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BOEKBESCHOUWING.
Leer, Daden en Lotgevallen van wizen Heer, nit
verfchillende oogpunten befchouwd en opghelderd. Uit
het Hoogduitsch , naar de niettwe , gelled verbeterde
en ;weer vermeerderde Uitgave, van J. J. H E s Antistes der Kerk te Zurich. IIde Deel. (Eigenaardiger Hden Deets zfle Stuk.) Te Groningen, bij
Wouters. In gr. 8vo. 397 Bl. f 2.- 18 - :

Aanzienlijk zijn de vermeerderingen van den beroeMden Zwitferfchen Golgeleerde, of Kerkvoogd (iintistes), gemaakt bij zijne tweede Hoogduitfehe uitgave,
die aanleiding gaf tot dezen herdruk , en daarbij gevolgd
is. BO , ons vorig verflag (*) bepaalden wij ons geheel tot de bijvoegleis, deze nicuwe uitgave verfierende. Nu, onverminderd onze hoogachting y our den
waardigen HESS, welken wij vereercn, a!s geheel onbefmet van den zwadder der Duitfche Neologie , en daarentegen Op nieuw leeren kennen als eenen man van regtfehapen Christeilike beginfelen, zuilen wij-ons veroorloven, eene bedenking omtrent zijn werk, dat voor ons
ligt, in het midden te brengen. Te ver zouden wij hi
ons verflag eener tweede uitgave uitweiden, wilden wiA
zijne ftellingen omtrent cle Demons en den Duivel, ja.
diens wczenlijem invloed als verzoeker ten kwade, op
grond der gewijde gefchiedenis, en haren letterlijken,
inhoud, titans nicer uitvoerig voorgedragen, ten toets,
bret.ren. Wij laten het beweerde hieromtrent (in de
ode afileeling) ter beoordeeling over van elken oplettenden lezer; offehoon wij onzen twljfel niet ontveinzen
wegens eene meerdere duisterheid, welke wij bier vernier.

Zie Letteroeff. voor 1813. Deel 1. bl.
XOEKBCSCH. 1817. NO. 1.
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meenen aan te trerfen, dan wel in andere itukken van
HESS, die dborgaans volledige aanfpraak hecft op
klaarheid en eenvoudigheid, bij ons de voorname kenmerken van het ware. Ook willen wij ilechts met een
enkel woord gewagen van zijne behandeling der Gelijkenisfen in eene vrocgere (de 7de) afdeeling, die ons
welberekend voorkomt, om het vernuft en de nitgcbreide kennis van den Reiland, volgens 's mans doel
te doen uitkomen, dan tevens niet vrij te pleiten fehlint
van noodelooze fnipperingen, die den zamenhang van
het fchoon geheel te meermalen zoek brengen, en eenigen zweem verraden van Duitfche wijdloopigheid. 'Maar,,
bij de mocite en in vele brijkbare omwerking , door FT ES s
aan deze nieuwe uitgave, en wel bijzonder in dit Dee'
aan de Site afdeeling, over bet karakter van jEzus,
en deszelfs vorming, befteed , ilonden wij verwonderd
daarbij 11;1, dat ane plaats, waar hij zeer beflisfend co
in het breede fpreekt over des Heeren opvoeding in Ln
gezin met zijne broedcrs en zusters , ja hieruit eenige
gevolgen wil hebben afgeleid omtrent de vorming va'
JE z u s door zijnen jeugdigen omgang met dezen , Czie
bl. 127 env.) geheel onveranderd , en buiten alle aan
lurking des Vertalers , of van den Heere MHNTITSGHE, gebleven is bij de tegenwoordige uitgave. Wei
is waar, op bl. 128 en elders noemt hij halfbroeders
en toont hij • hen te aebten voorkinderen van j o z E..fc
uit vroeger huwelijk geweest te zijn. Maar,, vragcn
wij, is dit gevoelen van EPIPHANIUS, oudtijds door
de Grieken gevolgd, maar ronduit door or:IGEN r. s
wederfproken, en voorts verworpen , niet te ligtzinnig
aangenomen door HESS, om daarop jets, veel minder
zoo veel te bouwen, als hij doet? Men weet inners
uit de kantteekening bij onzen Bijbel op Matt.
