvever
beeldt diens geheele doorfnede in het midden
is eene ijzeren retort ongeveer drie voet
lang en twee voet diameter open aan het eind B
waaraan door middel van fchroeven hengfels ziju
vastgemaakt hierin hangt de deur D en wordt digt
gefloten met eene fchroef G in het midden aangebragt
De kolen die het gas moeten voortbrengen worden
in de retort gefloten en het geheel wordt geftookt
tot gloeijing door een vuur van onder aangebragt op
den rooster
de retort geplaatst zijnde in eene foort
van

o
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van oven of fornais zoodat de hitte alle hare dcelen
omringt uitgezonderd den mond B of bet gedeelte
waar de kolen worden binnengebragt
Rondotn is de wijdte van dezen oven en
is de
gaande
vandaar
naar
den
fchoorflcen
welksope
damp
ning geregeld wordt door den kleinen demper of fleu
tel r
Onder
is eene plaat van gegoten ijzer bewa
rende de retort van aangedaan to worden door de hc
vigheid van bet vuur daaronder en doende dezelve
meer gelijkmatig beet worden
K K vertoont de pijp van gegoten ijzer welke alle
de vlugtige voortbrengfels van de kool brengt tot den
koelbak van gegoten ijzer k waarin de teer enz uit
de kool getrokken bewaard blijff en waaruit zij kan
gelaten worden door middel van de koperen pijp
N is eene pijp welke bet gas uit den bak k geleidt
naar den top van den eilindervormigen bak of ontvan
ger P deze ontvanger is van bo Ten luchtdigt en bij
gevolg brengt bet gas bet war in den bak P tot LIn
peil met de kleine openingen rondom deazelfs bene
denfle randen gemaakt waar bet gas ontfnappen kan
en in bellen oprijst door bet water van de kola in den
bak of gazometer M M M M
Deze gazometer is gemaakt van gewerl to ijzeren pla
ten en is vatbaar om op to rijzen gelijk in de fignur
of neer to dalen ten naastenbij tot eene gelijke hoogte
met bet bovenfle gedeelte van de kom die bet water
bevat wanneer hii natuurlijk bijna vol water loopt
maar hij rijst trapswijze als bet veerkrachtige gas
denzelven intreedt door de pijp N en bet water doet
wijken bet gewigt p loopende over de katrollen n n
door de ketting M m n n W houdt hem beflen
dig en in evenwigt
Dr zijn twee ijzeren ifaven of armen
vertoond
in V V om de binnenzijde van den gazometer to ver
flerken
De naden vac den gazometer zijn toegelijmd om ze
lucht
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wehldtgt tie waken en het geheel ie wel gefchilderd
van bimen en buiten om voor roest to bewaren
Het zlaivere gas nit deo gazometer treedt de buis Yin
door de kleine openingen iii derzelver top gennaakt
en gaande door de buizeil Y Y Y en Y wordt door
andere pijpen daaruit geleid naar de branders of lam
pen waar bet verteerd moet worden
De branders zijn op verfchillende wijzen gevormd
hetzij door eene buis eindigende in eene eenvoudige
openimg alwaar bet gas in eeiaen it room uitvloeit en
eenmaal aangefloken zijnde voortgaat met een aanhouo
lend en geregeld licht to branden zoo fang eenig gas
wortlt aangevoerd dam weder n een aantal seer klei
ne openingen geraakt aan bet einde van eerie pijp
welke even zoo vele li ralen vuurs vormen en een zeer
fchitterend voorkomen hebben
Her gebruik van den gazometer is evenredigheid to
brengen in de uitlating van het gas dat fomtijds fneller
uit de retort opkomt dan op andere tijden Wauneer
dit gebeurt rijst de bak op om bet to ontvangen
en wanneer de flroom uit de retort vermindert drijft
bet gewigt van den gazometer deszelfs inhoud uit
want bet balansgewigt p behoort niet zoo zwaar to
ziin als de gazometer ten einde de vereischte druk
king plaats hebbe om bet gas in de branders to doen
uitftroomen met een behoorlijken flraal De gazome
ter der oorfpronkdlijke Maatfchappij in Westmin er
heeft eenen omvang van i ooo voet de Blach riars
Maatfchappij heeft twee van ooo voet
De overblijiTelen welke in de retort gevonden wor
den madat de bewerking is afgeloopen befl aanuitzeer
uitnemeue gedoofde kolen welke in waarde voor
keukeni of fabrijk a vuren cen aanmerkelijk deel der ge
heele uitgaaf terug geven
Watmeer de retort bekoelt bevat de bak P eene ge
nioegBatne hoeveelhoid gas
om elke plaats hebbende
opflorping to vergoeden zonder het water in de retort
to doen rijzen
aa
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De oprigting van eenen toeftel zoo als die bier be
fchreven is zal van oe loo tot oe I o kosten en
zoo deszelfs gazometer vijf voet doorfnede bid zeven
voet hoogte heeft zal hij eene toereikende hoeveelheid
gas bevatten volgens vier kubiekvoet per licht in bet
uur om veertig uren licht to geven aan eene fchitte
rende rgand lamp of vijf uren aan acht lampen
gelijk ftaande in uitwerking met o gewone ilraat olie
lampen
Zulk een gazometer zal door de deftillatie in de re
tort gevuld zijn met ongeveer een half fchepel of een
vierde van honderd pond kolen
Het is gebruikelijk en voor binnensdeurs licht is bet
noodzakelijk bet gas na bet den vergaarbak verlaat
alvorens bet den gazometer bereikt door een vat met
kalkwater to laten gaan om bet to ontdoen van alien
jodenlijmigen en zwavelachtigen reuk Dit is niet af
gebeeld Inaar bet laat zich gerakkelijk bevatten hoe
zulks een gedeelte der gemeenfchap uitmake
VERVOLG

OP DEN BRIEF V N EEN

DUITSCHER

GENS IIET P RIJSCHE MUSEUM

Parijs

WE

October Het Mureum heeft gedaan Toen
de Florentljners en Roincinen bet hunne teruggenomen
hadden was de beeldengalerij ontbonden en men zag
nu eerst regt hoe weinig de Franfchen eigenlijk be
zaten De geest dezes yolks is altijd op de Komedie
gerigt geweest
bet groote ernftige der kunst is
en zij hebben nooit veel gelds
hun vreemd gebleven
willen befteden om kunstfchatten to koopen Had de
regering de halve millioen aan de groote Opera to
koste gelegd tot aankoopen van fehilderijen befteed
zij hadden foortgelijke galerijen gehad als de Duitfche
Vorften to Munchen Dresden Dusfeldorp en Kasfcf
Eerst toen zich in den krijg de gelegenheid aanbood
om deze kunstfchatten to Jlelen kregen zij er fmaak in
In
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Tntusfcben fmart hun derzelver verlies als gedenk
fhikken der Gloire Franfaife meer dan hun dat van
den ganfchen Elzas en Lotharingen zou hebben ge
daan Vele Franfchen heb ik er over gehoord maar
geenen enkelen die het in orde vindt dat men het
geroofde goed terug geeft ja het ware des onderzoeks
waard of zich in gcheel Parijs wel eene enkele item
hooren laat die regtvaardig genoeg was om ooit het
geval om to keeren en de Franfchen in de plaats der
Duitfchers to ftellen Teen in het vorige jaar iedereen
zich verwonderde dat de verfchiliende regeringen de
in hare landen geroofde kunsti chatten niet terug vor
derden zeiden de Parijzenaars „ De Barbaren weten
niet wat zij er aan hebben zy zijn hun onverfchil
nderen lieten zich op eenen hoogeren toon uit
lig
en zeiden „ Zij hebben het niet gewaagd deze kunst
ichatten terug to vorderen zij wisten
dat geheel
Frankrijk in Ins opgeftaan ware en hunne legers had
vernield Slechts uit vrees trokken zij weer naar huffs
en lieten ons ook deze teekenen van ons overwigt
En nu daar deze regeringen krachtiger to werk gaan
hunne triomfboog zonder gefpan ftaar en de wanders
hunner galerij telkens naakter worden last zich hunne
woede flechts in woorden fchimpen en leugens uit
liet meest van alien heeft het wegnemen der paarden
van den triomfboog de Franfchen vernederd De gofte
September en Lode October waren heerlijke dagen wan
neer men zoQ eens regt gevoelde als ovcrivinnaars hier
to zijn De Hemel had ons a s gewoonlijk een paar
Franfche flimmigheden op den hats gehaald hetgeen
doorgaans gefchiedt wanneer de Duitfche aangelegen
heden niet zoo regt gehandhaafd worden
Vorst S C H W R Z E N B E R G had aan den Gouver
neur V O N DI ii F F L I N G gefchreven hij zon de paar
den uitfpannen doch zbd dat het niet veel opziens
gaf \I ii F F L I N G fprak er over met den Graaf D E S
s L E S Generaal der Nationale Garden Deze ver
xocht dat men het aan hem zou ovarlaten Ow LO
aa a
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w Ij r XVIII to fparen wilde hij ze bij nacht af
nemen
Daar wij en de Oostenrijkers geene pioniers hier had
den zoo kreeg eene kompagnie Engelfchepioniers hier
roe order Deze ftegen des avonds op den triomfboog
en begonnen to hameren en de paarden los to maken
Dit hooren de nationale garden en de gardes
corps
des Konings zij houden eenen krijgsraad en komen
tegen half twaalf des nachts met fakkels van de plaats
der Tuillerien halen in plaats van de paarden de
Engelfchen er af en zenden ze naar huffs
Des anderen daags was er een groot gejubel in de
flad Men vertelde dat de Engelfchen de paarden had
den willen ftelen maar dat zij toch bevreesd waren ge
weest om bet bij dag to doen en dat men ze des nachts
Les Etrangers
Zoo fraai van boven gehaald had
ont bien peur was de algemeene gedachte
Onder de Duitfchers werd luide geroeepen over dezen
halven maatregel en over de hoffehjkheid om zichzel
ven to beitladden ten einde t o D E w IJ K XVIII tt fparen
Eindelijk kwam het bevel otn de paarden bij lichten
dag weg to nemen Er rukten twee bataljons Oosten
rijkfche grenadiers op de place du Carroufel en vorm
den een karree In den achtergrond rukten acht eska
drons kurasfiers op
lle toegangen tot de plaats wer
den met dubbele wachten bezet De traliedeuren voor
de Tuillerien werden gefloten en Been Franschman
mogt over de plaats gaan
Nu ontftond er een vroiijk leven De roode Engel
fche Officiers klommen als muurkruipertjes op den
triomfboog rond De pioniers klopten de Iteenen weg
om de paarden los to krijgen die er in vast gegoten
waren Er werd tamelijk gedronken De Engelfchen
wierpen de flesfchen in de hoogte en zongen rule
Brittania Officieren van alle natien eaten op don triornf
boog Het was een in zijne foort ddnig gevoel vast
dezen dag op den zegewagen to itsan then r P o
s u o N vooi zich gebouwd bad en ntt op de Franfchett
neer
D E
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veer to lien die ons to voren met zoo onbefchaamden
trots op den nek trapten Dozen ftondeu van verre
even als de Joden to Jeruzalem zagen door de rka
den der Tuillerien en door de flraat du Louvre ea
zuchtten over de ramp van JozeF
Elk wilde eene gedachtenis van dezen dag en dit uuv
De van lood gegotene fieraadjen op den triomfwagen
die heel fraai verguld waren fchenen hiertoe niet on
gepast en de Engelfche pioniers waren zeer behulp
zaam om dezelven los to maken Op den triomfboog
heerschte eene algemeene broederfchap en eene groo
tere eensgezindheid dan zelfs bij de Hernhutters en
Vrijmetfelaren

En her gebeurde dat op dezen dag vele menfchen ui
Men zag duidelijk
het Franfche bijgeloof geraakten