55, en nit hetgene DE GROOT (om niemand Meer te
noemen) op gedachte plaats ons leert, dat en het woord
Broeders , en de zeer vermoedelijke volksdwaling, die
(t. a. p.) MARIA, des Heeren Moeder , met hare Zuster
V411 gelkjken naam (zie gown). X/X: 25) fchijnt verward
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ward te hebben, geenen voldoenden grond geven, om
buiten eenige redenen, het beweerde van EP1PHA4
IV i us voor bewezen waarheid aan te nemen. Dit al,
that's is daarentegen zcker, dat de Gefchiedenis, non
bij het vlugten van JOZEF met Moeder en Kind naat
Egypte, noch bij het vermisfen Van den twaalfjarigen
JEZUS , door zijne ()alas wedergevonden i11 den Tempel, noch elders, eenig gewag maakt van kilitieren of
voorkmderen van JOZEF, die toch, naar de opgevattc
gevoelens van onzen HESS, met den Heiland opgevoed
werden in an gezin. — Intusichen ftonden wij daarom
te meer flil op dezen , zoo wij meenen, blijkbaren misflag des veelgeacliten Seltrijvers, om Christenen
nadruk op te wekken tot eigen onderzoek der gewkide
boeken, ten einde zij Diet door eenigerlei gezag getlingerd worden met alien wind der leere, die van de waar-.
heid afdrijit.
Overigens lafen wij gaarne, en op nieuw, regt we=
dervaren aan den arbeid, waarmede de onverrnoeide
vlijt des waardigen malls dit zijn work vermeerderd,
verbeterd, en in vele verrijkt heeft. Want, behalve
andere bijvoegfelen (aan den voet dezer bladzijde (*)
voornatnelijk aangewezen) draagt hiervan de eigene afdeeling, waarover wii fpreken, een alles afdoend be.
wijs. Met uitzondering immers van mint 14 bladzijden
nit de vorige ultgave overgenomen , ontmoeten
hier (te beginnen op H. 17z tot aan het einde der af,
deeling, of bl. 348) een geheel nieuw en belangrijk auk.
Zeer in bet breede, en in zijnen gezonden fmaak, ont
meer
(*) Wij hebben, namelijk , bij vergelijking van den eerdruk, deze uitgave vermeerderd bevonden op ht. 67,
71, 147—I5a , 159, 161, 380-385, 391-397; om van enkele nuten riet te gewagen, waarmede dezelve verrIct is,
De 14 bladzijden, daarentegen, waarop weinig later door ong
gedoeld wordt, zijn van bl. 329-34 3 . Dus beloopt bet groote nieuwe Ituk nagenoeg aan letterdruk i57 bladzijden van
deze ultgave.
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meer den zamenbang of het verband des Bijbels gade te
Ilaan, dan wel afzonderlijke plaatlen ten betooge aan te
voeren , onderzoekt HESS aldaar, hoedanig des Heeren
geheele befchouiving en wijze van behandelen der nude
Bijbelfche gefchiedenisfen en leeringen geweest zij ; en
meer bijzonder brengt hij ter bane, Welke toepasfing
J E Z U S van verfcheidene plaatfen, als voorzeggingen
op Hemzelven, rnaakte. Aileen de bekrompenheid van
ons bettek wederhoudt ons, met deze keurige bijdrage
ooze lezers van naderbij bekend te maken, die buiten
alien twijfel fleit , hoe diep de Heer inzag in den waren
geest der gewijde boeken, door Joodfche geleerden miskend , en verbasterd door de overlevering van menfchen; en tevens, hoe welgepast Hij zelf, en de Apostelen na Hem , zich beroepen heeft op der Profeten betuigingen aangaande den lifesfias. Wij merken flechta
in het voorbijgaan op , dat, terwijl nEss een- en andermaal de belangrijke plaats , Jefaias LIII , aanvoert ,
hij nogtans met itilzwijgcn is voorbijgegaan, dat , volgens de verbetering van KENNICOTT, ook het laatfte deel van bet 9de vers aldaar toepasfelijk mag gerekend worden op j E z u s graf, dat bii eenen rijken zijn
zoude, en metderdaad geweest is (*). Welligt evenwel lag het buiten bet doel van onzen Schrijver, om
geene, hoewel gegronde, gisfingen in te vlechten in zijn
betoog, dat rusten zoude op de befchouwing van den
geheelen loop en geest der voorzeggingen; althans wij
willen deze bedenking gaarne doen gelden te zijner verontfchuldiginge.
Bij hetgene bevorens , en door ons, en door den Ileein de voorrede voor Dee! I, gere
zegd
(*) BENJ. KENNICOTT, Disfert. II on the (late of the
printed Hebr. Text , p. 371 enz. verg. met j o. STINSTRA,
Dude Voorfpellingen, Deel II , bl. 253, die het gevoelen van
KENNICOTT, waarvan CLERICIIS en SAM. WHITE alme-

de niet vreemd geweest zouden zijn , inzonderheid
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zegd wend, hebben wij ter aanprijzing geen woord te
voegen. Aileen den Vertaler herinneren wij, dat, zoo
hij zich den lof van eene fraaije overzetting te leveren
(hem bij voorraad door den Hoogleeraar gegeven) tcn
voile wil waardig maken, hij vooral te zorgen hebbe
van geene Germanismen zich te veroorloven, zoo als
wij bier en ginds (*) in dit Ilde Deel gevonden hebben.
(*) 'ten voorbeelde voeren wij aan, de uitdrukking aanfehouwehjk maken, bl. 74, in plaatfe van duidelijk voor het
cog brengen; het woord aangebragt , in den. zin van voorgefield of voorgedragen, bl. 8o en aid.; Israelitifche zin en weer
dergelijke, ter aanduiding van finaak of gevoel, bl. 124 en
eld.; betrachten voor belchouwen, bi. 16s en eld.; eindelijk
het zoo gewone, echter wraakbare, bijval voor toeflemming,
op bl. 15o. Ook hebben wij twee belangrijke drukfouten opgemerkt , als bl. 126. reg. 14. huinziddelen voor hulpmiddelen , en bi. 388, in de noot, 2 Kor. 1: it. voor Kolosf.11: 18.

De vruchteloosheid der aanvallen op de Leer der Roonschkathol ijke Kerk aangetoond , door J. G. LESAGE
TEN BROEK, Notaris tc Naaldwijk. Waar achter een Nafchrift aan des Schrijvers Broeder, H. w.
LE SAGE TEN BROEK, Predikant te Haamliede,
ter beantwoording van diens Brocderlijken Brief.
Bidt voor de genen, die u belasteren. i42A

T T 11. V: 44.

Te Amflerdam, bij Geysbeek en Comp. 1816. Ales
Goedketering. In kl. Svc. 103 Bl. f :-14-:

W

ij hebben," zoo wel als de Heer Aartspriester
van Holland en Zeeland, , bevonden, dat dit tweede
„ ftukje van den Heer J. G. LESAGE TEN BROEK,
niet minder dan het eetile, de Leer der Roomschka„ tholijke Kerk naatewkeurigvoordraagt; "(handhaving
van een onfeilbaar (menfchelijk) gezag, tot wering van
;die ketterij en dwaling) „ als ook, dat het op dezcifdc
A 3
ge-
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„ gematigcle en liefderijke wijze gcfchreven is ; " (zijnde
met Protestantfche vrienden! lieve Protestanten! enz.
doorweven:) „ waarom wij ," even als zijne Hoogeerwaardigheid, „oordeelen, dat het nuttig ban zijn het„ zelve in druk nit te geven;" welk nut wij eensdecis daarin rneenen te vinden, dat menig Protestant
worth opgewekt, orn niet zoo fchromelijk onachtzaain
te zijn bij de vele tegenwoordige bemoeijingen tot proUyten- makerij door fommigen in de zich noemende alleen zaligmakende Kerk; en anderdeels, dat zich d4
verftanaige Roomschgezinde overtuigen kan , dat het
aangenomen beginfel van onfeilhaarlieid , of ten minfte deszelfs gewone toepasfing, moet worden opgeheven , v66r
en aleer de hoop , om zich vriendbroederlijk te verftaaa
met de Protestanten, iets meer dan ijdelheid worden kan„
Verkiest men nu het werkje voorhanden bij de verzameling van deze twistichriften te voegen, zoo zal
men - zich hier ingelicht zien Quitrent de ware beteekenis van het woord onfeilbaarheid , zoo als zich de
Roomfche Kerk die toekent , en vindt zich deze of gene misfchien wel opgewekt , om op deze wijze den
ilagboom te befchouwen als reeds gcnoegzaam geopend.