dat men zulk een leger Egoisten als de Parijzenaars
zijn nooit to vreezen heeft zoodra men cenige batal
jons grenadiers en cenige eskadrons kurasfiers laat op
trekken Courage en groote monden hadden zij to vo
ren genoeg
doch daar elk flechts aan zichzelven
dcnkt zoo kan onder hen nooit iet groots llooit set
gemeenfchappelijks tot stand komen en al het weerlich
ten hunner fpreekwijzen en buns toorns trekt voorbij
zonder poor achter to laten
Tegen zes ure kVvain bet eerfte paard beneden tegen
zeven het tweede Daar bet danker word bleven de
beide anderen tot den volgenden morgen Dit was een
zondag
Toen de paarden we waren trokken do Oostenrij
kers af en de Franfchen fhoomden op de plants en
bezagen den zegewagen en de beide genien des roems
en der zege die waren flaande gebleven Het was een
ware jammer alle fpreekwijzen waren verloren men
wist volftrekt niets to zeggen De groote delaar was
thans ook van den wagen Des nachts had hem iemand
heetesz medegaan
Sommigen begrepen II fact que la
France fait bien humiliee
de prendre fa en plein jour
et les decorations
ils n appartenoientpas aux dtran
gers
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le char est fait a Paris Dit was alles wat
rsij voor den dag bragten
Schoon de paarden niet zwaar zijn daar ieder flechts
Soo pond weegt zoo had toch bet afnamen eenige
zwarigheid omdat er geene toerusting was gemaakt
De Engelfchen reddeden dit met bewonderenswaardige
eenvoudigheid eenigzins op fcheepswijze en bet was
aangenaam to zien met welke gemakkelijkheid zij den
Oostenrijkers hunne rosfen op den veldwagen nederlei
den die er vervolgens mede wegreden
Toen de Oostenrijkers den volgenden dag den St
Markus Leeuw afnamen brak een touw en de leeuw
viel naar beneden en brak een been Dit veroorzaakte
bij de Franfchen eene groote vreugde en al bet yolk
dat rondom ftond riep vive le Roil Dit ging hun regt
van harte en mecr dan gewoonlijk wanneer de Poli
cie roepen leat
Uit een anderen brief
In bet Mufeum gaat bet thans als in een pakhuis toe
dat hamert en metfelt en pakt en fleept en fchreeuwt
en vloekt en raast in alle talen
o Nfon Dieu ils ne nous reste que les murs hoor
de ik een Franschman bij zichzelven zeggen En in
Oct
nog flechts
derdaad men telde gisteren
Men
gaat
daar
thans als in
fchilderijen in de galerij
cene wildernis wandelen De Franfchen wenfchen dat
daar then hun de fchilderijen en ftandbeelden ontneemt
men ook hunne fchilders en becidhouwers maar mede
name
De Italiaanfche ftandbeeldcn werden ten deele inge
muurd vooral die gedeelten welke dun en tear zijn
pollo voor bet laatst
en ligt breken Ik zag den
toen hij reeds tot aan de knie in muurwerk ftond en
hem wear van rondomme Italiaanfche fpraak omgaf
De Franfchen hadden ze ten tijde der wegvoering in
nips gegoten Flierdoor lijdt ligtelijk de oppervlakte der
beelden inzonderheid mecnt men zulks aan de Venus
de \leacis to bemerken
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Vervolg en flot van bl
amen is gelegen san den zamenvloed der Sambre en der
twaalf Engelfche mijlen zuidwe t van Huy en twee
flechtte Keizer I o z E F de ves
endertig van Brusfel In
tingwerken van alle de grensfleden in de Oostenrijkfche Neder
In
werd bet door de
landen Namen uitgezonderd
Franfche Republikeinen ingenomen en is federt bet tooneel
van andere wisfelvalligheden geweest Op den weg van Char
leroy naar deze clad ziet men bier en char lanen van hoog
geboomte die naar bijzondere gebouwen geleiden die hoe
zeer Gottisch in hun voorkomen een zeer hoogen graad van
netheid en zuiverheid aanduiden die met den goeden fmaak
en de voordeelige omflandigheden hunner bezitters volkomen
overeenflemt
Eene hoogte digt bij Namen gelegen vertoont een heer
lijk verfchiet hoewel de rivieren de Sambre en de Maas daar
niet zigtbaar zijn Op de afhelling van eene onmetelijke rots
die in zekeren opzigte over de flad hangt liggen eenige moes
tuinen
die eene fchilderachtige vertooning opleveren
Er
zijn ook fommige kleine woningen zeer nabij den top
Nog vindt men op deze hoogte de overblijffelen eener uitge
ftrekte vesting terwijl de plaats buitendiea nog verdedigd
werd door eene dubbele bergketen die zich langs de beide
zoomen der rivier uitflrekt Daar de bedding der Sambre aan
merkeli k hooger is dan die der Maas is dit ongemak door
eene fluis verholpen
Onder de heerlijke visch die men bier in overvloed aan
treft is karper forellen barbeel zalm enkrabben eengroot
aantal der laatflen maken een voorwero van uitvoer uit en
zijn welbekend bij den naam van Ecrivisfes de Namur
Onder de kerken dezer flad zijn de hoofdkerk en die der
voormalige lefuiten bet meest belangwekkend De eerfle die
naar den nieuwen fmaak en Korinthifche orde gebouwd is
heeft een fehoonen koepel Van binnen is zij zeer aanmer
Haar
kingwaardig en verdient de aandacht des relzigers
voorportaal is verfierd met twintig fraaije Korinthifche ko
a
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lommen die eenen veorgevel otnlerfleuaen waarvan dekreas
lijst tot voetftuk dieut voor verfcheidene flandbeelden van
wit marmer Evenwel wordt deze kerk buiten tegenfpraak
Hare bogen van wit mar
door die der Jefuiten overtrofen
mer naar den fmaak crier tijden kostbear gebeeldhouwd zijn
uitnemend prachtig De kerk zelve rust op twaalf ruwe zui
len van rood mariner gekreend met lonifche kapireelen IQe
marmeren platen waarmede de vloer belegd is zijn van vee
fehillende kleuren en op eerie kttnflige wijze ineengevoegd
De benedenzijde der muren is met prachtig uitgefneden hoot
werk belegd ook zijn de bieebtfloelen uitaemend fcboon
dear elk derzelven de vertooning van drie bogen oplevert die
op fpiraalvormige zuilen rusten hetwelk eene fraaije working
doet
De nieeste flraten van Namen zijn breed en net en le
veren een aangenaam verfchiec op De huizen zijn over bet
algemeen van een donkerblaauwen fleen gebouwd en hob
ben een zonderling hoewel niet onaangensam eanzien De
gebouwen op de groote markt die eer ovaal dan vierkant is
zijn alle drie verdiepingen hoog dock bet fladhuis is der
aandacht naauwelijks waardig
De ijzermijnen in de nebuurfchap van Namen en de boi
fchen nabij de Maas verfchaffen zulk eenen voorread van
houtskool dat een groot gedeelte van de bevolking met do
ijzerwerken zich bezig houdt Eene loodmijn to Vedrin op
een geringen efiland van Namen is oak zeer voordeelig De
Seen of liever marmer groeven in den omtrok geven voov
treffelijken kalk en bij uitftek groote fteenblokken Het po•
lijsren van bet marmer waarin men bet bier al zeer ver ge
brags heeft maakt hetzelve zeer fraai Het beste zwarte
marmer zegt men dat ook bier alleen to vinden is weshalve
de Italianen eenigen tijd geleden zich verpligt gevonden
hobben er gebruik van to waken Men drijft to Namen een
fterken handel in mesfbn en koper De uitgeftrekte marmer
ader die in de groeve des Malades genaamd een aanvang
neemt ftreht zich nit tot Luxemburg echter niet tender
verandering van kleur zoodat to Vaufore en St Remi de roo•
de de heerfchende is Wanneer men van den kant van Fe
taine l Eveque in het Hertogdom Luxemburg komt words
bet oog door bet rotfig en bergachtig aanzien des lands ge
treffen dat men in do overige DelgiJ he gewesten idet das
a
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nabij de aeekuat vindt Evenwel zian werkzaamheid nljver
beid en welvaart nog overal zigtbaar zelfs op de rotfige
boorden der Maas en toch is er tusfchen het voorkomen
dezer ftreek en dat der overige deelen van elgid bijua zoo
veel onderfcheid als tusfchen licht en duisternis
De bouwvallen der bdij van ulue tusfchen Mons ex
autaine IEveque aan de Sambre gelegen zijn allerprachtigst DO
landftreek in den omtrek is wild en boscbrijk Het gebouw vorm
de oorfpronkelijk eene foort van amphitheater aan den oever
der rivier
her klooster alleen bevattede driehonderd zuilen
van warmer De kerk was eene der fchoonften en grootftert
in het ganfche land De boerderij en een gedeelte der broa
werij behoorende tot de bdij zijn nog overig uit de
bouwvallen kan men opmaken dat de uitgeftrektheid van het
geheel zeer aanmerkelijk geweest is De tuinen waren achter
de bdij gelegen op den top eener rij van heuvelen waar•
van een gedeelte nog bebouwd words door drie monniken
die aan deze plants gehecht zijnde daar altijd gebleven zijn
federt her jaar
toen de Fraufche Republikelnen de gees
telijken verjoegen en zich van hunne fchatten meester maak
ten In verfcheidene vertrekken der bdij die nog overeind
ftaan zijn de gewelfde zolderingen alleen vernield geworden
In een dezer gewelven zag men in het jaar g vele vet
droogde lijken wier fehoeifels zelfs niet eens befchadigd wa
ren De bdij van llulne gefticht in het jaar
door dea
H L N D E L I N werd in de tiende ceuw door wereldliake
kanunniken bezeten doch in i iq dwong L s t o N Bis
fchop van Luik deze geestelijken bet gewa id der reguliere
kanunniken van den H
U G U S T I N U s aan to nemen
De
jaarlijkfche inkomfien dezer bdij beliepen meer dan honderd
derrigduizend kroonen
Charleroy is omtrent vijftien Evgelfche mijlen ten westen
van Namen gelegen en is dikwijls genomen en hernomen
Deszelfs voornaamfle handel plagt to beftaan in nagels ka
non en ander ijzerwerk Hot midden der ftad vol van fmel
rerijen molens en fmederijen geleek seer veel near Birming
kam Ten noordoosten ligt de bdij van Fleurus vermaard
door den flag tusfchen de ondgenooten en Franfchen in
die door de laatften gewonnen werd
Schoon nu de reiziger van Namen near Luxemberg gaan
de nets van dat alles meer ontmoet betgeen hem in T ra
aa
band
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band P d nderen enz verrukte zoo Zal bet echterdenwereld
burger den natuurkenner den fchilder bier nooit aan belang
rijke voorwerpen ontbreken Zelfs de Epikurist zal zijne re
kening vinden bij den geur den uitgezochten fmaak en mati
gen prijs zijner dagelijkfche fpijzen
Luxemburg Deze ftad is aan de Moezel zeventig Engel
fche mijlen znidoost van Brusfel gelegen In dit gewest
vertoonen de bosfchen en berggroepen eene oneindige ver
fcheidenheid van gezigten zoodat bet nit dien hoofde wel
eens als een klein Zwitferland befchreven is Doch daar de
mijnwerken bier de hoofdbezigheid uitmaken zijn uitgeftrek
te bosfchen ter verkrijging van brandftof omgehakt waar
dovr bet land natnurlijk bet voorkomen eener wildernis heeft
aangenomen Men moot bekennen dat er tusfchen Wirton
en Longwy eenige vruchtbare ftreken zijn
doch derzelver
uitgebreidheid komt geenszins in vergelijking met de grootte
der diftrikten waar de grond van weinig of geen waarde is
Men beeft opgemerkt dat in de geheele landftreek welke
onder den naam van drdennes bekend ftaat geen enkel ftof
deeltje kalkaarde gevonden words Men ontdekt nicts dan
onmetelijke laden van kwarts en fcbist die op de opper
vlakte vergruisd zijn en den ondankbaarften grond ter be
bouwing opleveren
Bij verfcheiden andere oorzaken die de verbetering van
bet Luxemburgfche in den weg ftaan verdient bet gebrek
van goede wegen gevoegd to worden daar er flechts ecn to
allen tijde brnikbaar is en zeifs dezeris er zoo verre of vast
naar de fraai beftrate wegen in ielgie to gelijken dat hij niet
veel beter fchijnt dan een hoop opeengefcapeld puin die
weidra verftuift en bet oogmerk waarvoor men dien beftemd
had verijdelt Het brood hetgeen bier fomtijds van eene
foort van fpelt gebakken words is niet boven de drie dagen
eetbaar hoewel niet onaangenaam voor den fmaak De wei
nige wijngaarden aan de Moezel gelegen breagen vrij goe
den wijn voort Het vleeseh der fehapen die zich met wil
Het
de en geurige kruiden voeden is geurig van fmaak
hoornvee boezeer klein van ftuk verfchaft desniettemin een
aangenaam voedfel Ook de paarden zijn niet groot maar
vurig en van eene goede geftalte Ilet gevogelte en wild
waarvan Luxemburg overvloed heeft zijn bij alle kenners van
oen lekker beetje zeer gezocht Hetzelfde kan men van de
visi h
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Ysch zeggen en in bet bijzonder van de krabben en alen
die in de beken en kleine ftroomen gevonden worden Men
vindt dikwijls zeer fraaije paarlen in bet riviertje de Semor
wel naar bet gele trekkende maar van een fchoonen glans
De dorpen zijn in Luxemburg zoo dun gezaaid dat de rei
tiger verpligt is zijnen togt daarnaar to regelen zoo hij des
middags verlangt to ecen en zich des nachts van eene rust
plaats to verzekeren Groote fleden hier zijn geenszins to ver
gelijken met de dorpen in Belgie alleenlijk is de hoofdftad
befehouwenswaardig Luxemburg is niet alleen wel gebouwd
maar niets is zonderlinger dan hare fchilderacbtige Jigging op
twee hechte rotten die langs de beide zoomen der kleine ri
vier de Elfe zieh uitftrekken
Eene derzelven is van eene
hoogte genoegzaam om bij bet nederzien op de rivier en
benedenfad bet f{eridfe hoofd to doen duizelen
Deze
naakte rotfen kunnen dus gezegd worden bet glacis der ves
ting to vormen waardoor de naderingen bij uitftek moeije
lijk zijn Zit maken een gedeelce uit van eene onmetelijke
laag van hecht marmer die zich tot aan Namen uitftrekc De
batterijen en vestingwerken zijn nit de vaste rots gehouwen
en gevolgelijk meestal bomvrij In bet midden der boven
ftad is eene put van onpeilbare diepte waaruit in geval de
loop der Elfe bij eene belegering wierd afgeleid de burgers
en bet garnizoen zich van water zouden kunnen voorzien
Doeh daar niets de vernieling der huizen door bet born bar
dement genoegzaam beletten kon werd deze plaats die men
algemeen voor onwiitbaar hield in den jare
na bet uit
hongeren der bezetring door de Franfchen ingenomen
Luik Deze lad is twaalf Engelfche mijlen ten zuiden van
Maastricht en dertig ten noordoosten van Namen gelegen
Zij plagt eene der grootfte en bloeijendfle fteden van bet
vaste land to zijn De Maas verdeelt zich bier in drie tak
Iten en de find van den kant van Namen binnenkomende
gaat men over de rivier langs eene brug van negen bogen
geheelenal van blaauwen teen gebouwd naar den trant der
oude bruggen van Parijs Bijna de geheele weg van de
poort van Namen tot aan den regteroever der aas loopt
door eene fehoone en welbeboomde laan Niets kan beval
Ilger gefchakeerd zijn dan bet gezigt tusfchen dit gedeelte
der ftad en de overzijde der Maas die op hare beide oevers
een aantal fraaije wonin en vertoonc Maar hecgeen dit land
voor
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voor bet oog des reizigers nog belangrijker i aakt is bet
prachtig coup d ooil der fieile rotten die de beide zijden de
rivier tot op eeneu aanmerketjjken affcand bezoomen Geene
pen is in ftaat de romaneske fchoonbeid en bet vermakeljji p
en ontzagwekkende Bier gezigten to fchilderen welke de Bel
gifche kunfcenaars die de natuur beftuderen hier komcn gap
nleten Deze rotten nu eens bedekt met bosfchen dan we
der hare naakte toppen verheffende zijn van verfchiixenda
kieuren nu wit dan blaauw dan weder grijs of zwertach
tig nemen zil bij elken voetftep meer of min eene andere
gedaante ann Uit de talrijke kloven in deze ruwe onge
vormde klompen ziet men dikwerf boomen ftruiken en plan
ten van onderfcheiden aard voortfpruiten voornamelijk bus
boomhout en kruipende klimop terwiji vooral de hangende
trosfen der laatfte eene aangename werking does Dear bet
voetpad naar Huy fangs deze freile rotten heenloopt die on
getwijfeld door eene of andere geweldige ftuiptrekking der
rratuur gevormd zijn is de weg op fommige pleatfen in de
rotfen gehouwen die over bet hoofd van den reiziger fehij
nen been to hangen en hij die niet tusfchenbeiden eenige
vrees voor gevaar bij zich ontwaart moot van gevoel be
roofd zijn Gelukkig kan die vrees alleen oogenblikkelilk ztjn
to midden van dit fchiiderachtig landfchap wear bet genot fin
ders onafgebroken voortduurt
Huy omtrent twaalf Eugelfche mijien zuidwest van Lurk
gelegen is alleen om deszelfs oudheid aanmerkeiijk daar bet
under de regering van Keizer N T o N t N U S reeds bekend
was De Maas fcheidt de frad in twee deelen die door eene
brug vereenigd zijn Zij is gcnoegzaam van alle zijden om
ringd door weilanden die door den voet der gebergten be
pallid worden zoodat de frad tusfchen deze en de oevers
der Maas nis verborgen Iigt De voornaatnfte ftraten van
Iluy zijn flechts twee in getal en niet zees breed hoewel
de huizen vrij wel gebouwd ziju Twee minerale bronnen
die men zeer hoog acht werden bier in bet begin der vo
rige eeuw in de nabuurfchap ontdekt
De groote weg van Huy naar Luik is zeer eentoonig daar
dezelve geftadig fangs den voet der rotfen aan den linkeroe
ver der rivier voortloopt De overzijde vertoont bergen met
bosfchen overdekt bier en daar fraaije dorpen fabrijken
kerken terwiji bet geheel een zeer bevallig laudfchap ople
vert
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vert In bet kort de geheele weg fchijnt den reiziger ted
verzekeren dat hij eene groote ftad nadert Naar Luik gain
de wordt bet tooneel bij elke fehrede levendiger en fhaijer
Behalve de buitenplaatfen aan den weg en op de zoomen der
rivier brengt bet grout getal tuinen niet weinig bij tot de
beerlijke uitwerking van dit rijk geftaffeerde landfebap
under bet groot aantal buitenplaatfen is er inzonderheid
gene die door hare verhevene ligging op eene op zichzel
ve ftaande rots een allerzonderlingst w orkomen heeft De
top derzelve is vlak gemaakt ten einde er dit gebouw to
kunnen oprigten hetwelk inderdaad als door betoovering in
de lucht fchijnt opgehangen De rots fchijnt ten naastenbij
honderdvijftig voeten hoog to zijn Het is to hopen dat
de bewoners Wet to eenigen tijde de ilagtoffers warden van
den bultenfporigen fmaak des bouwheers
In de nabijheid
van Luik zijn bijna alle de beuvelen tot aan den top toe
met wijngaarden bedekt beneden zijn beide zijden der vane
met hopplanten begroeid De wijnftokken die na den oogst
in bundels zamengebonden worden die in eene punt eindi
gen gelijken up eenen afltand veel naar de tenten eener le
gerploats
O L I V I
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`V anneer men met de vereischte aandacht in aanmerking
neemt dat de zwakkere knnne eetf zeer belangrijken invloed
in de Maatfchappij bezit waardoor zij of hare groortiie ze
gening of bitterfien geefel kan zijn moet nien zich ver
wonderen dat derzeiver opvoeding niet geheel adders dan
zulks gewoonlijk gefchiedt geregeld wordt Eene vrouw
bet zij zich in de betrekking van dochter zuster Iluis
vrouw of laatlelijk in die van moeder bevindende kan
volgens de wijze waarop zij hate piigfen vervult hair hTds
gezin luister bijzetten of met fchande bedekken ja zoo z
moeder is en dwaalt is bet maar al to waarfchijnlijk dat
hair verderfeliJk voorbeeld ook haar kroost bevlekke en in
to kinderlijke bceZvms de pas ontlaikende zaden van deugd
ver
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verftikke Dit zoo zijndc is het ongetwijfeld van bet grout
fle aanbelang voor huisgezinuen en de Maatfchappij in bet
algemeen dat eeu wezen hetgeen zoodanig een invloed be
zedelijke en doelmatige opvoe
zit door eene zorgvuldige
ding bekwaam worde gemaakt tot de vervulling dier gewig

tige pligten die onaffcheidbaar aan haren hand verknocht zijn
Wanneer de opvoeding van een meisje een aanvang neemt
onderwijst men haar gewoonlijk eene kamer met bevallig
bet piano of
heid in to treden modifche liedjes to zingen
de harp kunstmatig to befpelen en in meer andere begaafdhe

andere geheel bet tegenovergeflelde
den
fommige nuttig
Doch helaas al to dikwerf terwiji men de uiterfle moeite
beeft aangewend om bet uitwendige een allerfchitterendflen
wordt bet inwendige van welks vorming al
glans to geven
le hare uitzigten in eene betere wereld afhangen zorgeloos
ontbloot gelaten van die hoedanigheden die de grootfte be
Wij hebbl n het
koorlijkheid van bet huisfelijk leven zijn
talenten
ten
toon to £prei
onze
magt
blinkende
Met altoos in
nuttige
glansrijke
fchoon
meer
deugden
de
min
den doch

florten een beftendigen flraal van waren luister over de uren
die men ver van bet gewoel der wereld doorbrengt
tiit
Welke waarde heeft eene vronw die fchoon zij de belnin
nelijkfle in een gezelfchap fchijnt of alien die haar hooren
betoovert baar huishouden niet weet to
zingen of fpelen
befluren de harten van hare kinderen to vormen of de huis
felijke pligten to vervullen Flt zal deze vraag beantwoordela
door de vertooning van bet volgende karakter t getrokken nit
bet gemeene levee
vereenigde met eenen vorm gefchapen door de
O LIVI
Jievalligheden gelaatstrekken regelmatig fchoon Hare flem

was eene volkomene melo
elfs in dagelijkfche gefprekken
of goddelijke toonen afdwong aan
die Wanneer zij zong
het fpeeltuig waren nijd en taster zelfs tot bewondering ge
noodzaakt
Danfte zij elke beweging van hare Engelen ge
bevallig
Hoe juist haar imaak hoe fchitterend
flalte was
Schreef zij waar genie fcheen fteeds hare
hare gefprekken
pen to befturen Dit en nog meer dan dit was de aanbid
doch
terwijl men deze voorbeeldelooze
delijke O L I V I
volmaaktheid aan hare uiterlijke hoedanigheden gegeven had
waren de meer belangrijke fchoon min blinkende vergeten
gebleven

Het is waar

OL I V I

ging geregeld ter kerk

too
fom

OLIVI

fomtijds eene bladzijde in den Bijbel en deelde zelfs wan
neer zij daartoe werd uitgenoodigd hare liefdegift met eene
bijzondere bevalligheid uit maar dit was de geheele uitge
ftrek heid barer denkbeelden van zedelijke verpligtingen De
armoede en ellende na to fporen die zorgen tot derzelver
verzachting to gebruiken welke dikwerf noodiger zijn dan
enkele hulp met geld maakten geen gedeelte van hare beoe
alleen gefchikc om in bet openbaar
feningen uic O L I V I
to fchitteren was van geene waarde in de eenzaamheid m
angebeden gevleid en ge
beminde z daarom ook niet
zoo ijdelheid in haar hart
is
bet
to
verwonderen
liefkoosd
opwelde en alle edel gevoel verdoofde Kon de afgod eener
menigte van bewonderaren zich afzonderen en eene zieke
vriendin in hare eenzame kamer gaan vertroosten Moesten ba
re glansrijke talenten verloren gaan in de vervulling der verach
telijke pligten van bet huisfelijk beftuur Zouden hare fneeuw
witte handen en fraaije vingeren die wanneer zij over de
fnaren der harp zweefden aller harten betooverden gebruikt
worden tot bet gereedmaken van den gezondheid herftellen
Dusdanig fprak de bedrogene moeder
den drank Neen
Hciaas deze bedriegelijke doch to algetneene
van o L I V I
grondbeginfelen veroorzaakten bet ongeluk van hair kind en
deden hare eigene grijze haren met onuitfprekelijke droefheid
ten grave dalen
In den ouderdom van achtticn jaren in den vollen bloei
van hare fchoonheid werd o I I V I door HEN R Y naar bet
altaar geleid De bekoorlijkheden van zijne vrouw en de
zelfvoldoening van haar aan Gene menigte van aanbiddefs ont
rukt to hebben deden u E N R Y zich als den gelukkigfcen der
menfchen befchouwen Doch nadat eenig maanden waren voor
bij gerold en de eerfte gloed der driften eenigermate was be
koeld gevoelde HENRY een verlangen om zich voor eenigen
tijd van bet gewoel des ftedelijken levens of to zonderen Hier
naar wilde nogtans de beminnelijke O L I V I geen oogenblik
hooren Hoe zou men haar bet gezelfchap barer dierbare
bewonderende vrierden de tooneelen die zij beftemd was
to verfieren doen verlaten om haar in eene afzondering re
voeren die haar afgrijfelijk toefcheen I Dit zoo niet de woor
den was ten minfte de geest van o L I v I s ancwoord op
bet verlangen van HENRY doch hare weigering werd nog
op die betooverende wijze uicgedrukt welke bet eerst bet
hart
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Dart van II E x it T had gewonnen en de Liefde zwaaide
g
zij e toorts over het jeugdige paar fchoon hij als tot bet vet
trek gereed reeds zt ne vieugelen begon to klappen
Hoewel HENRY zich in zijne eerfte hoop teleurgefteld
vond werd hij weldra door een aleuwen band meer dan
colt tan zijne vrouw verknocht Een pand husmer liefde
zette bet aanzijn des jeugdigen vaders een nieuw en teeder
belang bij doch ook hier wachtte hem teleurftelling Hij
was onredelgk genoeg om to verwachten dat cent inOeder
doch OLIVI
reikhalzende om tot hare
MoEDFR zou zijn
gewone tijdverdrijven terug to keeren vertrouwde haar kind
eener huurlinge eener voedfter toe Dit trof RENRY ten ui
terfte Hem had nog Reeds de hoop geftreeld dat zijn
vrouw moeder geworden de maagdeiijke ligtzinnigheid zou
hebben vaarwel gezegd en met bet vnrigfte verlangen had hij
dit oogenblik to gemoet gezien denkende dat o L I V I alsdan
door de teederfte moederTijke zorgen bezig gehouden een leven
van verfirooijing zoo laten varen •h etwelk hij meer verdragen
Te vergeefs deed hij haar deswege
dan goedgekeurd had
voorftellingen in bet eerst fchertfte zij met zijne aanmerkin
gen dock ziende dat hij aanhield weigerde zij zijn billijke
begeerte met de hevigfe uitdrukkingen der verontwaardiginge
De huwelljksgefchillen liepen toen hoog en H E N R Y beyond
dat hoewel hij eene fchoone vrouw met veel talenten be
gaai d had verkregen hij geen hoogen prijs uit Hymens lo
terij getrokken had Evenwel fchoon hij O L I V I minder
vereerde en zijn Godin voor hem in een iterfelijk wezen
was herfchapen zoo beminde hij haar echter nog en wan
neer de toenemende ligtzinnigheid van haar gedrag zijne borst
een zucht deed ontglippen bet bijtende er van wend ver
zacht door de befchouwing van hare verrukkeliftte geftalte
en hij bleef zich vleijen dat bet oogenblik nog komen zoo
waarin zijne fchoone beuzelaarfter van de wereld verzadigd
alles worden zou wat hi haar enschte to zijn De zaken
waron in dezen Itaat
toen eene heftige koorts den jongen
Z
U dt D aangreep
Geneeskundige hulp werd fpoedig ingeroepen en de be
dioefde vader vloog naar de kamer zijner vrouw om haar bet
treurige nieuws mede to deelen I Iij vond haar zich aanklee
dende voor een maskerade bal en maakte haar den toeftand
Van hunnen zoon op eene teedcre wijze bekend O L I V I
fcheen
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cheep er door getroffen to zijn en vroeg of men om een
Geneesheer gezouden had er bijvoegende
Vrees niet ii E N
RY Ik wed her zijn flechts de tanden Ik zal hem komen

voor ik uitga
„ Gij zijt toch niet van voornemen
naar her bal to gaan terwijl ons kind zoo
riep HENRY
ernflig ongefteld is Ik heb u zeker geheel verkeerd verflaan
Gansch niet antwoordde zij op een losfen toon
o L I vI
„ gij hebt om behoorlijke hulp gezouden M I E T J E is eene voor
ireffelijke min en war zou ik met mogelijkheid kunnen vit
rigten door to huil to blijven Bovendien Mevrouw R D E N
zien

ontvangt geene weigeringen

en ik meet gaan

was juist gereed om haar met meerder nadruk
dan hij immer gedaan had to antwoorden toen hare moeder
binnentrad
Zij was ten uiterfte ontfleld bij her vernemen
van de ziekte haars kleinzoons
en verklaarde
dat zij bij
HENRY

hem wilde blijven tot dat hij geheel beter zoude zjn doch
toen HENRY haar verzocht Karen invloed op O L I V I
aan
tot
to wenden om hair to huis to doen blijven kreeg hij
zijne even

groote droefheid als verbazing
van Mevrouw
ten antwoord dat zij geen de minfle reden
waarom hare dochter haar voorgenomen bezoek niet
zag
zou afleggen zij zou zorg dragen dat bet lieve kind be
hoorlijk werd opgepast
meer kon er niet gedaan worden
MORTIME R

al ware ook O L I V I
tegenwoordig
buitendien hoe zou
eene jonge Dame gelijk hare dochter een kind weten to be
haisdelen Dit en nog veel meer werd aangevoerd door de

dwaze en al to toegevende moeder en HENRY onderwierp
zich flilzwijgende doch bet gebeurde Inaakte diepen indruk
op hem en hij begaf zich naar de wieg zijns lievelings bet
hart verfcheurd door met elkander flrijdende gewaarwor
dingen

en hare zwakke moeder kwamen fpoedig bij hem
en nimaner was zij uit
gedost geweest op eene wijze zoo zeer gefchikt om hare
bevallige geftalte ten toon to fpreiden
doch ii E N R Y aan
LI VI

ij was gekleed gelijk eene Sultane

fchouwde haar voor de eerfle maal zonder genoegen wgnt
de fchoane vrouw ging verloren in her beeld der nalatige
moeder Een blik van verontwaardiging op haar prachtig Weed
blinkende van edele gefteenten werpeude keerde hij zijneoo en
tot de wieg waarin de jonge liider in eene fluiptrekkende
iluiniering lag uitgeflrekt en
fchoon hij Been enkel woord
MENGELW