Volgens BOSSUE0 T, 'nag de Katholijke Kerk niet anders doen, dan de Goddelijke Openbaring volgen en
verklaren door de inwendige leiding van den H. Geest,
die haar tot Leeraar gegeven is; .71 oodat dan, als wij
bet wc1 begrijpen, de Roomfche Kerk cenvowlig de onfeilbaarheid van bet TYoord en den Goest vat? God belijdt. &n in dit gevoelen is nu ook de Heer L E s ATEN BROEK, (en ieder Roomschgezinde ?) en
G
o.ok wij zouden zeer genegen zijn om alzoo het gefchil
te verklaren voor bijgelegd, indien men van de zijde der
Ram-niche Kerk flechts wilde aiiien van den nmatregel
van voorzigtigheid, om , ten einde voor altoos de eigendunkelijke uitleggingcn , welke de gedachten der
menfclicn voor Schriftitur willen doen doorgaan , te
verbannen, zich te verbincien , de H. Schrift, in hetleen gelca en mien betreft te veraaan in den zit
der
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der H. Vaderen, — of ooh maar wilde toeflaan,
beiligheid van die H. Vaderen, en het regtmatige en
juiste van hunne fchriftuitlegging, te toetfen aan de letterlijke nitipraken van des Heeren Apostelen, als welke men wederzijcis erkentdat gefehreven laebben onder
de leiding van den onfeilbaren Geest van God; en wij
meenen, dat deze H. Vaderen, leefden zij nog, ons
zelve deze toegevendheid gaane zouden betoonen ,daar
wij niet gelooven, dat zij zich een hoover gezag durfden aanmatigen , dan eeniglijk gegrond in hunne overeenftemming met de H. Schrift. \Vij verzoeken dit punt
te mogen afdoen naar bet bcfchreven Woord; terwijJ
het onbefi;hrevene, waarvan de Roomfche Kerk in ha
bezit lucent te zijn, alsdan in deszelfs aanwezigheid en
geza g nit het befchrevene van zelve zal moeten
En, nadat dit groote punt dan cons vooral is afgedaan,
kan het eerst der moeite waardig gerekend worden, omtrent de volkoinene overeenflemming, aangaande de geloofs- en zedeleer, van al die H. Vaderen, ConciIien
Pauslen , de Heeren EOSSIJET en LESAGE TEN
11ROEK, enz. te treden in nader onderzoek. Dit zal
oo1 de kortfle weg zijn, zich te overtuigen , in welke Kerk men bet befchreven Woord van God wel het
meest krachteloos maakt door eigendunkelijke uitleggingen , en bet leeren van leeringen, die maar geboden van
nienl.chen zijn.
„ Als wij de Kerkelijke gefchiedenis befchouwen,"
zegt TEN BROEK, „ZOO als die door de Protestan„ ten” (al of niet naar waarheid?) „ is te bock gefteld,
„ dan ontmoeten wij eene Kerk allengs van de eenvouclige zuiverheid des Evangeliums afwijkende, het„ zelve door menfchelijke bijvoegfels benevelende , eene
„ in allerlei dwalingen vervallende, en echter zich zel„ ve Onfeilbaarheid aanniatigencle, trotfche, heersch„ zuchtige Kerk, nu en dam befluurd door goddelooze
„ Opperhoofden, door Geestelijken, welke allerhande
„ gruwelen bedreven.
IN6 zien vervolgens, vijftien eenwen na de ge-

A4
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boorte dier Kerk, eenige Hervormers opflaan , die,
niet in verceniging met het Hoofd en Befluur dier
Kerk, maar zelfs tegen derzelver uitclrukkelijk verhod , ran beaten of de hand aan het werk Nan , bet
juk eener beciriegelijke aardlche Onfeilbaarheid afwerpen, den Geest Gods affmeeken, die boven elle gezag is, en (veelal ten koste van good, eer en leven)
tusichen het hecrichappijvoerend Pausdom en het
nederig en zwak Evangelic kiezen.
„ Wat nu de gevolgen van dit een en ander geweest zijn,”
blijkt thans in de ncgentiende eeuw,, daar de Schrijver van
bet boekje: Een Protestant aan zi jne Medeprotestanten ,
zegt, in Duitschland eene godslasterlijke leer te hebben
Lien indringcn, en de autolatrie, of zelfaanbidding,
aan de zoenleer en godsvereering des Heilands in de
pleats zetten; zoodat eenige opregte genwederen en Verflazaige marmot zich teruggeworpen hebben in de
Roomfche Kerk, ondanks elle here afwijkingen enz.,
0111 ten minfle eenig water nog te kunnen drinken uit
de bun dierbare bron, al is het dan ook nict onver.
valscht en in geen' zuiveren regenbak.