IBIS

NO
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uitte fprak zijn gelaat des to nadrukkelijker Dit nogtnns
werd door zijne vrouw niet opgemerkt en zij verliet hen
weldra om op een ander tooneel eene geheei andere rol to
gaan fpelen Hier als naar gewoonte was o Li V I de ziel der
vermaken en werd geliefkoosd en bewotiderd In Un loop van
den avond zocht Mevrouw R O E N eenige leden van bet ge
zelfehap uit am op haar Landgoed bij Richmond een too
neelituk to vertoonen De ongelukkige llloeder geheeten en
de rol van jindromache werd de van vreugde vervoerde o L I
v I eenftemmig opgedragen Den volgenden dag moesten at
le de fpelers op bet Landgoed to zamen komen en aldaar
blijven tot dat de vertooning zou uitgevoerd zijn Ten vier
ure des morgens kwatn L I V I to huis en vernam in ant
woord op haar vragen dat bet kind veel erger was geweest
doch thans in eene fluimering tar bet gevolg van een flaap
drank door den Geneesheer voorgefchreven Mevrouw M o R
maar HENRY bleef bij de
T I M E rt was juist heengegaan
legerftede zijns lievelings
O L IV I ftond vroeger dan naar gewoonte op en fpoedde
zich naar de kinderkamer Zij vond haar kind nog flapende
en maakte van de genegenheid gebruik om haren echtgenoot
hare nieuwe en onbezonnen verbindtenis bekend to maken Hij
hoorde haar met flute verbazing nan hare verwijdering van
den vorigen dag had hij haar half vergeven maar dit ffieitw
bewils van gevoellooze ligtzinnigheid trof hem boven alle be
fchrijving Was dit de nitverkorene van wie hij troost moest
verwachten wanneer droefheid zijn boezem beftormde Had
hij zijn ganfehe geluk aan zulke handen toevertrouwd Zijn
hart klopte hevig naar mate deze overdenkingen bij hem op
kwamen en fchoonheid verloor hare bekoorlijkheid voor
hem Hij begreep nogtnns dat bet overtollig ware haar te
gen to fpreken en zij blijde van geen tegenftand to ont
om de noodige aanftalten voor hare
moeten verliet hem
en dit oogenblik gaf H E N R Y s ach
reis to gaan maken
Het is mija
ting en genegenheid voor haar den dooelfteek
dit
karakter
to zeer
voornemen niet om in bet fchetfen van
zeggen
dat
bet
zij
genoeg
to
in biizonderheden to treden
en
echt
der
zorge
van
hare
moeder
I
haar
Unig
kind
O LI V
genoot overliet met welken laatften zij over zijne bekwaam
heid in bet zieken oppasfen zelfs durfde fchertfen en hair
verlangen hebbende geuit om ingeval het kind erger werd
haar
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haar sulks to doen weten zich naar bet Landgoed fpoedde
t m daar weldra in de fludie der moederlijke ellende het we
zenlijk gevoel van het Inoederhart to vergeten I
Ten laatfte brak de belangrijke dag der vertooning aan
O L I V I had middelerwiji twee zeer korte briefjes van HE Ir
waarbij hij haar den ftaat des kinds als zeer
Y ontvangen
afwisfelend voorftelde doch daar zij geen verlangen aandnid
den dat zij fpoedig mogt terugkeeren zoo troostre zij zich
met de hoop dat ket met het kind wet fchikken zou en

verfcheen zij ten too
gekleed als tie edele dndromache
Nimmer was dir
neele to midden der luidfe toejuiciningen
moeijelijk karakter bekwamer voorgefteld geworden de fchoon
heid van haar gelaat hetgeen alle hartstogten uitdrukte de
vermengde bekoorlijkheid en waardigheid barer geftalte de
harttreffende melodic harer item de kracht en betooverende be
alles deed den aanfchou
valligheid van alle hare bewegingen

wet denken
ndromdche zelve to zien en td hooren Wie
haar zienle zou hebben kunnen gelooven dat bet mogelijk
ware dat de fpeelfter op hetzelfde oogenblik dat zij dus
op de roerendfte wijze de ellende eener teedere moeder af
fchilderde hare elgene getieiligde pligten verzuimde en de
legerftede van haar ftervend kind had verlaten om dit tooneel
voor to ftellen
Immers in dat gedeelte van het rreurfpel r

ndromache haar voornemen aan Cephifa bekend maakt
om met Pyrrhus to huwen en zich dan van hot leven
to berooven
en toen O L I V I
de woorden uitfprak
Hij wete dat ik flechts em hem to redden flierf
kwant
er een knecllt met haast binnen een bode aanmeldende
die met eene dringende boodfchap voor haar nit de ftad
was gehomen
Haar kind kwam haar terftond met pijnigend
zelfgevoel voor den geest en zonder zich bij de menigte
die zij door hare fchitterende begaafdheden had verrukt in
waar

bet geringfte to verfchooren vloog O L I V I
naar den bode
lilt wiens hand zij
zonder eenige vragen to durven doen
driftiglij k een billet van HENRY trak alleen deze woordeil
inhoudende
„ Zoo O L I V I verlangt haven zoon nog levend to ann
fchouwen moet zij terflond den brenger dezes verzelleii of
zij komt to last
lle de onderfcheidene gewaarwordingen van droefheid
wanhoop en berouw vielen haar aan terwiji zij dozo flood
o k a

let

•LIM

Zonder het ge elfchap dat
omringen of deszelfs bij
van
alle
kanten
kwam
haar thnns
dergelijke gelegenheden gebruikelijke vertroostingen eenige
aandacht to verleenen wierp zij zich in bet rijtuig zonder
zest to denken adn bet kleed dat zij nog aan had HelaasI
zij bad de voorftelling der moederlijke ellende flechts veria
ten om de treurige wezenlijkheid to ondervinden nog ver
bitterd door de overtuiging der veronachtzaming van den hei
kgften barer pligten Het kind was niet meer
lortige regela elngtig doorliep

DE VEEND

MP

De

blonde Flora heeft haar rozen
Met milde handen uitgeftrooid
De Zefir door zijn dartlend kozen
Het veld in bruidsgewaad getooid
Op nieuw in jeugdig groen geftoken
Hangs wiegelend de frisfche tak
Terwijl t viooltjen is ontloken
De bloefem uit zijn windfels brak
Zijp gioeijend rood met wit gemengeld
Verdooft der anemonen gloed
t Zijn kranfen door natuur geflrengeld
Die t fuizend windje golven doet
Het fpreidt den fchoouen bloemenregen
Waarb j geen Maartfche fneeuwvlok haalt
En majefeit gloort allerwegen
Waar Phaebus t rijk tooneel beftraelt
De gear ftijgt in onmerkbre deel tjes

Uit kelken rijk aan honigfchat

HO deelt zich mede aan teedre fteeltjes

an t wollig weeffel van bet blad
H j dringt bet kunftig werktuig binneu
Gevoel de fijne zenuw riekt
En zalig vliegen nu de zinnen
Verireelding door uw ftnf gewiebt

De

V

• VUM MP

De bloodftrootn gonst

door ha r gadreven
Uit viammende oogeu fchiet de lank
De lente aan d avond van bet even
Bezielt op nieuw de flaauwe vonk
Het flervend rood van zestig jaren
Herleefc in eenen zachten gloed
En liefde tooit als rozebladiren
Den maagdeblos then Hebe voedr
Games t
Wet zou t genieren florets
Wanneer ge o Lente uw biootultaf zwaait
Geheel natuur ons fehijnt herboren
Eu elke ftijl z jn ituifmeel zaattf
Genietl
Neen fluit u fonklende oogenl
t Gent bloeit op een zwakken fusel
Een Oostewind koutt aaeevlogenr
En dear verdwijnt uw lustprieel
Daar wear op kale en dorre gre de b
Het fpichtig fpiertje kwijnefd gWit
Geett melfche Waver words gevonden
En fehears een heidebloempje bloeit
Daar waar natuur geen vette kluiten
Geen rijke moederearde gar
Sluit nijverheid den hunger buften
En dwingt haar t fchrale voedfef af
Net vuur bezielt de doodfche dreven
Nog onlangs poel en waterplas
En vruchtbaarheid en groei en even
Rijst nit bet zout der prikklende asch
Daar lacht bet groen en fchiet in ftelen
Daar dekt een zwanekleed den grond
En t wlnttje mrg met kfailfhn fpeten
Wags t eog weleer fiechts heide vond
Her rijzen wolken aan den hemel
Een dikke damp hult nu t azuur
De ftilte volgt op t druk gewemel
Gefluijerd treurig kwijnt natuur
B b b
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Geen bijtje fnort de vooglen zwijgen
Geen teeder toontje ftreelt er medr
En aan de rijk verfierde twijgen
Hangt nu do bloefem ftervend nedr
De tvreede worm doorboort bet knopje
Bij t vlieden van de levenskracht
Verzuurd bijt nu bet honigdropje
Een floers ligt op de lentepracht
Het jeugdig vruchtje naauw geboren
Krimpt op den zwakken fleel ineen
Het Oosten biaast bet gaat verloren
En t blozen van den herfst is hein

Daar is bet drasfig moer verdwenen
En t oog verblindend keizelzand
glom door t zonnelicht befchenen
Zien wij t gewrocht der nijvre hand
Hot bijtje gaart geen rozen geven
Een fchatting als de boekweit bledt
En t voedend merg van t broze leven
MZiskennen we in den oogstdag niet

Wat klagen wij Zorgt niet de moeder
Ook als t kortzigtig knaapje mort
Natuur zaait zeegnend voor den broeder
Wanneer voor ons de bloefem dort
En vullen we in den herfst geen korven
Zij vult met graan de ruime fchuur

De gunst van Ceres wordt verworven
Door t al bezielend ijvervuur

II V

DE EDEL

N LoGHEM

RDIGE VORSTIN

Eene Duftfche Vorstin wier naatn ons niet vergund is to
mciden wandelde met eene barer Hofdames aan den Rijn
kant in hot void
danr de groene boomen en bet levende
de
blaauwe
hemel haar beter z
behaagden als
water eii
de

DE EDEL

RDIGE VORSTIM

M

tie goedd God die heeft gemaakt dan gelijk zij op her Too
an den weg zat eene arme door kommer
neel voorkomen
en ellende uitgemergelde Vrouw met een zuigeling op haar
fchoot De Vorstin bleef medelijdend ftaan en zeide op een
Goede Vrouw uw kind fchijnt zeer
minzamen toon
ch
hernam de Vrouw „ de arme worm
krank
„
ligt to verfmachten Her voedfel is in mijne borflen ver
droogd federt twee dagen bob ik niets gegeten dan een ftuk
Op den wenk der Vorstin reikte de
je droog brood
Deze
Hofdame der ongelukkige Moeder een fluk gelds
s her nu maar even fpoedig in melk
weende en fprak
kon verkeeren
Dit woord fneed der edele Vorstinne door
llet hart Ook zij had eenen zuigeling then zij zelve z oog
d e Terftond zette zij zich naast de arme Vrouw neder nam
baar her kind van den fchoot en leide her aan hare borst
Ik had in dir oogenblik die arme Moeder wel willen zien
wanneer zoo lets zigtbaar
en de edele Vorstin en ook
ware
den Engel die nevens haar ftond en Karen naam
in zijn gedenkboek fchreef
DE VERSCII

T

LICTE STUDENTEN

wee rijke jonge Heeren fludenten in de regten hadden
to zamen kamers gehuurd welke op eene openbare wandel
plaats uitzagen en op de eerile verdieping zijnde eene ge
makkelijke gemeenfchap daarmede hadden Op zekeren zon
dag morgen aan her ontbijt zittende met de venfters open
ontdekten zij eene fchoone jonge vrouw met een even fchoon
kind op den arm zij ging hen onderfcheidene reizen zon
der hen op to merken en als in gedachten verzonken voor
bij Ten laatfte nogtans befloten zij haar toe to fpreken eii
noodigden haar zeer ernflig om met hen to ontbijten doch
de fchoone minne bleef onbuigzaam wederflond alien aan
zoek en verdween fpoedig daarna Den geheelen dag dacht
men aan niets dan aan haar en er werden menigvuldige plan
nen gemaakt om haar in huis to lokken
Toen zij den volgenden morgen weder verfcheen gevoel
den onze jonge lieden met verdubbelde kracht al bet ver
mogen barer bekoorlijkheden zij herhaalden hunne uitnoodi
gingen doch zij bleef onverbiddelijk en verliet de wandel
plaats
B b b
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plaans even sit den dag to voren

Den det jonge hiedon vo g
de hear doah zij ontdekte bet en wise zijue oplettendheid
to bedriegen Op daze ouitengewone wijze vertoohde zich
dit verfchijnfel onderfeheldene dagen tot dat men ten laatftt
cot hot vtrornemen kwatn am bet kind haar to ontnetnen en
in huis oe brengen Dit plan ward uitgevoerd in de ver
wacheing
dat de min of moeder bet kind volgen zou
doch hierin vond men zich to leur gefteld want van dot
eogenblik of aan heeft hen noch min noch moeder met eeui
ge navraag lastig gevallen of hen van zich doen hooren
Wij zijn dezen twee jonge Heeren bet getuigenis verfchul
digd dat na tot den avond met de grootffe angstvalfiglteid
to hebbeb gewacht zij bet kind eene goede minne bezorgd
en van alles vootzien hebben Hat is thans veertien jaren
eud een jongen van een veelbelovenden aanleg en geniet
zijne opvoeding in eene der eerie fcholen in de nabuurfchap
der Hoofdflad met oogmerk am hem verder tot de fludie op
to leiden
NECDOTE TOOR

SCH

TSRIJDERS

D e beroemde

in zijne zeer belangrijke le
G T H E verhnalt
vensbefchrijving
us meinem Leben Dichtutag and FYahr
heit de volgeude bijzonderheid
Onder de vele beroemde mannen die hem to Frankfort
kwamen bezoeken beyond zich Ook It L O P S T O C K Zelden
fprak daze van t geed G O T ti E verwacht en gewensche had
• letterkundige bnderwerpen namelijk Maar zeer breedroe
rig onderhield hij zich met G o THE die even als hij eett
hartstogtelijk liefhebber van fchaatsrijden was over deze
edele kunst die hij grondig doordacht en van alle kantett
befchouwd had Hij gaf de voorkeur aan de Yriefche fchaati
fen waarmede men het fnelfte weg kon en hieid ook niet
van onze Hollandfche manier van fierlijk en kurlftig to rijdetr
GoTHE moest ook
op zijn aanzoek zoo een pear vlakke
fchaatfen met lange ptuiten koopen en ik heb die zegt
daze hoewel met eeeig ongemak vela jaren long gebruikt
Ook van paardrij den naar de kunst fprak x ti aP s T o c ff
fang en gaatne en fehdof dus alt t ware met op et alle
gefprekkea over do kunst waatin st goo zeuc uitmuette
Let

NECDOTE VOOl SCH

TSRTJDERS

Het is een trek dien men in de meeste greeie
mannen befpeurt dat zij gezworene vijanden zijn van pe
en uitkramen hunner kundigheden
PL TO Was
danterie
eens op de Olympifche fpelen in het gezelfchap eener cerlij
ke theenfche familie gekomen met welke hij terugreisde
zonder dat zij v r hij van haar affcheid nam anders dan
toevallig befpeurde dat hij de groote wijsgeer van dien naam
of flechts in t geheel een wijsgeer was
cer zljde

EIJ NET BESCHOUWEN DER GIST

W

RIN HUGO DE GROOT

LOEVESTEIN WERD ONTVOERD

o Kisc to kleen voor ztllk een fchat
Die in uWe engte hield omvac
Een Geest to grout voor s Werelds perken t
Nog toont gij aan het Nageflacht
Wat Vronwen list cens heeft bedacht
Wat Vrouwen moed eens uic kon werken
En hoe de Deugd in Dienstbearheid
Voor d deldom der Ziele pleit
Filer werd de Haat door Huwlijkscrouwe
t Geweld door t kloekst Vernuft geblind
o Zegt mU waar men grooter Vrouwe
an grooter Man verbonden vindt
ch zoo onze Eeuw een Wonder baagde
Dat aan zijn Deugd de Grootheld paarde
Van d ongelijkbren H U I G D E G R O o T
Mijn Vaderland op nieuw geboren
Zij dan die glorie weer befchoren
Het kweeke hem in dankbrer fckoot
En fchenk hem zulk eene Echtgenoat
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Onlangs is bij ons ontvangen de volgende Misfve
Mijne Heeren I
Onderfcheidene reizen kwam de vraag bij mij opt waardoor
zou men Wel den meet van den min kundigen den meer
van den min bekwamen meester
dat is onderwijzer
kunnen leeren onderkennen zoo dat men zich verzekerd
kon houden van niet aan eene ongewisfe keuze to worden
blootgefteld hetwelk niet zelden bet geval kan zijn wanneer
men zich op eens anders of
zijn eigen oordeel verlaat
B v Iemand kin voor een meester eene geneigdheid hebben
waarom hij den zoodanigen zou aanbevelen of wel hij kan
zelf niet genoeg deskundig zijn Het op concert fpelen of
zich met obligaat to doen hooren kan men ook zoo gaaf
niet als een zeker kenteeken aannemen behalve nog dat
den onderwijzer
in zijn geheel bij
zulks den meester
lange na niet doet kennen Want behalve dat obligaat to fpe
len en to onderwijzen geheel van elkander afgefcheiden en
verfchillende zaken zijn zoo kan men door iemand obligaat
to hooren fpelen nog niet dan gewaagd tot zijne bekwaam
heid zelfs in dezen befluiten Immers zijn bet veelal nim
mer gehoorde ftukken waartnede men nogtans wel diende
bekend to zijn om to kunnen nagaan in hoe verre aan de
vereischten tan eenen Obligatist voldaah wordt Gefteld ook
men hebbe zulk een fink meer gehoord dan kept men bet
daarom nog niet en hoe zeer words dan niet de opmerking
afgeleid van den Obligatist bet zij door bet accompagne
ment zoo in bet bijzonder als in zijn geheel bet zij door
de compofitie enz enz Daarbij komt dat offchoon zoo
iemand in zulk een fink nan de vereischten van een Obli
gatist beantwoorde het daarom nog geenszins als overtuigend
kan aangemerkt worden dat hij wezenlijk kundig is omdat
hij hierin door cen ander kan zijn geholpen of wel zijn ge
nie hem hierin van dienst kan zijn geweest Doch dit laatile
kan ook wel verkeerd leiden en daarom zoo er geen fteun
van wezenlijk grondige kennis bij komt geenszins als toerei
kende befchouwd worden vooral voor iemand die zich als
on•