Dit zeggen van den Protestant can zijne Medeprotestanten is voor den Naaldwijkfehen Notaris koren op den
molen; gelijk hij ook nog maar niet vergeten ken, eens
van een' Protestantleben leerfloel gehoord te hebben,
dat de Oosterfche Wijzen ftarrekundigen waren , en de
bun bij de geboorte des Heilands verfchenen flax eene
gewone komeet was. Inderdaad , bier fpeelt bet fiuitje
voor fommigen aanlokkend genoeg; en was de Roomfehe Kerk (voor een' tijd, dit fpreekt van zelve) een
weinig toegevende, en bcgon onze Notaris curia Pets zijrie manoeuvres niet met wat al te groote overhaasting,
wie weet wik eene vangst er te doen ware, juist niet
van vole 'n;rlianeligen orn de leer van autolatrie of zelfaanbidding te optvlugten, maar van eenvoudige opregte
vinocderen, die voor ecne komeet of zOo iets nog al
bij des Heeren LESAGE TEN
vcrvaard zijn!
to, vroega bemoeijingen, zal tie korneetziener
oE
zich
„
„
„
„
„
„
„
„
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zich wel wat inbinden; terwij1 de Schrijver ran Christendom en Hervorming zoo luide onlaugs de klok trok,
en trekken deed, dat wij nu vooreerst, en wel voor
een' geruimen tijd, tegen de prediking van autolatrid
onder ons gewaarborgd zijn.
Men fpringt met het argument= a into fomtijds zoo
wonderlijk om, dat wij met betzelve juist niet zeer
hoog loopen; wij willen het echter te dezer gelegenheid
ook eons bezigen, en onze Protestantfche broeders opwekken een wcinig vooruit te zien, opdat zij niet plomp
verloren van den wal in de foot loopen, zoo als men
zegt. Want, wat de gevolgen geweest zijn van het
fystema der zich onfeilbaarheid aanmatigende Kerk, en
hoe de keuze tusfchen het heerfchappijvoerend Pausdom en het nederig en zwak (maar boven alles dierbaar)
Evangelic, en het mogen drinken van het levend water , onvervalscht en uit de zuivere bron, (het mogen
lezen der H. Schrift) onzen voorouderen goed , eer
en leven gekost beeft , zouden wij ongaarne vergeten
zien.
Het gezegde argument= a tuto worth nog eens
meesterlijk door onzen Schrijver in dezer voege gebezigd :
de Protestant loochent niet meer, dat men in de Roomfche Kerk zalig wor:len kan ; maar van de Protestantfche loochent het de Roomfche Kerk volfirekt. Kan het
nu twijfelachtig zijn, wat men veiligizeidshalve kiezen
moet ? Met andere woorden derhalve: hoe meer men
in de Protestantfche KLrk, overtuigd en doordrongen
van den echt Evangelifchen verdraagzamen geest, het:
ordeelt en vcrdoemt niet , infcherpt , hoe meer men
zich gefchikt voelen moet om een geloof te belijden,
bij hetwelk het verdoemen van icderen andersdenkenden
ftelregel is!! — Dan, dit verdoemen is immers zoo
erg niet meer? Onze LESAGE TEN BROEK kent
achtingwaardige, deugdzame menlchen, die hij niet onder de verlorenen rekent , hoewel zii God op eene andere
wijze vereeren en dienen, dan zijne Kerk en hij voor de
eenige ware houden. Hoe zou hij ook zulke bekromA5
pe-
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gene denkbeelden van de Goddelijke barmhartigheid en
almagt koesteren? vanhoopt niet aan de zaligheid
van eenen enkelen ketter, hoe verhard ook; WANT
God is ALMAGTIG en de laatfte zucht van den ketter
kan die van een volmaakt berouwhebbend waarachtig
geloof wezen; zijn flerfaur kan dus zalig zijn. Zoo
voelen wij, dat bij deze edelmoedige en verdraagzame
gevoelens jegens den ketter het „ extra quam non datur falus" der onfeilbare Roamsch-katholijke Kerk
volkomen bewaard blijft.