op

MU U

onderwijzer voordoet Ook hoort metr onderwtjzers ls steer
kundig prijzen die nogtans op Concerten met obligaat to
fpelen zich nimmer voordoen of deden En daar bij her
onderwijzen voornamelijk dient gelet to worden op wezenlijk
grondige kunde zoo wenschte ik gaarne ter beantwoording
to zien voorgefteld met uitnoodiging aan deskundigen our
hierover hun gevoelen nit to brengen de aan bet begin de
zes geopperde vraag met bijvoeging of er Met iet zekers
zij nit to denken en ook in weiking to brengen waardoor
men den echt van den fchijn kundigen onderwijzer zou kun
nen onderfcheiden
De uitgaaf der Patentfoorten kan bier in geene aanmerking
komen wel to verftaan op de thans gebruikelijke wijze Im
mers ontftaat de vraag vermag een als zoodanig zich aan_
gevende of gepatenceerde Muzijkmeester op geen Concer
ten of in Schouwburgen to fpelen en vermag hij als Muzit
kant zich hebbende aangegeven geen les to geven Het on
derfcheid tusfchen een Muzijkmeester als in de hoogfte klas
fe begrepen en een Muzikant in de daarop volgende kias
fe geplaatst wordt dus vermeld dat de eerflen zijn dezul
ken die Los geven de anderen die op Concercen en in
Schouwburgen fpelen Voorzeker weinige Muzijkmeesters zal
men aantreffen die niet op Coucerten kunnen of willen fpe
len even zoo en nog minder Muzikanten welke geen les
geven
hoewel bet hoogUe patent
De Muzijkmeesters
hebbende
gefteld dat hun op Concerten to fpelen ontzegd
ware
zouden veel voordecl misfen en de Muzikanten
in bet zelfde geval omtrent les to geven zijnde
er flecht
bij ftaan Ow niet t zeggen dat bet op Concerten en in
Schouwburgen fpelen volgens de uitdrukking bij bet Patent
regt niet zeer vereerend zou zijn aan to merken
ik geloove mij verzekerd to mogen houden dat door de
oplostng dezer vraag aan alien en aan ouders en opvoeders
in bet bijzonder een wezenlijk groote dienst zoude gedaan
worden Wel is waar dat velen zich our de wezenlijke kun
de of ook om de gedragingen van iemand aan wien ze
hunne kinderen toevertrouwen weinig ja veeltijds in bet ge
heel niet bekomineren Doch hoe velen beklagen niet en
de kosten en wat nog erger is den tijd lien zij zoo on
nut of fours wel zoo verkeerd hebben zoek gebragt En
wat meet is hoe oneindig veel zoude de kunst daarbij niet
Winner cu hoe veel aanprikkeling ter bekwaming voor jonge
kan

mix

YOB

doordlon men ook
Want
wel meer in naval
met
dan
bekend
of overtuigd door bet gefebrevene van
ging
Prof WENDT
NIN
MICH ELIS
VON ENGELBRUN
Over de voordeelen en genoegens die het
vE a en anderen
ieeren defer kunsr bijzonder aan meisjes verfchaft heeft
itunite»arsI

willen toegeven dat bet muzijkleeren met eene fatfoenlijke
opvoeding behoorde gepaard to gaan is bet getal van zoo
genaamde lesgevers en lesgeefilers zeer clerk toegenomen
boewel men bekennan moet dat de wezenlijke kunde en

veelal ook de wit om doelmatig les to geven bij een gering
getal flechts aan to treffen is Welk beroep is ook ligter bij
de hand to nemen en kan meer uitlokkend zijn dan een zoo
gemakkelijk en voor velen goede winst gevend Want eerst
t n Huis hebbende bekomen ze er ligt meer fcheiden er
uit zij bekomen weer anderen en zoo fleurt men er zich
door
Waarom bet in niet weinige gevallen moeijelijk wordt

bet edel kunstvak van een ambacht of handwerk to onder
fcheiden
Wet is waar er zijn er ook die deze onder
fcheiding bijna niet verdienen hoewel ze zich zelfs als eer
Re meesters of ook meesteresfen voordoen en ook als zoo
danig gelden doordien tnij is gebleken dat fommige derzul
ken na reeds lang zulk eene reputatie to hebben genoten
met de eerile beginfelen waardoor men niet als gemeen
tijk alleen moet verftaan de benaming der noten ileutels

maat en voorteekens onbekend waren ja bet is fchier on
geloofelijk die niet eons de zamenftelling eener toon of
kiank ladder kenden t En zoude bet niet deze onwetendheid
der onderwijzers zijn die op de leerlingen overflaat waar
door velen ook in meergevorderde jaren alles zeer opper
vlakkig befehouwen en door onkunde de ware verdienilen
van waardiger onderwijzers miskennen
Ontvang enz

Wanneer wij bet geluk niet mogen hebben van ten ge
volge onzer reeds gedatle uitnoodiginge die wij bier welmee
mend herhalen eenige bedenkingen over dit naar ons inzien
nangelegen onderwerp to ontvangen zijn wij niet ongenegen
onzen geeerden fchoon ons onbekenden Correspondent ons
gevoelen over den inhoud zijns briefs bij gelegenheid made
ce deelen
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TREURSPEL

GIJSBRECHT V

N

MSTEL

Het zeldzaam en voorbeeldeloos geluk bet Treur
fpel Gijsbrecht van Jim Id van den Puikdichter J o o s T
V N D E N V N D E L to beurt gevallen van name
lijk gedurende eene reeks van meer dan honderd en
tachtig jaren telken reize bij de vernieuwing van bet
Kersfeest herhaalde malen ten tooneele to worden ge
voerd fpoorde mij aan om dat fluk zoo rijk in vin
ding in mijne ledige oogenblikken tot bet onderwerp
mijner befchouwing to maken Dichterlijke fchoonheid
zoo wel als historifehe inhoud boden genoegzame
ftoffe tot eene fpreekbeurt aan Ik koos inzonderheid bet
laatfle omdat bet mij meermalen vootgekomen was dat
zeer velen mijner Stadgenooten rich in waarheid voorflel
den dat de belegering en inneming van mflerdam ten
tijde van GIJSBRECHT V N DISTELwerkelijkzoo
danig had plaats gehad als in bet Trearrpel van then
naam is voorgefleld Ik achtte bet uit lien hoofde be
langrijk genoeg i in een bedaard en naauwkeurig onder
zoek naar de waarheid van bet gebeurde to treden
veel mogelijk tot de echte bronnen door to dringen en
al
Deze Redevoering voor eenige jaren in de Mantfchap
Felix
Meritis en Tot Nut van t lgemeen door deft
pijen
Heer J c o B u s IC o N I N G voorgelezen wordt mer wegla
ting van inleiding en flor
s thans min to pasfe komende
op het herhaald verzoek van velen door middel van dit ons
Maandwerk aan het lettertninnend pubiiek medegedeeld
BITNG LW
NO I
C C c
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alzoo to doen zien hoedanig zich de aihier bedoelde
gebeurtenis in waarheid heeft toegedragen zonder
echter de waarde van dat uitmuntend dichtftuk in eeni
gen opzigte to verminderen of den roem van deszelfs
boven alien lof verheven vervaardiger to verdonkcren
Om hierin met eenige orde to werk to gaan zal bet
noodig zijn dat wij
in de eerfte plaats eene fchets voordragen der voor
naamfle daden en lotgevallen van den bekenden
GIJSBItECHT V

N_

MST EL

II daarna onderzoeken op hoedanig eene wijze de
verwoesting van msterdam in het Treurfpel van
dien naam words voorgedragen en in hoe verre
hetzelve al of niet op de waarheid is gegrond
III en eindelijk in de derde plaats bet een en ander
aanvoeren waaruit ten duidelijkile zal blijken
dat hoe zeer bet niet to ontkennen is dat de
Richter V N D E L zoo in de hoofdzaak als in
zeer vele aanmerkelijke bijzonderbeden van de
waarheid der gefchiedenisfe is afgeweken dit zijn
deftig Tretirfpel met dat al met bet hoogfte regt
door alle tijden been als een meesterftuk is be
fchouwd en aangelnerkt geworden
L Befchouwen wij alzoo

in de eerfte plaats de voor

naam le daden en lotgevallen van
V N DISTEL

G IJ S B R E C II D

Onzeker is reeds zoo wel bet geboorte als bet tterf
jaar van onzen G IJ S B R E C Ii T de vierde van dien
naam wiens vroeglte bekende voorzaat w o L F G E
fchijnt to
R u s van den fare I Io tot den jare
vermeld
in
hebben gebloeid Men vindt hem bet eerst
alwaar hij
zeker oorfpronkelijk ftuk van den jare
voorkomt als knaap en alzoo als een perfoon van jon
ge jaren Indien bet mij geoorloofd zij mijn gevoelen
to dezen to uiten dan vermoede ik dat hij omftreeks
den jare
of even na dien tijd bet eerfte levens
licht
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lieht aanfchouwd zal hebben Daar hij in dat bedoelde
fluk van Issa als Heer van m lel voorkomt fehijnt
hij toen reeds zijnen vader in die waa rdigheid to zijn
opgevolgd en het is van dat tijdvak af dat wij hem
in eenige zijner voornaamfl e lotgevallen en levensbtj
zonderheden sullen befchouwen
Hoe weinig ons ook to dezen door s Lands Gefchied
fchrijvers van vroegeren en lateren datum is te boek ge
Beld is dat weinige echter meer dan genoegzaam om
den naanl van ongelukkigc welken men aan onzen
G IJ S B R E C II T gegeven heeft met volkomen regt op
hem toe to pasfen
G IJ s B R E C H T in aanhoudende twisten en oorlo
gen ingewikkeld fehijnt naar het getuigenis onzer
oudffe Kronijkfchrijvers flechts in eene zeer geringe
mate die voorzigtigheid en dat fchrander heleid to heb
ben bezeten welke zoo noodzakclijk in cenen Vorst
vereischt worden indien hij zich door elgen kracht lnit
de neteligfle en benaauwendfle omfiandigheden zal red
den Men befchouwt hem algemeen als een zeer een
oudig impel man die weinig loosheids bezat die zich
maar al to dikwerf door anderen en daaronder door
N V N W OE RD E N
HERM
die met zljne zuster
liet leiden en daardoor
B D E L C H gehuwd was
meer dan eens tot onberadene en onvoorzigtige ltap
pen ovcrging
Geen wonder des dat onze o•IJs
C
H
T
met
zeer
vele rampen en onheilen to worfle
B RM
len had en niet zelden het flagtoffer werd der gefchil
len waarin hij zich to onbedaeht had laten inwik•
kelen
l zeer fpoedig zien wij hem deel nemen in den oor
log tusfchen den Roomsch Koning W I L L L M en den
Bisfchop van Utrecht i S T E L finds lange op den Bis
fchop gebeten hield de zijde Van Koning W i L L E U
hetwelk hem zeer duur to flaan kwam
Ten gevolge
van den vrede welke in den jare
teBodegrave
gefloten werd moest onze G IJ S B R E C HT zoo Wel
als zijde oriehden ten getale van vijfllonderd bloots
C e c z
veet
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voets en in wollen kleederen den Bisfchop op den
eerstkomenden zondag knielende om vergiffenis bid
den En daar bet land van mftel een leers was van
bet Sticht vane Utrecht en de Bisfchop bet hoog geregt
over hetzelve behield moest hij tevens den eed van ge
trouwheid aan lien Kerkvoogd afleggen of vernieuwen
Niet tang daarna tot Ridder geflagen zijnde verbond
hlj zich op nieuw tegen den Bisfchop met o T T o
feer gelukkig echter was de uit
Graaf van Gelder
flag van dezen twist Bij bet verdrag van den jare ia l
deswege met den Bisfchop getroffen werdenonze GIJs
B R E C H T en zijne bloedverwanten bij alle hunne goe
deren en regten die zij in t Sticht bezaten bevestigd
Hij herwon niet alleen bet vertrouwen van den Bis
fchop maar hij bezat ook in zopdanig eene mate de
gunst en toegenegenheid van Graaf F L o R I s dat de
ftad Leyden de voorregten door haar in den jare
van then Graaf bekomen aan hem to danken had
Het jaar Ia berokkende nieuwe onaangenaamhcden
voor onzen G I S B R E C H T De Kennemers West
vriezen en Waterlanders zich met elkander vereenigd
hebbende ten einde s Lands Edelen to vernederen
vielen na verfcheidene adelijke floten in Kennemer
land to hebben ingenomen en verwoest in mitel
land G j S B R E C H T buiten flaat hunne voortgangen
to buiten en vreezende door hen to keer to gaan
den ondergang zijner goederen to zullen berokkenen
trok met hen d ne lijn en liet zich tot hunnen hoofd
man aanftellen Hierdoor zich in de gelegenheid gefteld
wanende zijn aanzien to vergrooten en zijne vijanden
uit bet Sticht to verjagen trok hij eerst voor bet clot
Vredeland hetwelk om hem to beteugelen door dell
Bisfchop gebouwd was Toen hij hetzelve echter nict
magtig konde worden voerde hij de Kennemers voor
Utrecht en bewerkte aldaar eene vcrandering in de re
gering hetwelk door bet uitbannen van een aantal Ede
len en bet fluiten van een verbond van vriendfchap
met onzen G Ij s n RE C II T gevolga werd
De Inagt
van
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van M S T E L fcheen toenmaals tot zoodanig eene
hoogte to zijn aangegroeid dat de Bisfchop offchoon
den Graaf van Gelder to hulp geroepen hebbende ech
ter Been flag met hem durfde wagon G IJ S B R E C H T
verdelgde voorts door toedoen der Utrechtfche bur
gers de floten van drie zijner viianden keerde daarna
zijne wapenen tegen Haarlem waar de meeste Kenne
mer Edelen geweken waren doch ftiet aldaar het hoofd
en werd door de Kennemers verlaten die naar hunne
woningen terugkeerden en waarmcde waarfchijnlijk de
ze krijg een einde nam
Een nieuw verfehil met den Bisfchop in of om
door den Graaf van Holland hei
ftreeks den jare
snelijk aangeftookt fchijnt fpoedig to zijn bijgelegd
G IJ S B R E C H T intusfchen afkeerig zijnde zijne
Heerlijkheid langer als Leen en Dienst man van t
Sticht to bezitten verbond zich naauwer met den Graaf
Dit bevorderde wel in t eerst zijne ooglnerken doch
hij wend naderhand het flagtoffer zijner verkeerde ftaat
kunde „De beide grootere ma ten zegt de Heer V N
„ sr
N verftonden zich
en de zwakkeren werden
„ ingezwolgen Een fchouwtooneel
voegt hij er bij
dat ten alien tijde en nog meermalen in onze da
„ gin hernleuwd is
GIJSBRECHT zich op de gunst en hulp van den
Graaf verlatende verzuimde niet in de regeringsza
ken van t Sticht to dringen Bisfchop J o H N V N
N S S U cen zwak Vorst
moest zich naar den raad
van hem en van Heer J N V N K U I K gedragen Het
vertrouwen hetwelk de Graaf in deze beide Heeren
ftelde was echter van geen langen duur weidra be
ftond hij bun vermogen en hunne regten aan to val
len en to fnuiken en leide daardoor den grond tot
de zamenzwering tegen hem beraamd waarover wij
nader zullen Inoeten handelen
Inmiddels had G IJ S B R E C H T die het Plot Vrede
land in pandfchap van den Bisfchop bezat goedge
vonden aldaar eenen tol to heffen welke de opgeze
C c c
te
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tenen van bet Sticht zeer bezwaarde De Bisfchop
luerin willende voorzien trachtte deswege in eene
fchikking to komen doch hierin niet kunnende flagen
met een leger in mftel
viel hij in den jare
land G IJ s B R E c n T gefterkt door de hulp van
HERM N V N W O E R D E N trok hem to gemoet r
verfloeg hem to Zoesterenge en vervolgde hem tot bij
mersfoort
De verzoening welke kort daarop getroffen werd
was van geen langen duur De Graaf zich met den
Bisfchop verbonden hebbende zocht met hulp van
fommige Stichtfche Edelen de magt en bet aanzien
der Fleeren V N M S TEL en W o E R D s N to beteu
Graaf F L R I S eenig krijgs
gelen en to fnuiken
yolk nit Zeeland hebbende doen komen wilde daarme
de bet flat Vredeland belegeren en tot de overgave dwin
gen G IJ S B RE C T dit vernemende trachtte zijne
vijanden to voorkomen viel hen bij Loenen op hetlijf
doch werd door hen geheel geflagen en gevangen geno
men Het gcvolg van deze necrlaag was dat bet flat
over hetwclk Heer
Vredeland
RN LD
G IJ s
bet bevel had eerlang moest
B RE C H T s broeder
bukken en zich met de bezetting aan den averwin
naar in handen geven G ij s B R E C H T s derde broe
der W ILL E M genaamd zich mede in dat flat bevin
dende moest in bet lot der overigen deelen
lzoo geraakten op een en hetzelfdetijdftip vermoe
delijk in bet jaar I o G IJ S B R E C H T met zijne bei
de broeders R N o L D CU W L EM in handen hurl
ner vijanden werden naar Zeeland gevoerd aldaar ge
en erlangden
vangen gehouden tot aan den jare
liunne vrijheid niet dan op zeer harde voorwaarden
Bij bet deswege gefloten verdrag moest onze G IJ ~
„ ten behoeve van den Qraaf afftand
IS R E C H T
„ doen van zijne regten op Naardingerland Muiden
„ Muiderpoort Vindelmersbroek en zeker bosch daar
hij verpligtte zich geene
de reiger in brocljen
P ve~ten to aiaken in zijn land nosh in bet Bisdom
but
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buiten s Graven toeflemming Hij en ziin broeder
noolt eenige vijandelijkheden
R N o L D beloofden
tegen den Graaf to zullen plegen zij droegen daar
enboven al bun eigen goed den Grave op en ontvin
gen bet wederom van hem ten regtcn leen Ook zou
den zij de Graven van Gelder en Kleef den Hert og
van Braband en den Bisfchop van Utrecht bewe
gen ow fchriftelijk to verklaren dat zij die van
tnitel nimmer in eenen oorlog tegen den Graaf van
Holland zouden bijftaan
k heb deze in waarheid zeer harJe voorwaardeu
to liever willen aanftippen ten einde men daardoor to
minder reden zoude vinden zich to verwonderen over
bet deel hetwelk onze G IJ S B R E C H T naderhand
op den Graaf genomen heeft
in den volgenden aanflagp
Na bet ontilag van G IJ S B R E C H T ontmoeten wij
nliets belangrijks to zijnen opzigte v r bet tijdftip
der bekende zamenzwering tegen F L O R I S D E N V
en bet vermoorden van then ongelukkigen Graaf in den
jare Is
tot welks bet choawing wij thans overgaan
Het lust ons alvo ens met cen paar woorden to
reppen van de vermoedelijkfte oorzaken en redenen
welke tot deze zamenzwering hebben aanleiding gege
ven Ik acht dit to meer noodzakelijk omdat deze
oorzaken en redenen zoo verfchillend door s Lands
Historiefchrijvers zljn opgegeven en nieuwe ontdek
kingen ons in ftaat gefteld hebben hierover met eenige
juistheid to oordeelen
Onder de min zekere en meer twijfelachtige grieven
van een aantal Edelen tegen then Graaf moge men dan
fellen i° bet ontecren van de dochter van H E R M N
V N w O E R D E N do huisvrouw van G E R R D V N
VE LZE N
° bet ten bijzit nemen van de dochter
des Heeren V N H E U S D E N
° bet verheffen van
veertig huislieden tot den adelfland en
bet voor
nemen van den Graaf om zijnen natuurlijken zoon tot
zijnen erfgenaam en opvolger to benoemen en zulks
in weerwil van s Lands Edelen zoo wel als van
D U RD
Koning van Engcland
La
C c c
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echter in ftaat
Latere ontdekkingen hebben ons
ge teld met meerder zekerheid andere to kunnen op
noemen en dan vinden wij de algemeene hoofdbronvan
bet misnoegen

I In her heerschzuchtig karakter van F L R I S D E N
Hij was ja Graaf van Holland en als zoodanig
waren onderfcheidene Edelen binnen de grenzen van
V

hetzelve zijne Leenmannen
en ftonden onder zijn ge
doch anderen in dezelfde ftreken
bied
als H E U s

DEN

RKEL

M S TE L

VOORN
BUTTEN
STRIJEN
D
E
N
enz
bezaten
hunne
W OER
Heer

lijkheden onafhankelijk van den Graaf
afhankelijke Edelen to kortwieken en

Zoodanige on
zoo mogelijk

onder zijn gebied to brengen was zijn kennelijk zijn
in her oog loop end oagmerk
Omtrent
M s T E L en
zoo ook om
W E R D E N was hew dit reeds gelukt
BREDERODE en RENESSE
trent BOR ELEN
betrekking
tot de overigen insge
en om hierin met
lijks to flagen
had hij de hulp van anderen noo
dig
uit welken hoofde hij vele ondergefchikten ei
genhoorigen vrijdde fammigen welligt tot den adel
ftand verhief en aan de opkomende fteden vele voor
regten vergunde
ten einde zich daardoor van der

zelver genegenheid en hulp to verzekeren
en zij
ne ontwerpen des to gemakkelijker uit to voeren
Daar alzoo de verhefflilg en opkomst der fteden de
vermindering en den val der Edelen noodwendig ten
gevolge moest hebben

van

klaren

I s TEL

laat zich de onvergenoegdheid

en zijne medeftanders gemakkelijk ver

II Onder de meer biizondere grieven telle men voorts
a met opzigt tot onzen G IJ S B R E C H T bet beleg
en de overgave van zijn Plot Vredeland zijne langduri
ge gevangenis en die zijner beide broeders en de bar
de voorwaarden waarop hij outflagen was zoo als witj
die hiervoor hebben opgegeven
en b met be
trekking tot anderen dat J N Neef van c E R R D
V

N

V F L zE w

nit hoofde van eenen beganen man
flag
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niettegenflaande hij met de bloedverwanten van
den nedergeflagenen was verzoend ingevolge s Graven
vonnis to Leyden was onthoofd en dat aan H E R
M N V N w o E R D E N door s Graven toedoen het
land was ontzegd waarbij nog kwam de ballingfchap
van B O R S E LEN de gevangenis van RP NF s s E en
de bijzondere redenen van ongenoegen welkede Zeeuw
f~che Edelen vermeenden to hebben
Voegt men nu bij daze inwendige oorzaken den haat
welken E D U R n Koning van Engeland Graaf F L o
R I s toedroeg ter take van bet verbond door hem
op den den van Louwmaand Is
met Frankrijk ge
floten dan kan bet ons niet verwonderen dat de in
wendige misnoegdheid door briitenlandfchen invloed
aangeflookt weldra ten hoogflen top moest klimmen
en eenmaal op eene geweldige wijze uitbarften zoo als
dan ook gelijk wij nu kortelijk zullen zien door de
uitkomst is bevestigd geworden
Niet lang Teed het of de misnoegde Edelen waar
onder men onzen a IJ S B It E C II i• buiten twijfel mag
tellen hidden eene bijeenkomst to Bergen op den Zoom
ten einde de middelen to beramen tot eenen aanflag op
den perfoon van den Grave Die vergadering in wel
ke men op den bijftand van den Hertog van Braband
den Grave van Vlaanderen en vooral op den Koning
van Engeland fteunde werd to Kamerijk hervat
l
daar werd ten overftaan van de gemagtigden van En
geland Braband en Vlaanderen befloten „ dat men
„ Graaf FL OR I s zou zoeken op to ligten en naar En
„ geland over to voeren alwaar men hem zijn ]even
„ lang gevangen houden zou en ondertusfchen bet
„ Grafelijk bewind aan zijnen zoon j N opdragen
Men ziet hieruit dat de bedoeling geenszins geweest
is den Graaf om bet ]even to brengen zoo als dan
pok dit oogmerk aan geen der Edelen door hunne tijd
genooten wier fchriften tot ons gekomen zijn wordt
toegekend
Net eerfte openbaar gevolg dezerverbindrenis beftond
C c c
daar

flag
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daarin dat j N V N K U I K Leenman van Braband
Grad F L o B I s den oorlog aandeed De Graaf geen
bet minfte vermoeden hebbende van de tegen hem be
raamde zamenzwering onbewust van de wolken welke
zich boven zijn hoofd zamenpakten en die hem weldra
zouden treffen rekende to zeer cp de trouw en hulp
van zijue Edelen en ond er dezelven misfchien nietwei
Iiig op die van onzen G Ij S B R E C H T thans ziTrnen
everiten Raad en vertrouweling en dus zoo bet
cheen wederom met hem verzoend en in zijne guest
berfteld dan dat hij dezen aanval eenigermate fcheerk
to duchten hij lachte veelmeer hartelijk over dit ge
drag des Heeren V N K u I K then hij niet vermogend
genoeg befchouwde hem in eenig opzigt to kunnen be
stadeelen of eenig althans aanmerkelijk verlies re
doen ondergaan De aanflag was intusfchen to wO
Beraamd de gelegenheid daartoe to gunftig de uitvoe
ring en derzelver onvoorziene gevolgen to rampfpoedig
dati dat wij de zorgeloosheid van dezen ongelukkigen
Vorst niet zouden beklagen Op dat oogenblik toen
bij vrede en verzoening tusfchen elkander vijandige ge
flachten bewerkte toen hij van zijne inagt en invloed
cen weldadig en heilzaam gebruik maakte was tevens
bet oogenblik daar hetwelk hem eerst van zijne vrij
heid en fpoedig daarna van zijn leven beroofde en
ten gevolge hiervan een aantal in en op gezetenen
dezer landen in bet noodlottigite onheil dompelde
Doch Iaat ons den draad der gefchiedenisfewederom opo
Vatten
waarbij G Ij S B R E C H T
Bij bet verdrag des jaars
ai S T E L zijne vrijheid weder erlangde was
V N
under andere bepaald dat het Huis van t S T E L de
znagen der gefneuvelden in de vorige onlusten met zich
verzoenen zou Om deze verzoening welke tot op de
zen tijd was verfchoven eindelijk tot f and to brengen
waxen de onderfche dene partijen door Graaf F L o R
to Utrecht biieengeroepen Hij zelf verfcheen er ook
bereikte zijn weldadig oogmerk eu betaalde zelfs bet
grootr
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I S T E L en
grootfle gedeelte der gelden welke
IT O E R D E N aan de Heeren V N Z U I L E N tell Zoeii
moesten opbrengen
De Graaf hartelijk verheugd over doze gelukkige ge
beurtenis vierde dezelve met eenen kostbaren maal
tijd welke door alle daar tegenwoordig zijnde Edelen
werd bijgewoond bij welke gelegenheid de Graaf zoo
then verhaalt tusfchen
l S T L en W o E R D E N ge
zeten was en met hen ten blijke van opregte verzoe
jting en trouwe den beker van Sint Geerten mitipe elk
ander toebragten
Toen de Graaf zich na geeindigden maaltijd ter
ruste begaf bragten de zaamgezworenen in alle haast f
eenig vollt in de wapenen die in dr e binderlagen
buiten de Itad werden gelegd
Toen alles tot den aanflag gereed was wekte men
den Graaf en floeg hem voor cene vogeljagt die
door de Edelen ftond gehouden to worden to willen
bijwonen De Graaf hierin gereedelijk toeftemmende
lict de Edelen vooruit rijden en volgde hen weldra
alleen door twee Edelen en flechts weinige knechteii
vergezeld Naauwelijks een half uur buiten de ftad Ut
recht naar den Vechtkant gekomen zijnde ontmoet
hij eerst w o E R D E N en daarna eene menigte and ere
Edelen die hij nog niets kwaads vermoedende be
leefdelijk groetede Weldra echter greep w o E R
D E N het paard van den Graaf bij den toom
en be
zwoer eenige weinige oogenblikken daarna den Graaf
dat

hij

Holland

nimmer zou lvederzien

FL

R

door dit gedrag maar voornamelijk door deze woorden
als uit eenen droom ontwakende en thans befpeurende
wat mgn met hem voorhad trachtte zich to verweren
dock word daarin door de hem omringende Edelen ver
hinderd en wel inz onderheid door v E L Z E N die hemp
met zijn uitgetogen zwaard dreigde den kop to zullen
kloven indien hij bet geweer uittoog
F L o R I S alzoo in de magt zijner vijanden zijnde
werd eerst naar het Plot Kroonenberg aan den Vscht
ftroom
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ftroom aan n M S T E L toebehoorende en vervolgens
haar bet flot to Muiden gebragt vanwaar men waar•
fchijnlijk de gelegenheid wilde afwachten hem to fcheep
naar Engeland to vervoeren
Paar ondertusfchen de beide Edelen die met den
Graaf uit Utrecht waren gereden bij zljne gevangen
neming waren ontvlugt en naar Utrecht teruggekeerd
aldaar de mare van bet gebeurde hadden verfpreid ver
Zamelde zich zeer fpoedig een groot aantal vriendeu
van den Graaf met oogmerk om hem uit handen zljner
vijanden to verlosfen Weldra werd bet flot van Mui
den van alle zijden bedreigd en ftond binnen kort ge
heel to worden omfingeld
In deze verlegenheid fchoot den Edelen niets anders
over dan to beproeven den Graaf to lande naar
raband of Vlaanderen to vervoeren Ten gevolge bier
van zet men hem verkleed to paard den mond met
een handfchoen geftopt en de voeten onder bet paard
vastgebonden hebbende Men verlaat alzoo met hem
bet flot en floeg langs omwegen en moerasfen den
weg op naar Naarden Omftreeks Muiderberg gekomen
zijnde ontdekt men eenige gewapende vrienden van
den Graaf die hier en daar in bet koren zich had
den fchuil gehouden en nu op v r L Z E N en de andere
Edelen aandrongen In dezen benarden toeftand ge
bragt fchoot er weinig tijds ter beraadflaging voor de
zaamgezworenen over Zich tegen de gewapende man
fchappen die elk oogenblik door anderen verfterkt wer
den to verzetten was hoogst gevaarlgk zoo niet on
uitvoerlijk Den Graaf los to laten en zich door de
vlugt to redden was niets anders dan bet ontwerp
aanvankelijk gelukt geheel to laten varen en zoude
ben na de reeds aangedane mishandeling even duur
zijn to ftaan gekomen V R L Z E N althans door deze
gedachten bezield neemt bet befluit den Graaf van
bet leven to berooven trekt zijn zwaard heft bet met
beide handen omhoog ten einde den Graaf daarmede
bet hoofd to kloven doch s Graven paard hierdoor
Ter
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verfchrikt ter zijde uit en in de foot fpringende treft
de flag de zaamgebonden handen van den Graaf die
beide afgehouwen werden Onmiddellijk hierop out
vangt de Graaf cenige wonden van v E L Z B N en wordt
voorts door de anderen met meer dan twintig won
den van bet leven beroofd
V E L z E N begaf zich vooreerst zoo men zegt
op bet Plot Kroonenberg W E R D E N en de andere
Edelen reddeden zich door de vlugt en DI S T E L ver
liet insgeliiks bet land volgens bet gevoelen van foray
migen trok hij naar Pruisien doch meer waarfchiju
lijk naar Gelderland waarover wij zoo aanitonds gele
genheid zullen hebben Ineer opzettelijk to handelen
nadat wij eerst no eenige weinige oogenblikken heb
ben ftilgeftaan bij het deel hetwelk onze G IJ s n ILL c H T
in dezen aanflag gehad en genomen heeft
Hoe vele redenen M S T E L ook gehad hebbe zich
over bet gedrag van den Graaf zoo ten opzigte vats
deszelfs handeling omtrent s Lands Edelen in t alge
meen als den Huize van M S T E L in t bijzonder
to beklagen is er echter onzes inziens geen de min
fte grond hem van eenigen opzettelijken aanflag of
toeleg op bet leven van then ongelukkigen Vorst ver
dacht to houden Zijnen overften Raad en vertrouwe
ling zijnde laat bet zich geenszins denken dat hij
zijne toeftemming zoude gegeven hebben om zijnen
Heer thans zijn weldoener op eene verraderlijke wij
ze to vermoorden trouwens dit was ook geenszins de
bedoeling der zaamverbondenen die alleen tot die gru
welijke daad gebragt waren door bet onverwacht ont
moeten van een hoop gewapende mannen
MS TE L
die zoo als men van hem getuigt weinig loosheids
bezat en die gelijk v N D E L in zijne Opdragt van
hem zegt
eer mededoogen dan gramfchap waardig
was
werd waarfchijnlijk door den meer fchrann
dezen W O E R DE N in deze verbindtenis gelokt en
temde alleen in bet ontwerp om den Graaf to vervoe
ren
Daar wij verder liiervoor hebben gezlen dat
on

z~
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onze G Ij S B R E C ii T reeds in den jare i ^_ eon ver
tnoedelijk voiwasfen jongeling of knaap genoemd words
reeds den ouderdom van
en hij dus in deli jare
zal
bereikt
hebben laat bet zich niet
ruim zestig jaren
deuken dat hij die tijdens zijne vlugt een oud man
genoemd wordt Graaf F L o R s op de vogeijagt voor
die jaren meestal to vermoeijend zal vergezeld heb
ben en bet is ook uit dezen hoofde niet waarfchijn
lijk althans zeer onzeker dat hij aan den werkelijken
nloord van F L R I S D E N V eenig dadelijk deel heeft
gehad of genomen
Hoe dit ook zij zijne deelneming in de zamenzwe
ting der Edelen noodzaakte hem na bet noodlottig ge
volg diet verbindtenisfe nevens zoo vole anderen het
land to rulmen
W GE N
R en andere vroegere Schrijvers doen
hem naar bet land van Pruisfen en wel omftreeks El
bing vertrekken V o N n E L laat ook in zijn ftuk den
Engel Rafael tot G Ij S B R E C n T zeggen
Mijn wil is dat gij trekt naer t vette lant van Pruisfen
» Gij zult in dit gewest cen fladt Nieuw Hollant bouwen

Men vindt aldaar niet alleen eene kleine lad Hol
maar er bevinden zich onderfcheidene
huisgezinnen die ontegenzeggelijk van Hollandfche af
komst zijn Die afkomst echter tot den tijd van on
Zen G fj S B R E C H T uit to f}rekken fchijnt mij toe
zonder genoegzamen grond to zijn Meer zeker weten
wij dat gedurende de bloedige vervolgingen om gods
dienftige en llaatkundige gevoelens onder het bewind
van F I L I P S DEN II een groot aantal ingezetenen
dezer landen ten behoud van vrijheid en leven doze
gewesten ontweken zijn en zich niet alleen to Emb
den maar ook in Dantzig Elbing en then omtrek
hebben nedergezet waarvan fommigen aldaar hun be
aan vindende nimmer in hun vaderland zijn terugge
keerd Dan behalve dit latere en meer zekere ont
dat
deldcingen fchijnen hot buiten twijfel to ftellen
land genaamd

Ij s
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o tj S B R E C T de wijk naar Gelderland heeft genoy
men immer zijne afflammelingen bloeiden nog sang ai
daar en in bet naburig land van Kleef terwijl bet be
zit van goederen in dat land aan C IJ S B R E C H T toe_
behoorende dit gevoelen fchijnt to bevestigen Naar
bet fchijnt heeft hij zich aldaar in den beginne in be
krompene omflandigheden bevonden I en de onderfteu
ning zijner vrienden genoten doch naderhand eeni
gen zijner goederen terug bekomende heeft hij voot
cigen onderhoud kunnen zorgen
Zoodra nu de tijding van s Graven dood door het
land verfpreid was verbonden zich onderfcheidene Ede
len en de voornaamfle Steden de moorders to vervol
gen en maakten daardoor de terugkomst der gevlugte
Edelen hoogstgevaarlijk G ij s B R E C H T V N
M
STEL en HERM N V N WOERDEN
ondertus
fchen door bet gezag van W O L P H R T V N BOIL
E L E N onderileund
waagden bet echter eenigen tijd
daarna in des jongen Graven leger to Veere to very
fchljnen en bunnen dienst aan to bieden doch deze
flap verwekte zoo veel verontwaardiging dat G IJ s
B R E C H T ten lande uitgebannen werd en zijne verbeurd
verklaarde goederen alsnu in andere handen kwamen
» Sinds then tijd vindt men niets meer van hem ver
meld Waarfchijnlijk is hij kort daarna overleden ter
wijl ten overvloede uit zekeren onlangs gevonden i
brief van den jare
ten voile is blijkende dat h
toen aithans niet meer in leven was
Dit zij genoeg wat aanbelangt de gefchiedenis van
omen GIJSBRECHT V N MSTEL wiens rage»
flacht opdat ik dit in t voorbijgaan melde alsnog
blogit in bet geflacht van V N H E E C K E R E N TOT
NETTELHORST EN DOT INGEN enindatvandeu
PRINS V

N S

LM

NHOLT

W GEN
R Vaderlandfche Histbrle en Befchrij
ving van
mflerdam en vooral V N s r
N Cefchiedenisfei
der leeren van
rnffel
ZMC
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vervolg en flat hierna

JET

LETS OVER MINER
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IET N DERS OVER BET GEILN UER
DRIEBURGEIt

tIINER

EN OVER HET

LW TER

lk heb in No XIII van de k aderland che Letteroefe
vingen met veel genoegen gelezen Lets over het Geilnau
er Mineraalwater door den kundigen Geneesheer r
V N D E R B R E G G E N C O It N Z op gegeven Met die
foort van wateren eenigzins bekend nere ik de vrij
heid mijne opmerkingen omtrent dit en bet Driebur
ger Mineraalwater desgelijks mede to deelen
De Geilnauer bron ligt it bet Graaffchap Holzapfel
Diet verre van Dietz alwaar de Fachinger bron op een
affland wordt gevonden Daar nit de Schrijver
kleinend
bI
beweert dat zich aldaar vijf zeer nabij elk
op
ander gelegene kleine bronnen bijeen bevinden zoo
twijfel ik geengzins of eene ader der Fachinger bron
mengt of vereenigt zich aldaar met de Geilnauer en ik
meen ook dat fmaak en bruifing weinig verfchillen in
deze twee minerale wateren bet Geilnauer is wel wat
zuurder en mogelijk bevat hetzelve minder ijzer beftand
deelen dan bet Fachinger hetgeen door fcheikundige proe
ven gemakkelijk zal kunnen worden onderzoeht Ik ben op
dat denkbeeld gekomen daar ik wete dat zeer nabij de
Pyrmonter bron eerie Zuurbron gevonden words wel
ke een zeer aangenaam en verfrisfchend water opgeeft
geheel ontbloot van die beflanddeelen welke bet Pyr
manter water bezit
In Drieburg heeft ook let der
gelijks plaats maar in een veel minderen graad waar
door ik bevestigd ben in de gedachten dat de verfchil
lende aderen van minerale wateren door de bergen loo
pende hare beftanddeelen aannemen van de gronden
couches is het Franfche woord over welke dezelve loo
pen De eene bezit meer zwavelzuren of deelen ande
te meet flaal gene meer oker of ijzerdeelen even als
men de gecompofeerde door kunst bereide mineraal
wateren meerder of minder van die beftanddeelen kan
ton
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zoo als in Engeland met her bekende So

t welk nu in poeders verzonden en met
potnpwater gemengd bet zoogenaamde Soda water for
meert en in Duitscbland met bet nagemaakte Selter
Kan nu de Scheikunde zulke wateren
water geffhiedt
to zamett itellett hoe steel to meet kan de Natuur
zoo wijsfelijk door eene almagtige hand bhuurd dio
wateren door verfchillende bijkomende beftanddeelez}
voortbrengen en dit brengt mij tot bet refultaat dat
bet Geilnauer water geen ander is dan bet Faehingetr
gemengd met eene zuurbron die hare zuurdeelen zoo
als boven is gezegd uit de verfchillende dekkingen
waarover zij heenloopt aanneemt en als t ware door
dezelve gefiltreerd words
da water
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KHEDEN DER LONDENSCHD

OROOTE WERELD

Lonaten fplitst zich in twee groote hoo£ddeelen die in tvei

nige aanraking met elkander ftaan Het eerie beet de City bet
andere the west end of the Town bet westelijk gedeelte det
ftad De City words door bet yolk de burgerij bewoond
dat is to zeggen kooplieden negocianten bankiers en wile
klasfen der lieden van bedrijf Net westelijk gedeelte worde
van bet Hof den adel en alte die genen hewoond welke tot
bet }aseionahle people tot de groote wereld beau monde be
kooren De rijkfte bankiers wonen bier met hunne famitfen
en hebben in de City flechts hunne kxntoren Deden zij dit
niet zoo zouden zij van de groote cirkels uitgefloten wor
den want men mash vari lieden die niet in bet fchoone
gedeelte der ftad wonen niet veel werks fehoon de bewo
ners der City van welken een aanmerkelijk getal de rijkfte ade
lijke huizen in bezittingen niets toegeert zich over dezetnin
achting zoeken to wreken door de Weelde en manieren der
lieden van den coon na re bootfen en foms in ftiifheid to
overtreffen gelijk bet aan belagchelijke voorbeelden daarvan
ook onder de geringere klasfen nlet on€bteekt
Voor de ijdelheid deter lieden vooral de vrotiwerr is iet
igelukkig dat de bewoneresfen van bet westelijk gedeelte nin
JUNGELW
j NO
D d
stag
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mer bet geheele jaar in Londen blijven
Zij vertoeven bier
flechts eenen beflemden tijd welke the feafoz bet faizoen
genoemd wordt
De rest van bet jaar brengen zij met hare
Nu zou men zich verbeelden dat
mans op bet land door
dit faizoen met den winter beginnen moest doch dit is bet
geval in bet geheel niet
De Engelfchen zijn niet to vreden
flechts daardoor met de ratuur in ftrijd to zijn dat zij van
den dag nacht maken bij hunne faizoenen grijpt dezelfde