Het fraaije boekje heeft ons wederom tegen ons voornemen tot uitvoerigheid uitgelokt. Korter dan: men
make onderfcheid tuslchen leerliukken en verordeningen,
welke laatflen, behouciens de onfeilbaarheid der Kerk,
veranderd en afgefchaft kunnen worden, zijnde echter,
zoo lang dit niet gefchied is , even zeer , als de leer zelye, verbindende. De veranderlijkheid der leer en verfchillende gevoelens der Katholijken doen geen het min&
nadeel aan de Kerk , opdat zij haar oppergezag (dat
boven alles dierbare leerfluk!) niet betwisten; de verfchilhebbende partijen zwijgen en gehoorzatnen, zoodra
de Kerk fpreekt en beflist. De Godsdienst heeft met het
gedrag zijner bedienaren niets gemeen; deszelfs weldaden beftaan meer in wezenlijkheid dan in woorden, en
men ontvangt die uit de handen eenes wettigen dienaars
deze molten dan heilig of goddeloos ziin. Het is door
de goede zorg der Goddelijke Voorzienigheid, dat er
under de Opperherders der Kerk zedelooze en openbare
zondaars geweest zijn , opdat men hun geene
eaarheid in zeden en daden zou toekennen. Om misbrui.
ken moet men eene zaak niet verwerpen; een beeld is
vooral niet erger dan een prentjc, en men verwijt der
Griekfche Kerke geenen pretajes- of fchilderijen- dienst f
De Roomfche Kerk beveelt jegens de Heiligen eerie nice
weer dan menlchelijke hulde aan; en laat die hulde nog
geheel viii , lecrende wel, dat de aanroeping der Heiligen goed en nuttig , mar geenszins, dat die noodzakelijk is. DI: K rk beveelt liefde tot de vija.ndo, bidden
VOQ/7
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voor belasteraars , vergeving van bcleedigingen, maar
geene brandllapels of ilato's da Fe; en deze hadden
Ilechts daar plaats, waar de Roomsch-katholijke Kerk
eene ftaatswet was , zoo als welter de Hervormde Kerk
bier te lande. Gods woord is zoo wel onbcfchreven als
befehreven. De Protestant moet onderzocken, maar de
Katholijk. niet , want die ge/ooft al vat de Kerk belie
leert. De Bereers waren Joden; en die moesten onderzoeken, niet de leer der Apostelen, maar of dezelv
geregtigd waren tot het invoeren eener nieuwe leer;
en, daarvan overtuigd, mogten zij niet beoordeelen, of
de Apostelen wel de echte leer van Jezus predikten.
Waaruit dan onwederfprekelijk volgt , dat wij ook
tiler bevoegd zijn zoodanig onderzoek te doen omtrent
eenigen Palls of Concilie, al begrepen wij ook met ons
gezend veritand, dat leer en verordeningen ons toekwamen uit zeer goddelooze monden en handen, en met ons
dom veritand, dat zij regtflreeks inliepen tegen de duidelijke woorden en initellingen van jezus en zijne onrniskenbare gezanten. Trouwens, het oogrnerk van den
Christelijken Godsdienst is niet, om de menfchen wijs
en verflandig, maar beter te maken, (en tusfchen dit
een en antler is volarekt geen verband?) Te dezer gelegenheid valt de Schrijver in den toon des volledigen
triumfs , daar hij door het meergemeld gefchrift van den
Protestant aan zijne Medeprotestanten begrepen heeft,
dat zijne bemoeijing voornamelijk ingang vinden zal bij
menfchen, die ieder onderzock wanhopig verwerpen,
of tusichen zoodanig verwerpen des onderzoeks en volftrekte gothrerloochcning dobberen ; terwijl ook de. Roomfche Kerk op een aantal bekeerlingen rekenen mag van
de zoodanigen, aan hunne ondeugende heerfehende neiging gehccht , echter door gevoel van behoefte en
vrees voor hier namaais gernarteld worden. flier heeft
hij nu het voorbeeld van jezus, die nict kwam oni te
roepen regtvaardigen, maar zondaars, (tot bekeering ,
bleef in de pen ;) en, alsof hij niet bevat, dat joist het
aanlokkende der Roomfche Kerk voor dezulken in het
on-
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onderfcheid der bekeering, &dr en bij ons gevorderd„
voornarnelijk de Roomfche profelyten-werving, naar het
oordeel van gezegden Protestant, het krachtigst begun.