Dezelve beginnen in Februarij
verkeerdheid plaats
en bij
tieden van den hoog ten toon zelfs in Maart en eindigen deli
twaalfden
ugustas op den verjaardag van den Prins Re
gent wanneer de ganfche adel ten hove verfchijnt
Is dit
tijdsgewricht voorbij zco laat men zich niet weer in de ftad

zien voor bet volgende faizoen met uitzondering van den
Januarij wanneer men om de beau monde to dwingen hare
den verjaardag der Koningin viert welke
floten to verlateu
eigenlijk in lei inwalt De fchoone vrouwen echter nemen

tot allerlei foort van ontfchuldigingen hare toevlugt omn zich
van deze reis to ontflaan De gewoonfle weg is zich in den
rouw to iteken Om daartoe een voorwendfel to hebben doen
zij zich veertien dagen v r bet invallen van bet feett be
welke federt zes maanden
rigt geven van alle de perfonen
zijn overleden
in de provincie waarin haar Plot ligt
Kan

nen zij flechts met eetrige waarfehijnlljkheid opgeven dat eeu
dezer perfonen met haar vermaagfkhapt was hoe verre dit
ook mogt zijn zoo betre reu zij terftond in de nieuwspa
pieren haar verlies kleeden zich in he zwart en fchrijven
den Kamerheer dat zij in black gloves in zwarte handfchoe
nen gaan en dus niet in de gelegenheid zijn om Hare Ma
jefteit hare hulde voor de voeten to brengen
Zoo worden
die bij hun leven niemand
in Engeland dikwijls perfonen
gevonden zouden hebben die met hen zou willen verwant
zijn

na hunnen dood in de nieuwspapieren op bet fmarte
lijkst betreurd
De fmaak voor paarden welke bij alle Effgelfches beer
fchende is en inzonderheid bij de rijkften beweegt hen fom
tijds zichzelven in koetfiers om to fcheppen
Men ontmoet
hen nu en dan in Hydepark rijdende eenen in den fmaak
eener Diligence v ervaardigden met vier paarden befpannen we
gen die Maikoach beet
Zij zijn dan zonderling gekleed
bet gewaad dat zij bij deze gelegenheid dragen heet prime
hung
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Pang up voor de botst dragen zij eenen ruiker die nit de
fchoohfte bloemen moet beftaan In den wagen zitten de
bedienden Zij vormen fomtijds eene klub die uit omtrent
twintig wegens beftaat Dan rijden zij wel eenige uren vats
de ftad om bet middagmaal to gebruiken en wie hen des
avonds op den weg ontmoet is er erg genoeg aan toe want
gemeenlijk zijn zij duchtig bezopen Inderdaad gebeuren bij
zulke pleiziertogtjes meet altfjd ongelukken waarvan zij
veelal zelven de eerfte flagtof£ers zijn
Eene vrouw van rang flaat gemeenlijk om middag op
houdt zich onder bet gebruik van koffij boterhammen en
eljeren tot twee ure bezig met kleeden hare kinderen zien
inodewinkeliers ontvangen enz
gebruikt dan met de familie
eerie foort van dejeuner a la fourchette ult koud gebraad en
eoteletten beflaande dat zij luncheon noemen om daarna be
zoeken of to leggen of to ontvangen
Sommige flaan vroeger
op om brieven to fchrijven lesfen to nemen enz Deze laat
fte hebben dikwijls betrekking op eene zeer vreenide liefheb
berij Zij beftaat in het maken van hare eigene fchoenen kun
nende fommige aanzienlijke vrouwen en zelfs Hertoginnen
met elst en hamer op de hsndigfte wijze omgaan en wor
dende aan de hoogleeraren in deze kunst niet minder dart
drie vier gulden voor de les betaald
Tegen vier ure laten zich de aanzienlijke dames in Bond
flreet vinden Deze flraat wegens de menigte winkels eene
der fchitterendflen in Londen is op dit uur de plaats waar
de beau monde verzamelt Herwaarts rigtcn de pronkers dio
dikwijls later dan hunne vrouwen opflaan de eerfte fchreden
De dames welke in fchitterende koetfen rijden houden het
midden der ftraat bezet de heeren die to voet wandefen
gaan langs de oostelijke kleine }eenen de wostelijke zljn
voor de volksmenigte beflemd De menigte wandelaars is bier
zoo groot dat men er dikwijls niet kan doordringen
Van Bondflreet begeeft zich de groote wereld naar Hydr
park De jonge lieden die bet fchande zouden achten in
Bondflreet anders dan to voet to verfchijnen ziet men in
Hydepark to paard De vrouwen flijgen bier nit bet rijthig
om in eene door palisfaden van den weg gefcheidene aliee
eene wandeling to doen Deze allee beet faered ground of
fashion het heilige land der mode du ton
Men biijft in
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Hydepark wandelen tot zes lire en ijlt dale naar huis om
toilet to maken voor bet middageten
Om zeven ure des avonds zet men zich aan tafel De fpij
zen worden bij de e~rfte familien op de Franfche wijze toe
bereid fchoon Roastbeef en Plumb pudding als nationals ge
regten altijd cene voorname plaats behouden Zoodra bet
desfert is opgedragen verwijderen zich de vrouwen terwiji
de mans voortgaan met drinker onder vrije of ftaatkundige
gefprekken Omflreeks elf ure vervoegen zij zich bij de vrou
wen drinken thee of kofflj houden zich met fpel of gefprek
bezig en nemen to middernacht bet avondeten
Wil men naar den fchouwburg gaan zoo set men vroe
ger fchoon de heeren daar zelden voor elf tire verfchijnen
Tot Routs asfemblee s of bals genoodigd zijnde maken de
vrouwen na den middagmaeltiid ten derden male haar toilet
en begeven zich om elf ure naar die gezelfchappen
Ieder aanzienlijk huis heeft weeks eenen dag waarop bet
Rout geeft Bij vele Routs worden verfrisfchingen toege
diend en zelfs avondeten gegeven Men moet zulk eene luid
ruchtige asfemblee bijgewoond hebben om zich een begrip
van de wanorde en confufie to maken die daar heerscht
Vooreer Qt noodigt men in eene zaal die naauwelijks twee
honderd bevatten kan vijfhonderd menfchen zoodat de trap
pen de voorkamers geheel vol gepropt zijn Daar bet in
zoodanig gewoel bezwaarlijk zijn zou de vrouw des huizes
op eenige andere wijze to doen weten dat alle de genoo
digden aanwezig zijn zoo worden op zekere punten van
de huisdeur of tot aan de zaal lakkeijen geplaatst die de
een ria den tinder d e namen der aankomelingen luide oproe
pen Op den Rout dag beflaat de grootfte weelde daarin
dat de zalen prachtig verlicht en zoo wel als de trappen
met zoodanige bloemen verfierd zijn welke in dat jaargetijde
juist bet zeldzaamst zijn Ook last men de gordijnen aan de
venfters opzettelijk open opdat de voorbijgangers over den
glans van bet feest kunnen oordeelen bij welk feest bet ge
heele vermaak daarin beflaat dat men of alleen rondwandelt
of zich met iemand onderhoudt tot bet oogenblik nadert
wanneer de eetzaal geopend wordt Dan ftellen zich die ge
nen welke op de trappen hebben moeten post vatten fcha
deloos Daar de eetzalen beneden zijn en bet gebruikelijk
s woedende Iolda
is op bet avondeten los to ftormen
ten
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ten op eene ter plundering overgegewene ftad zoo zi`n zij de
eerften die aan tafel plaats nemen In eenige huizen beftaan
de Routs gewoonlijk nit tien tot twaalfhonderd menfchen
Niet zelden fluipt dus ook een zakkerolder onder dezen
hoop om hier gelijk men ligt denken kan tafelgoed zil
verwerk en kleinooden to ftelen Daarom wandeien ook al
tjjd eenige policie bedienden in de hamers rond am bet
eerbare gezelfchap in bet oog to houdeu De Routs begin
nen om elf ure des avonds en eindigen om e n tire des
morgens Ilet behoort tot den toon zich op denen avond
bij acht tot tien Routs to Iaten zien en dkir to befluiten
wair een foupd gegeven words
Schoon de Bats Pare veel meer voorberciding vorderen dan
de Routs laten de Londenaars toch niet na gedurende bet
faizoen eene menigte derzelven aan to rigten De Engel
fchen bepalen hunne vermakelijkheden niet zoo als de Fran
fchen en Italianen tot den duur des Karnavals dat zijflechts
bij name kennen Hot eerfte wat eene aanzienlijke vrouw
die een bat wil geveli beveelt is bet opruimen der zalen
daarna boudt men zich or mede bezig om dezelven eene
nicuwe gedaante to geven Somtijds herfchept men ze in eene
tent doch nog meerdere malen verbergt men alle de wanden
benevens de zoldering achter groote lauriertakken die met
bloenren en ananfts welke in groote vazen ftaan worden af
gewisfeld zoodat men zich in een bosket meent to bevinden
De vioerkleedeu welke flechts bij deze gelegenheid wGgge
nomen worden vervangt men door fchilderijen Men frelt op
den grond onderwerpen uit de fabelkunde voor of herders
die op eene groteske wijze danfen en midden in de zaal bet
familiewapen Men heeft fomtijds acht dagen noodig om de
ze decoration in orde to brengen ook gebeurt bet dikwijls
dat de beer des huizen die zich met deze feesten in bet ge
heel niet bemoeit en bij dezelven de rol van gast fpeelt om
dezen tijd uittrekt en eene geftoffeerde woning huurt om
bet geraes der hamers den reuk der verwen en andere on
gemakken to ontgaan
Men geeft nooit een bal zonder foupe Zoodra aangekon
digd words dat betzelve klaar is houden muzijk en dans
terftond op en alles ftormt naar de eetzaal De vrouwen
toonen zich daarbij niet minder ijverig dan de mannen en
daar zij van din karat hunner danfers geene hoffelijkheden to
ver
D d d
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verwachten hebben moeten ook zij zich met geweld in bet
gewoel ftorten waarbij menig fchoon en kostbaar kleed ver
fchcurd wordt Na den eten begint men weer to danfen en
houdt daarmede tot acht of negen ure des morgens aan Dik
wijis geeft men den danfers ook nog een ontbijt eer men ze
mat vertrekken Deze bals zijn zeer vermoeijend en menige
fchoone dame verliest er lelien en rozen
De Bals Maskd vorderen dezelfde toebereidfelen als de bals
pard Slechts opent men op zekere afftanden de lauriertak
ken en hangt in deze openingen een dozijn maskers welke
aile voorbijgaanden fchijnen to monfteren hetgeen een zeer
zeldzaam gezigt oplevert De Engelfchen vinden bij een ge
maskerd bal bet grootfte vermaak in verkleedingen Daeronl
wordt men nimnier in een zwarten domino en bij velen in
Been van wat k eur ook toegelaten leder is genoodzaakt
In een karakter maskeradekleed to verfchijnen en hoe gro
tesker en doller bet masker is des to fchitterender is bet
gevoig Men ziet heeren die als katten verkleed zijn wel
ke op de viool fpelen of als danfende houden als beeren
net hunne geleiders ala nachtwachten kwakers fchoorfleen
vegens joden enz Ook moet men dan den gang van dit of
dat diet en den toon en de manieren der perfonen naboot
fen wel en men verbeeldt De vrouwen gaan bij hare ver
kleedingen met vrij wat meer coquetterie to werk dan de
mans zij verkiezen altijd eene dragt welke bij haar eene
tier ziet men de
buitengewone fchoonheid laat verwachten
pikante R O X E L N E daft v E N U s verder eene gevoclige
Spanjaardin eene lndiane eene Vestal en zeer dikwijfs de
Nacht Deze laattte verkleeding is zeer in de mode zij be
iiaat nit eene robe van zwart krip geheel naar de antieke
fnede en nit eenen fluijer met zwerte kant die op bet voor
hoofd met eene met diamanten bezette halve maan vastge
maakt is en onachtzaam over bet hoofd de fchouders en
armen afhangt De robe en de fluijer zljn geheel met zilve
ren flerren bezaaid Wanneer de maskers de fterfelijke Godheid
welke een kleinern fchepter voert nan welks top mede eene
Titer is vastgemaakt voorbijgaan zoo roepen zij uit Whatg
fine night
Welk een fchoone nacht
Wij hebben wel niet
noodig to herinneren dat de dames en freules welke in eeu
fabelkundig of vreemd kostuum verfchijnen nooit momaan
zigten dragen zij vreezcn reeds bij eene eenvoudige verklee
ding
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ding zeer dat men hair niet herkennen zal en zij zoeken
dic to voorkomen fchoon zelfs her aingenomen karairter niet
alcijd ten voile met de wetten der welvoegelijkheid overeen
ftemt Zoo verfchijnt eene Indian nook anders dan met eenen
gordel van vederen otn de Lenden en haren koker op den
fchouder Eene enkele pantalon van vleeschkleurig tricot bedekr
eeniglijk de overige bekoorlijkheden der fchoone Deze ver
Weeding zal eenigermate ligtvaardig fchijnen maar zij is een
maal door de beroemde Hertogin V N KINGSTON nog
overtroffen Deze verfcheen op een bal ais E V
en een vi`
gehlad van diamanten was de eenige tooi then zij gevoegd
had bij her tricot waarin zij van kop tot teen was gehuld
Eene hoofdomftandigheid voor de dames om zich door eene
fchitterende en rijke verkleeding to onderfcheiden is dat de
Worningpest en zelfs verfcheidene and ere Journalen niet na
laten van hare verfchijning melding to maken
Ook bjj een gemaskerd bal words telkens foupe gegeven
en alien die zich aan tafel zetten zijn dan verpligt hunne
maskers of to leggen Wie dus niet bekend wil zijn is ge
noodzaakt been to gain
In de maanden Februarij en Mdart worden twee openbare
bals gegeven in bet Operahuls en her Pantheon Hiereen ne
men inzonderheid de rijkfle bewoners van de City en
de
meisjes van pleizier deel De aanzienlijken verfchijnen flechts
in bet ftreng te incognito om intrigues aan to houden Ook
verfchijnt dan sties in domino Her entreegeld tot deze bals
is eene halve guinje en eene guinje zoo men bet regt wil
hebben aan bet zeer magere avondeten deel to nemen De
ondernemers verhoogen den prijs der biljetten fomtijds tot op
twee guinjes om bet gemeen van de bals to houden intuS
fchen gelukt dit weinig
Behalve deze bijzondere feesten beftaan nog andere in
Londen die bij infchrijving aangerigt worden maar nu weer
beginnen to zinken fchoon zij gedurende verfcheidene faizoe
nen zeer gezocht waaen
Een ander punt van vereen ging hetwelk fchoon bet open
lijk is van de beau monde fterk be ocht words is de P ux
hal Dit feest dat men vast bij alle natien heeft gezocht
na to bootfen is van echt Engelfchen oorfprong De Vaux
hal is voor Londen was order B U o N P tt T E s regering
Tivoli voor de Parijzenaars was
lle flanden komen zon
der
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der zich to vermengen voor hunne vier fchellingen bier otx
zich elk naar zijne verkiezing vrolijk to maken waartoe
alle toebereidfelen gemaakt zijn De Vauxhal wordt om ze
ven ure des avonds geopend Her eerlte vootwerp dat den
binnentredenden in hot oog valt is her Orkest Dit is een
vierkant gebouw in den Gottifchen fmaak van ongeveer
tachtig voet hoogte Her ligt midden op eene groote vier
kante plaats die met onregelmatig geplaatite boomen beplant
en van alle zijden met bedeltte galerijen omgeven is Do
muzikanten bevinden zich op eene foort van eerfie verdie
ping waaronder kleine opene kabinetjes gemaakt zijn waar
men eet Er betlaat geen tooverachtiger aanblik dan die dit
met gekleurde lampions verlichte Orkest oplevert welker
guirlaudes zich naar de meest uitkomende bouwkundige lij
men rigten en op den top van her gebouw eene ontzaggelij
ke kroon vormen Her gelijkt iaderdaad een betooverd kas
feel Men befleedt een millioen lampen aan de verlichting
van bet Orkest en de overige deelen van den tuin Her Con
cert begint om acht ure Buiteu dit hoort men nog een an
der hetwelk van Bouffons in eene groote Rotunde welke in
de nabijheid der her Orkest omringerde galerijen ligt words
uitgevoerd
Om tien tire kondigt eene kleine klok aan dat
de Cascade voor de toefahouwers zal geopend worden Do
ze Cascade is eene mechanifche fchilderij hoedanige PIER
RE in Parijs Cook bier] geleverd heeft De Cascade ligt bui
ten de vierkante plaats waarop zich bet Orkest bevindt
in een met boschjes bezet gedeelte des tuins hetwelk de
awarte alleen beer en voor de geheimenisfen der Iiefde even
gunflig is als voor de beurzenfnijders welke van de verruk
lting der oanfchouwers gebruik waken om hunne fchurken
ilreken uit to oefenen Eindelijk om elf ure hoort men de
klok van nieuws om aan to geven dat her vuurwerk begin
men zal Op dit oogenblik landt de beau monde aan Na bet
yuurwerk toeft men nog tot den ure in den morgen
Gedurende her faizoen words de Vauxhal driemaal s weeks
geopend maandags woensdags en vrijdags Groot Gala dat
is een buitengewoon feest vindt plaats op de geboortedagen
des Konings van den Prins Regent des Hertogs van bork
en van Clarence
De Engelfchen doen niet als de Duitfchers of Franfchen
die zes zeven uren in eenen openbaren ttlin kuimnen zitten
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M zich vergenoegen met de dames to lorgnetteren to dan
ten limonade of bier to drinken ex ifs to eten Zij houden
van fteviger genoegens Van alien die naar de Vauxhal gaan
verzuimt geen door zijne boterham to eten Het is in bet
geheel geene zeldzaamheid dot bier meer dan tienduizend
inenfchen eten Zij zitten in logos weike in de overdekte
galerijen gevormd zijn Wanneer perfonen van hoogen rang in
de Vauxkal eten hetgeen echter zeldell gefchiedt zoo fou
peren zij in bijzondere zalen weike men dan voor hen op
ruimt Voor eenigen djd beflond nog een dergelijke tuin Ra
elagh maar deze is nu in verval
Schoon de Londenaars niet zoo fchouwzuchtig zijn als de
Parijzers en JVeeners bezoeken zij echter hunne tooneelen
zeer vlijtig In Londen even als in Parijs beflaan kleine en
groote theaters De grooten zijn Drury Lane Covent Gar
den en de Opera leder jaar worden zij van het begin van
Julij tot aan het midden van September gefloten en in de
zen tijd blocijen de kleine theaters the little Theatre the
Lyceum enz van welken eenige flechts gedurende den zomer
open zijn Op de beide groote tooneelen geeft men treur
fpelen blljfpelen kluchten en pantomimen Onder de too
neelfpelers welke in deze onderfcheidene vakken bet meest
bemind ziju onderfcheidt men JOHN K E M B L E Engelands
T LM
voornamelijh Ilij fpeelt met gelijke bekwaamheid
de rollen van hamlet Othello Coriolanus Richard III Ca
to Brutus enz Intusfchen heeft hij in den I leer K E N een
mededinger gevonden Deze in treurfpelen optredende en
e tweede G R It I C K genoemd is eerst voor weinige jaren in
Londen verfchenen Een liefhebber ontdekte hem bij een
wervenden troep en bragt hem in Druzy Lane Sedert
Mejufvrouw S I D D o N s uitgefcheiden is hebben Mejufvrouw
B R T H E L E Y voorheen Jufvr S M I T H en Mejufvrouw P o
WEL
den fchepter van Melpomene onderling verdeeld In
bet blijfpel ziet men liefst CH RLES K E M B L E den broe
r van j o u N zijne vrouw voorheen Jufvr D E C MP ell
Mejufvrouw JORD N De beroemdften in het laagkomieke
ijn de flroozak GRIM LDI D UNTON F WCETT en
L I S T O N
De hoofdverdienfle van den laatflen beflaat in z ij
ne gngemeene leelijkheid die hem intusfchen niet belet alle
karakters aan to nemen en alle phyfiognomien no to bootfen
D zalen van Covent Garden en Drury Lane zijn geheel
nieuw
D d d
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nieuw gebouwd Derzelver vorm is zeer fraai en de toe en
uitgangen zeer gemakkelijk Het verguldfel is in deze beide
aalen verfpild Zij worden niet gelijk meestal bij ons door
gene kroon maar door waskaarfen verlicht die op ongeveer
veertig aan de loges vastgemaakte armblakers geplaatst zijn
Pe prijs der loges is in daze beide fchouwbur en zeven fchel•
ingen f
Holl
in bet parterre vier op de eerfte galerij
twee en op de tweede d n fcbelling
I
ft
De laatfte
words flechts door het gemeen bezet en beet the abode of
the Gods de woning der Goden de Engelenbak In de lo
ges betaalt men vaak nog een of twee fchellingen aan een
plaatsbewaarder
Covent Carden en Drury Lane zijn de beide nationale too
ieelen Van de Opera geldt dit niet deze is bij uitfluicing
de verzamelplaats der groote wereld en om bet gemeen den
Just to benemen daar to komen heeft men den prijs der
plaatfen verbazend hoog gezet Eene lode voor zes perfonen
kost jaarlijks vierhonderd pond fterling f oo
Eenpartern
rebiljet kost eene halve guinje en bet parterrewordt niet flechts
druk door aanzlenlijke heeren maar zelfs door vrouwen van
aanzien bezocht Men geeft bier balletten die meestal door
Franfche danfers uitgevoerd worden en Italiaanfche Operas
door Italiaanfche kunftenaars bezet De eerfte zanger is thana
TR ME zZ
NI
en de eerfle zangeres Madame c T L N I
geweest
welke alle ooren verrukt Zij had vijfduizend
pond jaarlijks en bovendien twee benefiets welke ieder op
zevenhonderd gefchat werden
Buiten dit ontzaggelijk fala
ris trok zij to voren ook nog groote fommen van de Con
certen welke zij in de Rrgyle kamers een zeker gezelfchap
gaf Zij zong bier drie arias voor driehonderd pond fterling
Daar men in de Opera niet gelijk elders genoodzaakt is
v dr bet einde des eer ten bedrijfs to komen wil men zijno
befprokene plaats Wet verliezen zoo verfchijnen de aanzien
iijke vrouwen eerst om half tien en de mannen als ge
woonlijk tegen elf ure De vrouwen zijn altijd in de groot
e ftaat ie en niets levert een wegflepender gezigt op dan
deze verzameling van rijkgekleede fchoone vrouwen in lo
ges zittende welke met rood zijden draperien verfierd zijn
De geheele zaal is op die wijze getooid Is de vertooning af
geloopen dan begeven zich mans en vrouwen in eene groo
te Rocunde waar zij kuune rijtuigen afwachten Deze Ro
tun
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duar zich ook
tunde is fomtijds zoo opgevuld met menfchen
meermalen perfonen welke de Opera niet mede bijwoonden
aldaar bevinden dat men geene fchrede voorwaarts kan doen
Doch deze foort van pers welke men Squeeze noemt zou
zegt men de Engelfche fchoonen zees behagen en meer dan
Une doet alsof zij in bet geheel niet hoorde wanneer hare
lieden haar toeroepen dat bet rijtuig voor is
Buiten de groote en kleine tooneelen beftaat in London
atog bet amphitheater van S T L E lr waar men rijkun teu
kluchten en pantomimen geeft
Eene andere foort van fchouwfpel flat welligt alleen in
Londen beftaat wordt op bet kleine tooneel Sadler s Wells
gegeven De zaal van dit theater dat ik volltrekt niet anders
karakteriferen kan dan door bet bet hydraulifche waterwerkkun
dige to noemen ligt nabij den nieuwen vloed Met behulp van
machines Nat men bet water uit denzelven op bet tooneel
ilijgen en hier naar de decoratie bet aan de hand geeft
zich tot ecn nicer verbreeden als een flrooin vlieten in wa
tervallen nedcrltorten of als eene woelende zee bruifen Mete
doet in de ftukken die op dit kleine tooneel gefpeeld wor
den altijd Zeegoden verfchijnen of men vertoont er matro
zen handelingen
Nu eens ziet men eene ffhipbreuk daq
eene visfcherij foms een zeegevecht
Des zondags zijn alle tooneelen gefloten Zelfs al ware een
lick niet uitgefpeeld valt net fchertn zoodra de klok van
denzelven aankondigt
lle openlijk vermaak ftaat dan ftil
Er worden wel fomtijds Routs gegeven dock wordt er ge
fpeeld en komt zulks den artsbisfchop ter ooren zoo ont
vangc de vrouw des huizes eene fehrifcelijke beftrafhng In
tusichen goat de beau monde weinig ter kerk en zoo zij er
cen voet zet gefchiedt bet flechts otn eenige kapellen to
bezoeken die juist in de mode zijn De meest bezochtcn
door vrouwen du ton zijn Royal Chapel Bakeifireet Chapel
Quebeck Chapel enz
Des zondags no den godsdienst ten
twee ure levers Londen een zeer zeldzaam gezigt op Men
ziet eene ontelbare menigte yolks to paard in huurkoetfen
en eigene rijtuigen naar Piccadilly omtlreeks Hydepark rij
den waar dan iedereen zonder onderfcheid goat wandelen to
paard of in rijtuigen toeren Men ziet hier dikwijls meer dan
tienduizend rijtuigen
De razernij der Engelfchen voor weddeufchappen is bekend
Der

LEVENNSWIJZE EN VERM

KELIJicTlEDbly

Derzelver hoofdzakelijke voorwerpen zijn wedloopen kalnp
gevechten der bokfers en hanegevechten
In ieder Graaffchap hebben jaarlijks wedloopen plaats Zij
duren drie dagen Niets wordt met meet feestelijkheids be
liandeld In de provincien is een wedloop eene merkwaardi
Se gebeurtenis dertig uren in bet rond begeeft men zich der
waarts
De namen der paarden welke den wedloop hou
den zullen worden van den Clerk die uit twee regters be
llaat welke jaarlijks op nieuw verkozen worden opgetee
kend De prijzen beflaan in zilveren voorwerpen welke door
deStewards
zoo heefen de regters of keurmeesters of door
ten lid van ket Parlement wanneer zoodanig een in de nabiL
heid een eigendom bezit worden overhandigd Daarenboven
bewerkftelligt men nog eene collecte onder de aanfehouwers
ten voordeele van den overwinnaar welke doorgaans niet on
der de vijftig en niet boven de honderd guinjes bedraagt en
in den hoed van eenen kleinen Jokey wordt verzameld De
Jokeys welke de paarden berijden worden vooraf gewogeu
Net onderfeheid in gewigt tusfchen de wed lrijders words met
looden platen gelijk gemaakt die men den genen toevoegt
ann bet einde der baan weegt men ze op
die ligter zijn
aieuw om zich to verzekeren dat zij van den last welken
men hun gegeven heeft niets weggeworpen hebben hetgeen
fomtijds gebeurt De beroemfle wedloopen worden gehouden
to Newmarket werwaarts alle perfonen van aanzien uit Lori
dex zich begeven en geweldige weddeufchappen aangaan
Na de wedloopen is bet aangenaam te fchouwfpel voor een
Engelschman bet bokfen Een gemeene kerel die gezonde
nieren eene duchtige vuist een ijzeren geflel heeft en daar
mede eene neiging tot ledig en herberg loopen verbindt is
zeer goed tot bolder Met dic oogmerk begeeft hij zich in
eene der kademien welke men in Londen Sparringfczool
noetnt en bier leert hij in gezelfchap van jonge Lords on
der eenen beroemden bokfer de edele kunst der zelfverdedi
ging gelijk zij bet noemen De eerfte gevechten worden met
bandfchoenen geleverd die met wol bekleed en vergeleken
met die welke vervolgens gebruikt worden flechts fpel zijn
lYleent de leerling in de geheimen van bet vnistgevecht inge
wijd to zijn zoo treed[ hij order bet fchild zijns meesters
in de wereld dat is hij daagt de andere bokfers nit Hij
l alcijd eerie partij vinden Er word[ terflond eerie intee
ke
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kening geopend men gnat weddenfchappen aan en tijd en
plants des tweekamps worden nader bepaald
De dag is onverfchillig maar de keuze der plants niet want
daar de policie last heeft zich tegen de tweegevechten der
bokfers to verzetten zoo geeft men dezelven noch in Lon
den noch in deszelfs omtrek Men verwijdert zich van twin
tig tot dertig uren van de hoofdfcad en kiest zoo bet eenig
punten waar de grenzen van drie of vier
zins mogelijk is
Graaffchappen aan elkander ftooten opdat zoo de overheid
van een Graaffchap hunnen tweeftrijd mogt komen ftoren
men flechts eenige fchreden to doen hebbe om denzelven op
eeu ander gebied terftond weer voort to zetten
Is men op bet ilagveld gekomen zoo begint men op vol
gende wijze
Men rigt cen amphitheater op met name Sta
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hetwelk ongeveer zes voet hoogte heeft
E en hoek van
dit tooneel wordt door de kampregters Umpiras uit de Ve
teranen der bokfers die invalide zijn gekozen ingenomen
to waken dat alles in orde gefchiede
Hunne function zijn
Hot overige des tooneels wordt den kampftrijders overgela
ten van welken ieder door een° Bottleholder fleschdrager
begeleid wordt
Werkelijk hebben dozen ook flesfchen met
fterken brandewijn en acne fpongie in de hand
In de pau
zen van den flrijd buigen zij eene knie ter aarde opdat de
andere den bokfer then zij geleiden ter zitplaats diene in
gevalle hij eenige rust behoeft Na elken Round dat is wan
neer de partijen aan malkander geweest zijn en wederkeerig
eenige duchtige vuistflagen toegebragt hebben zetten zij zich
op de knie buns Bottleholders die hun eenige droppen bran
dewijn
poogt

ingeeft
en met zijne fpongie bet bloed re ftillen
dat hun zeer dikwijls uit oogen
neus en mond
Daze rust mag niet langer dan eene minuut duren
flroomt
die gene der kampvechters welke eenen langeren tijd verftrij
ken lief zou voor overwonnen verklaard worden Dit ech

ter gebeurt nooit wanneer zij nog krachts genoeg hebben
om zich overeinde to houden en zij beginnen de Rounds van
nieuws
tot een hunner halfdood onder de flagen zijns over
winnaars die dikwijls in geenen beteren toeftand is ter neder
zinkt
Na den kampflrijd welke nooit zonder gebrokene kaken
gebrokene armen en verlorene oogen afloopt legt men
de
halfdoode bokfers op drargbaren bedekt ze met dekens en
aat
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lant ze in de naaste herberg brengen waar men hun alle zorg
vuldigheid bewijst door de menfchelijkheid gevorderd Hec
bedragen der inteekening wordt den overwinnaar ter hand ge
fceld Heeft de overwonnene cooed getoond dan verkrijgt
hij van de genes die op zijne hand gewed hebben ook eene
fomme gelds Er zijn bokfers die zoodanige meerderheid in
kracht en behendigheid bezitten dat zij hunne partij op bet
oogenblik onbekwaam tot den ftrijd maken maar derzelver
aantal is met groot Een bokfer die nooit overwonnen is
wordt een Champion genaamd Dc Champion is thans C R I B
die den bijnaam van moedigen haan Gamechiken voert Zijn
laatfte gevecht had hij tegen den Neger M o L G N E v x insge
lijks eenen beroemden bokfer die er voor bekend is dat hij
een zijner beftrijders met eenen eenigen vuistfag gedood heb
be maar hij moest voor den onvergelijkelijken CR I B bet zeil
ftrijken De food LEVY geniet mede groot aanzien Het Ren
dezvous der Londenfche bokfers en der heeren die hen willen
laten kampen is in eene kroeg welke door eenen zekeren
eenen ouden bokfer gehouden wordt die alle
G RE GS ON
zijne tweeftrijden gelukkig overleefd en zich met dezelven
cen klein vermogen heeft verworven
Zulk een tweekamp wordt zelden voor minder dan vijftig
duizend toefchouwers gehouden Wanneer hij ten einde is
treden dikwijls nog tweeftrijders met ftokken op De kamp
vechters die men Single lick noemt mogen zich flechts van
eenen ftok bedienen De gevolgen dezer kampvechten zijix
even zoo moorddadig als die der bokfers
Vloeit de fmaak welken de Engelfchen in hanegevech
ten vinden ook uit geene edeler voor derzelver karakter
vereerender bron zoo zijn dezelven toch daarin onfchuldi
ger dat geene menfchen de offers behoeven to worden De
ze hanegevechten worden to Londen in eene Rotunde ge
geven welke Cockpit genoemd words De hanen welke bet
gevecht leveren heeten Gamecocks Deze foort komt uit In
die Derzelver gevederte is prachtig Om bet bun gemakke
lijker to maken hunnen tegenpartijder to dooden wapent
men hunne fporen met fcherp flaal Er zijn lieden Cocks
feeders hanevoerders gehe en welke in Gamecocks handel
drijven Zij gaan in de provincien van Plot tot flot en bie
den ze den Lords san De Gamecocks hebben hunne Cham
pi
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pions zoo wel als de bokfers de hunnen en men vindt er
die zeven tot ache hunner partijen na elkander doodden
Bijaldien de Engelschman bet tweegevecht met den degea
evenzeer beminde als bet bokfen en den hanekamp zou in
hoogere flanden desgelijks veel bloeds vergoten worden dit
echter

is niet bet geval

Duels zijn zeldzaam

En

vecht

men al zoo is bet veelal met pistolen
Men ontmoet eIkan
der in Hydepark of in Chalkfarm eene foort van openlijken
twin een uur van Londen gelegen Hier werd Lord c a M E L
F O R D de vermaardfle Duellist in de drie Koningrijken door
den Heer BEST gedood
V r bet gevecht maakt men ge
meenlijk zijn testament gezegde Lord begeerde in Zwitfer
land begraven to zijn
Elk der parcijen begeeft zich met
eenen jongen naar de beflemde plaats ook verzelt hen een

Chirurgijn met al zijne inftrumenten
Doorgaans vecht men
re voet op eenen afiland van twaalf fchreden
Valt een der
partijen zoo moot de ander vlugten door de juflitie betrapt
words hij dikwijls ten dood verwezen
De voornaamile bewoners van bet west end of the Town be
fchouwen hunne huizen in Londen flechts als een intrek
Zij
beileden weinig om dezelven op to fchikken
Flunne land
huizen zijn bet waarvoor zij de kostbaarfte fchilderijen de
fchootfte huisgeraden
de rijkfte gebronften enz koopen
Men moet bun hierin gelijk geven
In London zijn de groot
e paleizen in de fchoonfte deelen der fcad flechts groote
huizen zonder hoven of tuinen
Op bet land daarentegen
zijn de eenvoudigfte huizen aardige kasteelen die altijd mid
den in tuinen of heerlijke parken liggen
De kasteelen zijn
van alles mogelijks zoo goed voorzien
dat men doorgaans

naar geene markt behoeft to zenden om levensmiddelen in
to koopen Men heeft bier eigene flagers vogelhouders bak
kers brouwers en eenen Rentmeester Bailiff die de huis

bonding v oor rekening des eigenaars beftiert De overige be
dienden befcaan uit eenen tuinman cene kamenier twee koks
en verfcheidene lakkeijen en koetfiers die men uit de ftad
medeneemt De heeren verdrijven den tijd op bet land meest
ai met jagtvermaken
Ook doen zij bijna dagelijks toeren
en ridjes to paard met hunne vrouwen
Om de avonden to
bekorten maakt men muzijk of fpeelt onderling komedie Van
tijd tot tijd geeft men ook bals en maskeraden
tot welken
bet fashionable people twintig mijlen in bet rond heenftroomt
De
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De vrouwen hebben voor zich bier eene bezigheid gelte
ten welke eenigzins zonderling is Zij rigten melkerijen aan
Niets is rijker en eleganter dan hare koeftallen die gewoon
lijk achtkant en in den Gottifchen ftijl gebouwd zijn De
gekleurde venfterglazen bevatten afbeeldfels van dorpen en
herders Van binnen blinken marmer en gebronst in de be
valligfte vormen Men ziet bier geen enkel vat anders dan
van porfelein Hier geven de dames dikwijls ontbijt dat zij
eigenhandig hebben toebereid en in bet kostuum eener een
voudige melkboeriin bijtvonen
De Engelfche tuinen zijn door de nabootfingen aan andere
plaatfen zoo verminkt en verdraaid dat men ze in hot alge
meen voot niet zeer fchoon hondt Men dwaalt Zij zijn
gewoonlijk van verbazenden omvang Bij derzelver inrigting
volgt men de aanwUzingen der natuur zonderbaar tegen to wero
ken Men hat de boomen en bloemen gelijk in de parken
door hutten afwisfelen die in den fmaak van verfclulknde
natien gebouwd zijn Zij dienen altijd tot vereenigingspun
ten Er zijn Engelfche tuinen welke zeven tot acht urea
omtreks hebben zij worden met de uiterfte zorgvuldigheid
onderhouden Een gedeelte is altijd in den Franfchen fmaak
aangelegd De keukentuin words niet verwaarloosd dock is
flaar er vele
zoo ver mogelijk van bet huis verwijderd
groenten zijn die onder den vochtigen hemel van Engeland
niet rijp worden zoo heeft men zorgvuldig onderhoudens
broeijerijen wier aantal dikwijls tot vijf of zea loopt en
waarin druiven ananasfen enz gekweekt worden In Januarij
ziet men op de tafels van Engelfche grooten niet zelden reeds
erten boonen fperfies enz
w Ike uit deze broeijerijen ge
haald zijn Men heeft mij een huis genoemd welks tuin
man zijnen beer in de zeven of acht maanden welken hij
op bet land doorbragt dagelijks twee ananasfen geleverd had
LUCIEN BUON

M en

P
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heeft zich fchrikkelijk gei rgerd over de onverwachte
wederkomst van L U CI E N en zijne gedaantewisfeling van
Republikein in Keizerlijke Hoogheid Men heeft hem befehul
digd van gebrek aan karakter terwiji hij alleen gebrek had
pan geld Sinds lange Inaakte deze Wijsgeer in zijne afzon
de
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deritlg verzen en fchnlden Zijne verzen waren tametijk
flecht maar zijne fchulden waren des to beter gemaakt en
nam hij zonder daarom van beginfels to
bnt doze to betalen
verwisfelen toevlugt tot dat huipmiddel hetwelk de afte
van Lentemaand zijner Familie beloofde Naauwelijks was hij
aangekomen of hij begon daaraan to arbeiden Ten bewijze
diene de zonderlinge brief van den Minister der Finantien aan
den Keizer en het nog zonderlinger befluic daarop genomen
dus luidde de eerfte „ Zijne Keizerlijke Hoogheid
„ Sire
de Prins LUCIEN verlangt de onverwijlde ontzegeling van
onderfcheidene gedeelten van hot Koninklijk Paleis alsmede
dat de meubelen daarin vervat zoo ook de wijnen zich in
to zijner befchikkinge worden ge
de kelders bevindende
field
Zijne Majefleit gaf zijne eoeftemming onder tene
voorwaarde evenwel welke ten blijk verftrekt hoe dit groot
Genie alles omvatte en zelfs de minfle bijzonderheden geens
Onze Groocmaarfchalk zal de
zins uit bet oog verloor
helft der wijnen doen Rotten in de kelders des Keizers In
bet Paleis van bet Elyfeum den often Mei ISIS Ge
teekend N P o L it o N
Deze order veroorzaakte een zeer
levendig gefchil Prins L U C I E N wilde er geene flesch van
misfen en B U N P R T E begeerde volftrekt de helft In
de gefteldheid waarin zijne Majefteic zich beyond waren de
kleine voordeelcjes gewis niet to verfmaden en alzoo hard
ten laatfte de deeling werkelijk plaits
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Buonaparte ou rabus de Pdbdication Piece Hdralcrr
Romantics Boufonne Paris i I
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Hij gaat eenige malen de kamer road die
pe zuchten lozende en zelfs eenige tranen Jlortende vet
volgens wend hij xieh fehielijk naar den potheker

U

B Weea gij waarom ik u leb doers roepen
Verfchoon mij Sire
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B Luister Ik wit dat ge mij •een middel aan de hand
geeft om fchielijk to flerven
Uwe Majefleit wil zichzelven om t leven bren
Hoe
gen
Maar ik zou mij kunnen bevinden
B Wie zegt dit
in zoodanige omflandigheid dat
Men weet nlet wat er
kan gebeuren Is u niet bet een of ander kruid bekend
o Ja Sire De Geneeskunst heeft daartoe hulpmidde
len zekerder werkende dan die gefchikt ziju om s men
fchen leven to behouden
B Spreek op
Vooreerst kan men gebruik maken van eene fcheikttndi
ge bereiding beflaande uit eene verbinding van falpeter
houtskoot en zwavel Men doet eene zekere hoeveelheid van
dit mengfel in eene metalen buis men perst bet zamen met
papier vlas of hooi en brengt dearmede in aanraking een
vast ligchaam b v een balletje van gegoten ijzer of lood
Vervolgens plaatst men zich voor de opening van voornoem
de buis en ten einde de zaak haar volkomen beflag erlan
ge is bet genoegzaam door middel van een klein gaatje
met dat oogmerk in de buis gemaakc uit gezegde mengfel een
kleinen lichtftraal met eene geringe hoeveelheid warmteflof
beladen to doen voortkomen
B Ja zoo Ik weet wat gij wilt zeggen en finds een
dozijn jaren heeft men door mijn_ toedoen van dit genees
middel in Europa zeer veel gebruik gemaakt
Juist Sire en met name • dezer dagen bij Waterloo
Het is zelfs to verwonderen dat bet to dier plaatfe geene
werking op uwe Majefleit geoefend hebbe
B Laat mij u zeggen ik droeg zorge mij op eenen affland
to houden en mij althans niet to bevinden voor de opening
van gezegde werktuigen Noeiu mij let anders op zulk eene
wijze zal ik nooit aan mijn einde komen
Geeft uwe Majefleit misfchien de voorkeuzer aan eenen
dood door middel van enkelvoudige ligrhamen
De meta
len b v
B Laat hooren
Men kan tot den zetel des levens eenig door bet vunr
zacht gemaakt en zaamverbonden ijzer onder de gedaante
van eene label degeu poujaird of dotk doen dooirdrin
gen
j
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zwijg zwijg Ik heb altiJd een fchrik gehadvoorsulk
een dood en er mij heeds voor gewacht zoo veel ik koa
Zie flechts bet harnas dat k alleen tot dat einde federt
jaren draag over mijn ganfche lijf hoe zees bet mij andet
ook tot last verftrekt
De vergiften
llen veroorzaken zij fmarteu
B Maar welke
Daar is bet Opium maar deszelfs gebruik heeft zijne
zwarigheden
B Zijn er geene andere
Men zegt dat ftierenbloed
B Met afkeer
Weg daarmede
Ondertusfchen ftierf T HE T I S T o C L E S op die manier
en uwe Majefteit geleek then grooten man voor t minst in
den opzigt
Maar uwe Majefteit houdt misfchien meer van
menfchenbloed
B Ongetwijfeld maar dat doodt niet anders toch ware
ik reeds lang een lijk geweest
Behaagt u bet levenseinde door middel van waterfiof
zuurflof en ftikftof lucht onderling verbonden
B Hoe gaat dat toe
Het fchort de werking der longen op en maakt op eene
korte en bondige wijze een einde aan bet beftaan
B En hoe gebruikt men znlks
Door zich een fteen om den hals to doen en zich in
de rivier to werpen
B Dat beet immers zich verdrinken
Ten naastenbij
B Wel waarom noemt gij de dingen niet bij hunnen naam
Verfchooning uwe Majefteit Wij pothekers vermom
men altijd de geneesmiddelen een weinig en niet ongelijk aan
ervaren Staatkundigen verzilveren wij de pil om den weer
zin der patienten tegen bet flikken derzelve to voorkomen
B En is dat nu alles wat uwe kunst mij heeft aan to bie
den
Men kan desgelijks de Natuurkunde raadplegen zip
heeft zoo vele hulpmiddelen
B Het eenvoudigfte
Het eenvoudigi}e zou ziln uwe Majefteit to onderwer
pen aan de wet der zwaartekracht en van bet gewigt der lig
ehamen tit fchijnt nagenoeg onfeilbaar
Eee s
i
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Maar zonder ver
B Ter zake dan waarin beflaat ziilks
momming of verzilvering
Wel dan
Sire
zoo als ik bet begrijp beflaat bet
daarin uzelven bet venfler ult to werpen
B Schaam u Nimmer zal ik tot zoodanig middel de toe
vlugt nemen
Een Keizer die zichzelven ten venfler nit
Welk een denkbeeld
werpt

Haastig

Uwe Majefleit zou zich dien dienst ook
kunnen laten bewijzen
Maar enfin Sire
gij wilt u noch voor den kop fchieten noch ii doorileken
noch u vergiftigen noch a verdrinken noch u bet venfter
uitwerpen
Ik weet niet wat ik verder zeggen zal
hal Domoor die ik ben Nu weet k wat u lijkt
door een ander

B

En dat is
Hoe is t mogelijk

dacht
hangen
on

dat ik daarean niet eerder heb ge
Uwe Majefteit hauge zich op of lace zich op
Dit is voor u bet beste en wel inzonderheid vopr

PR

NSCS

VERNUFT

W

„
at willen wij meer
zeggen onze de Parijfche Woe
voor een Napoleon heeft men
keraars en Vernuftelingen
ons een Louis gegeven De zuivere winst is alzoo onbetwist
baar o pro cent
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rme zwerver op deze card
Broeder mij zoo lief en waard
Schoon we uw bijzijn fchaars genieten
Zie deez traan mijn oog ontfchieten
Zie hoe mij de fmart doorgrieft
Broeder

dien mijn hart zoo lieft

t Is geen traan nit moedloosheid
Om vervlogen hell gefchreid

FSCHEI SGROET

t Is geen fmart van vroeger dagen
Die mijn boezem thans doet jagen
Neen reeds opent mij t verfchiet
Nieuwe bronnen van verdriet
In dit plegtig affcheidsuur
Kampt de rede met natuur
zij wijkt voor zusterliefde
En
Broeder welk een lot me ooit griefde
Deze fcheiding dit vaarwel
Schokt mijn hart niet minder fel
ch deez huisfelijke kring
Die u vaak zoo blijde ontving
Zal voortaah geheel u misfen

ngftig naar uw welzijn gisfen
Hopen vreezen en misfchien
Spade of nooit u wederzien
Waarom toch c geluk gezocht
Op een overzeefchen togs
Zult gij t daar en zeker vinden
Schoon gij golven tart en winden
Schoon ge uw dierbaar leven waagt
Is t onfeilbaar dat gij flaagt
Wilt dat alles eer gij gaat
Denk aan t geen gij achterlaat
Ouders reeds zoo hoog in jaren
Zusters vroeg in fmart ervaren
Maagfchap vrienden vaderland
Waar hervindt gij zulk een band

Dan
waar voert de fmart mij been
Om uw ziel to kwellen neen
k Wil veeleer geen zucht meer flaken
Dan u t affcheid bitter maken
Ga
en neem mijn zusterbet
Op uw verren reistogc mee

Voert de ftroom a van de kust
Waar uw laatfte voetflap rust
E e
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Wentelt ge op den rug der bareu a
Pas de veil ge red ontvaren
Turende op bet ruim verfchiet
Dat de wijde plas u biedt
Broeder blik dan nog eens been
Naar de kust die pas verdween
Denk wat wij daar van u hopen
Laat bet u tot braafheid nopen
Denk niets flreelt hun harte meer
Dan dat ik fleehts deugdzaam keer
Reis dan voort en reis met God
Denk aan Hem en zijn gebod
Onder t moeilijkst pligtbetrachten
Hebt ge er zegen op to wachten
Godsdienst deugd en eer en pligt
Maken elke taak zoo ligt
Treft u onfpoed op den weg
Paar dan moed aan overleg
Wees niet roekloos in gevaren
God alleen ken u bewaren
Menfchen wijsheid moed en kracht
Wijken deeds voor zijne Wt
Steven zoo gelukkig voort
Naar bet land dat u bekoort
Waar gij vruchxen hoopt to saran
Voor t genot van rijper jaren
Waar misfchien Gods vaderhand
U verheft tot Wager fland
En words dens uw wenselt vervuld
Na een lang gerekt geduld
Naakt gij reeds die verre kusteu e
Waar eerlang uw vQet zal rusten
Drukt gij reeds den groenen boors}
Van bet vreemd beflemmingsoozd
Lieve broeder regel dan
Uw toekomftig levensplan

Met
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Met verftand en wijze reden
Volg zoo veel gij kunt de zeden
Van den vaderlandfchen grond
Leef fteeds matig en gezond
Streef uw nieuwe loopbaan in
Hopende op een zoet gewin
Moge uw vlijt daar fchatten giren
Maar t zal grooter vreugde ons baren
Keert gij risk aan good of eer
Rijker nog aan deugden weer
Broeder mij zoo lief en waard
l den voorfpoed van deze card
Zoude ik willig overgeven
Bleeft gij flechts gefpaard in t leven
l wat aardsch geluk kan bien
Smaak ik bij het wederzien I
Nov
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t Was Hemel t was dan niet genoeg
Dat vuig Gedierte
t Koor verjoeg
Dat de mftelftad tot roem lnogt ftrekken
Moet groote Goden weer dit kruis
Nog under fpokend Nachtgefpuis
pollo s Outer wee bevlekken
Straft GodenI ftraft den euvelmoed
Laat laat het zoo verfchriklijk fpoken
Dat de eedle Kunst eens zij gewroken
En t Dierenrijk zijn fchennis boet
Zoo doe gelijk aan dondervlagen
Die t zwerk van vuile dampen vagen
Een heir van Spoken t licht wedr dagen
Dat Midas kroost thans kwijnen doetl
Zie Meagetwerk No XLI bl
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saat hier fluim ren die bier vielen
Vielen in den heil gen ftrijd
Hebben zij niet reeds den bodem
Door bun heldenbloed gewijd
Dekke flechts een zerk bun graven l
Waartoe woord en marmer pracht
ons hart bevolen
De Eerzuil
t Opfchrift aan bet Nageflacht i
Vrij nest bet Heogd
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elijk bet doorgaans gait wanneer men bet waagt eenig on
detwerp in openbaren gekehrifte to behandelen zoo hebben
ock onze tot hiertoe in bet midden gebragte muzikale aan
merkingen aan fommigen genoegen gegeven doch zijn ook
door anderen gelaakt en wel inzonderheid die welke bet
den sg October
gegeven Concert in Harmonica betref
fen Onder andere zegc men „ Dergelijke beoordeelingen
zijn ontmoedigend of affchrikkend voor de liefhebbers
en
men behoorde nirnmer namen to noemen
enz Wij ech
ter Ineenen dit voorgeven noch to kunnen noch to mogen
toeflemmen De befcheidene manier
wij durven dit gerus
telijk van onszilven zeggen waarop wij onze beoordeeling
over bet naar ons inzien wezenlijk gebrekkige in de aitvoe
ring van eenige weinigen hebben voorgedragen moest toch
alle vrees voor perfonele beleediging of berisping zoo dezel
bevorens mogt beaaan hebben reeds hebben doen ver
ve
dwijnen to meet daar onze aanmerkingen geen publiek ge
geven Concert betroffen en dus ons doel gelijk altijd hier
wel inzonderheid was om door inlichtingen en weaken zoo
a niet leerzaatn ten minfle behulpzaam to zijn ter bevorde
ring en volmaking der onfebatbare Toonkunst Zoo lang men

Wet
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tiet openlljk als t ware ten coon gefteld wordt motaln on
aes inziens dergelijke wenken den echten Liefhebbet eer aan
moedigen dan ontmoedigen en de vermelding bij name van
verdienftelijke mannan moot allezins bevordeilijk zijn tot aan
vuring dier edele eerzucht en naijver welke voor de beoet
ning der kunften niet dan voordeelig zijn kan terwiji de be
fcheidene aanwijzing van in her oog loopende gebreken voor
de kunst zelve niet dan gunflige gevolgen kan to weeg bren
gen Wij zouden ten aanzien van her noemen van namen
ous bier nog kunnen beroepen op de meergenoemde Zeitung
waarin desgelijks perfonen genoemd en beoordeeld doch daari
entegen andere zeer verdienflelijke fchandelijh verzwegen wor
den Wie dan zou ons her regt kunnen betwisten om van
onze eigene inzonderheid van verdienfielijke Meesters et
Liefhebbers
en onder dezen niet weinigen waarop wij ons
met regt mogen verheffen bij name to fprekenI En op deze
gronden fchromen wij dus geenszins rustig voort to part
met bet goede to vereeren waar en bij wien wij her meenen
aan to treffen doch tevens bet gebrekkige niet to verzwij
gen zonder echter im er hatelijk of beleedigend voor Mees
ters en veel minder nog voor Liefhebbers to worden Ter
wiji wij overigens gaarne aan elkeen vrijlaten om rich al
dan niet met ooze gevoelens of gemaakte aanmerkingen to
vereenigen
LETS OVER

ILLOI

Wanneer men bij her Confervatoire to Parijs over bet at
gemeen zoo gelukkig geweest is in de keuze der Meesters
als de Heer B ILL T ons doet vermoeden en men grond
heeft to vooronderftellen dan gewis is bet niet to verwon
deren wanneer men hoort dat men her aldaar in bet werk
tuigelijke der kunst zoo verre heefc gebragc Her is ons voor
gekomen dat s ILL o T in den volften zin Virtueos is De
befchuldiging dat bij met weinig gevoel fpeelde of wel
dat men bij zijn fpel niets gevoeld had gelooven wij dat
wel meest aan zijne compojitie moet worden toegefchreven
Want wij hebben hem met zeer veel fmaak en juiste voor
dragt
hetwelk immers her gevoel moet treffen onderfehei
dene pasfages hooren uitvoeren Her kwam ons echter voor
dat zijn Concerto betwelk bij anderzins meeiterlijk voor
droeg
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droeg steer naar eene caprice naar tot ddn fluk verzametde
exercitier dan naar een eigenlijk regelmatig opgefteld Con
cert geleek waarom dau ook vermoedelijk zijne Variatien
sneer bevielen als zUnde daarin bet fragmentarifche der pas
Bovendien
fagien minder in bet oog loopend en meer gepast

was zijne compofitie hier bijna geheel niet gehoord dewiji
datgene
wat er van gehoord was niet zeer algemeen had
Welligt echter haperde dit aan de vermogens om
bevallen
nit to voeren en bet dus in de vereischte
behoorli}k
yulks
door den Componist gedachte en gewilde manier voor to
L F I B N I T Z beweert „ dat elk mensch zijne hem
dragen
en geen van hen den an
alUen eigene bewerktuiging heeft
Hieruit volgt ongetwijfeld
deren volkomen gelijkt
zegt TURK „ dat ook ieder zijne hem alleen eigene voor
Ven
dragt of zijne eigene manier van fpelen hebben moet
dat de ondervinding zulks ook
der vinden wij bij T U R It

bewaarbeidt
doordien men uiterst zeldzaam
of
misfchien wel noolt een eenigzins lang muzijkfluk door ver
fcheidene perfonen doorgaande volkomen gelijk hoort voor
dragen Dit zelfde dunkt ons kan ook op bet aanhooren van
muzijk toegepast worden en vandaar dat bij fommigen de
fmaak en bet gevoel gefireeld en opgewekt worden door het
wezenlijk

dat anderen koud en onverfchillig last
zelfde muzijkfluk
Zonder ons to vermeten om tusfchen B o H R E R en s I L
moeten wij echter openhartig beken
L O T uitfpraak to doen
nen dat de eerfte over bet geheel ons gevoel meer trof
waartoe ook de compofltie en de indruk van bet zamenfpe
len dier beide Broeders voorzeker veel zal hebben bijgedra
gen terwijl de Heer B IL LOT ons meer verbaasde door

z jne netxe en juiste uitvoering van uitnemend zware pasfages
Met leedwezexn echter hebben wij vernomen dat men reeds
getracht of liever gewild heeft then Virtuoos in bet fpel e
kopieren en dus niet befeft dat zulk een luimig fpel alleen
aan zulk eenen Meester en geenszins aan ieder anderen vrij
wien B ILL T eerst Scala s
flaat veel min aan dezulken
Men veroorlove ons dezen weak
zuiver zou leeren fpelen
eener
overdrevene zucht tot navolging
over bet ongerijmde
hoorden
wij
op
bet
eerfie Concert van B ILL O T
Nog
Bij eene folo in bet
iets dat ons meermalen zeer hinderde
ritoprnel eener door Mlle D N G E V I L L E gezongene aria
welke folo bet thema der aria bevatte

werd dit thema dodf

dos
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pst

eea
d n fpeler reeds gevarieerd offchoon TmeII hit no
theta
voordragen
Wanneer
een
reed
oo
had
hooren
voudig
gekunfteld om Wet to zeggen verminkt vocT dTv deg komt
w t moet daaruit volgen Immers dit dat men eene variatie
v r het thema en niet een thema met varlatien hoort
voordge
Eindelijk kan men zoo lets geene voordragt
den
niet
elk
hepft
zijnen
zulien
wij
zeggen
van fmaak
maar geene voordragt in t geheel noemen waarbij noten van
gelijke waarde als ongelijk worden voor den dog gebragt en
de gelijken wederom als door rustingen vareengefcheiden
rams ook als op de helft verkort gefpeeld worden Men
behoorde ook in re zien dat die willekeurige agrementeti of
verfieringen dat verbuigen tot triolen en fextolen alsmede
llet zakken van meestal een fexte aan bet einde van eene fo
to of wel even v r eenen triller gebrek verraadt aan door
deskundigen voorgefchrevene hoogstnoodige kennis inzon
derheid van de generaal bas Deze kennis wordt tot eene
goede voordragt vereischt kunnende zonder dezelve on
derfeheidene regels rakende de verfieringen de vereischte
flerkte en zwakte bij con of disfouirende aecoorden bet
accentu ren van zekere toonen enz niet warden in acht ge
nomen Deze aanmerking hoezeer de folo fpelers in t alge
meen betreffende velen van welken zulks naapen geldt ech
ter inzonderheid de Meesters als van wien men deze kennis
to regt tag vorderen
Wenfchelijk ware het ook dat de alders zoo verdienftelij
ke D N G E V I L L E over bet geheel wat fpaarzamer was in
hare onophoudelijke IoopJes zij vergeve ons deze uitdrukking
en dikwerf kwalijk gekozene fieraden Niet onwaarfehijnlijk
is hiervan ook at eene verkeerd begrepene navolging de oor
zaak Want zou bet hooren van eerfte talenten
s voor den
zang nu laatst de voortreffelijke C T L N
niet in zekere
opzigten nadeelig kunnen zijn door dat remand aan zich
zelve overgelaten geene behoorlijke keus weet to doen in
bet kopiei n en dus die wijzigingen niet in bet oog houdt
waarvan de uitmuntende voorganger of voorgangfter zoo ge
past weet gebruik to maken
Dat bet eindelijk op een Orkest hoogst noodig is den
Directeur beftendig In bet oog to houden mogen wij onzes
inziens wel als overtuigend vastflellen offchoon de Pauke
nist op bovengemeld Concert juist bet tegendeel deed en
met ziju rug uaar den Directeur gekeerd frond waaraan ook
den
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<knkeHjt de {omtijds onjnisrc flagen WMell toe te fchrijvM,
Deze misfbg is zoo algemeen, dat daaraan gewis het onfUis[C!
in de uftvoering, voornamelijk bij accomp:1<rnemellten (en
deeie is toe te fc1uijven.
'"
N~ar de geestdrift te oordeelen, welke het fpel van n A I L~
LO r, bij zijn e('rr1:e Concert, fchecn te weeiT ~'ebra . . t te
hebb('n, h~dden wij op het tweede van dezen l~itill11nt~nd~n
Violist een talrijker auditorium ver\\'acht. Wij c:elooven, ciat
de kariglleid van velen, om meer dan eens, bij dClizel ["dcn
Klll1!1:en:l3r, een door hem gegeven Cone'crt bij te \\,0:1ell,
Yooral is toe tc fchrijven aan de meni~vuldige Conccrten en
Ilcncfices, welke door onze ingezetene I\Lcs[crs gegcvrn worden. Verre zij het van 011S, eenige wRnglll1st le kocsteren
ol11trent vele l'ertiiefljleiijlu mannen, die, het ziJ j:\arlijks, he~
zij 11U en dan, door het geven van Concert, hunilc taicntcn
ten to on fPi' 'idcn, en daardoor eenige billijke vcrgclding beoogcn! Docll het blijft veela! bij dezen nict; en ",jj moeten, hela:15! ontkc!lnen, hetgcen weI eens, ill de ]}!u(ik,;/i/G';u:
Zeitllflg, aangaande deze Stad, Is gezegd gc',vorden, <la, aliecn
de 1'OOI'flf1(1f1J/h Vil·tuo{m er Concert geven. Want wij meenen te mogen bewercll, dOlt niet alco(Js de ovcrtlliging, van
zich als Virtuoos ce kunnen voordoen, maar veelcer behocfte, of alchails het vooruiczigt op CCI1igc bui,cngcIYone winstbehalinp:, (eene meer voldoende f::!i.<ritcHe , d~n die in h:mdgeklap belt:tat, voor a! de, aan de onderfcheidene 11l11ziqt,licfhebbers, bij vastge(lelde COl1c::rtcll \"erfchaftc, aang~.;;liile
oogcnblikkcn) de eenige dl'ij fveer is tot het geven van een
Concert of Benefice; zoodat een ieder vermeent Concert tc!
magen ,.;cven, die nechts een mntig auditorium bijcen WCr't
[e zamelcn, - om nice to zeg!i'en, te bcdelen: want wanrJijk, de manier, wa:trop men nu Cll dan de Con-:ert -lootjcs
pongt ~:l11 den man te krUgen, verdietH geen' veel heteren
l1a~lI1. Vanhicr, d~t velell. in het ~ewol1e faizDen der Cl'n,.
cer:en, mcnige plaats van nitfpanning ontwijken, om zll!ke
las,il!;e kwclgces[cn en wervers tc ontduiken. Terwijl er bovendien eenigen zijn, die zich niet ontzien, 0111 l.lij hell, die
voor liefhebbers bckend naan, een zeller :luntal biljcttcil, bij
wiize van gcforceerde he/li.:lg, Ilan hl1is te zen(~~n; ,,-aardoor
zij zich dus vceltijds aan afwijzil1g of terugzclIding dClzc[\,ell
blooti1ellen. Wat men ook tegen deze afwijzingen, of d:: gerlragingell del' lienlCbbers omtrent Callc~rt-gcvcndc Mecsters.
poge in te brenr;c;l, dil: is zcker, dat al zeer dfkwcri" de
vraag 1110ct o:'komen: " wat z,il ik op dit Concert wedel'
1100ren?" en dat het antl\'oord doorgar,ns zijn 111o"t: " het
l'e~:ds gehoordc, en hicn':l11 yc:c!, \11,nder go cd uittievoerd,
dan ii, het elders honrdC'," Wenfcl;clijk ware het dus, dat, bij
zl1lke herhaalde en veelal niet onbillijke afwijzingen, het eergel'oel bij ;mlke COl1ccrtgcvers eindelijk cens ontwaakte, Onl
zich hiernl1 nict meer bloot tc Hellen.
Dat 1111 dit vele Concert - p;cven, voor nccmtlc tal~lltel1,
{lie zich te dezer Stelle do ell hoorel1, l1i~t dan li:1deeltg kan
zUn, ell \di dtlS yrtn her hoorcl1 vcler yerdiciJstvol!.; Kunile-

uars vel'ftokell blij\'cn, za! men

li;;te1ijl~

inzien,