ftigen moet , draaft hij door, en gaat het: zondio
wortaall niet nicer, aandringen, alsof voor de genen,
die dit goede woord wenichen te beoefenen , alleen hij de
Roornschgezinden troost, en bij de Protestanten niets
dan wanhoop, te vinden is. De verpligting van alle
Christenen tot gehoorzaamheid aan de Roomsch-kathodifke Kerk wordt , uit al het gezegde, als boven alle
bedenking voorgetleld, en tegen de gevaarlijke dwaling
eener zoogenaamde algemeene Christelijke Kerk (aanwezig in alle gezindten, die Jezus voor haar Hoofd eritennen, en zljn Evangelic beleven) regt hartelijk gewaarfchuwd. — \Vij verkiaren rond, dat, bijaldien
niet ieder Lezer van deze Vruchteloosheid der aanvallen enz. dadelijk tot de Moederkerk , voor welke het
Bart van den Protestan't aan zone Medeprotestanteri
nog zoo warm klopt, overkornt, de Heer Notaris LESAGE TEN BROE,PF daaraan geheel onfchuldig is!
Een nafchrift van twintig bladzijden is aan den Heer
II. W. LESAGE TEN BROEIC,Predikant te Haamftede, gerigt, des Schrijvers lieven Broader, die hij geIooft dat ter goeder trouwe dwaalt, maar evenwel de
onbefcheidenfle, de hatelijkfte tegenitrever is der waarbeid, welke hij niet kent. Het voorberigt bevat eene
openlijke bleak van vroeger ergerlijk gedrag, met een
verzoek om voorbede aan MARIA MAGDA L E NA befloten. In eene opdragt aan den zeer geleerden Heer
3. DECKER ZIMMERMAN, Lutersch Predikant te
Utrecht , ontvangt doze zijne betoonde beleefdheid met
pligtfchuldige dankerkentenis terug, en tevens den welgemeenden zegenwensch, dat deze zeer geleerde Heer
ook nog eenmaal Roomsch - katholijk worden mag; in
welk geval wij meenen, dat onze Notaris hem ook,
zonder kwetfing van zijn geweten , met den gebruikelijken titel van weleenvaardig zoo wel, als zeer 8eleerd
Hear, zal mogen begroe ten.
Van
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Van de tcgenfchriften hebben wij ooze Lezers verzocht, het : „ Tweede en ook het derde of laatfle l7er.
„ volg op de befcheidene Aanrnerkingen, enz. in Brie„ ven door Alethofilus aan Filekklezius „ . 0 Utrecht bij
van Schoonhoven,” hetwelk ons nu ter hand komt ,
„
to houden voor bij het eerfle ftukje reeds aangemeld.

j.

Forte Inhoud der Bijbel-gefchiedenis. Een Lees- en Leerbeek voor de Yeugd, door C. ENKLAAR, Conrector
der Latijnfche Scholen le Nijmegen. II Stuktes. Te
Nijmegen, bij C. J. van Goor en Zoon. 1816. In
Svo. Te zamen 143 Bl. f

]II it werkje was den beoordeelaar,, die ook Leeraar
van den Godsdienst is , zeer welkom; ook hij is volkomen overtuigd, dat men het Godsdienstondtrwijs met
de Iiiibelgelchiecienis beginnen moet ; hij erkent de verdienfte van VAN DEN BERG, ook door zijne vraagboekles, (alhoewel hij reeds Lang voorheen naar VAN
RESSEL en HUBNER,in zijne jeugd , onderrigt werd)
en fiLds kort gebruikt hij het nieuwere" van NT AN
N E E R TEN, waarvan de, derde druk reeds het
ziet. Hierin echter verfchilt hij , dat de Schrijver de
vragen cn antwoorden afkeurt , en tot het onderwijs een
doorloopend leesboek de voorkeur geeft ; want hem heeft
de ondervinding geleerd , dat in talitike catechifatien
bijna niets geleerd wordt , zoo men enkel lezen laat; in
een huisgezin en voor eigene kinderen kan het iceren van
vragen, dit flemt hij den Schrijver toe, onnoodig zijn.
Het tegenwoordige . boekje voorziet evenwel in eene
behoefte voor zijne catechifatien ; zoo volledig en tevens beknopt , als bier, vond hij nog Been doorloopend
verilag der bedoelde gefchiedenisfen ; het behaagt hem
mede zeer, dat het enkel een verflag en aanftippen der
gerchiedenis is. Hij zal het zijnen kweekelingen aanbevelen, en er zich naar rigten; maar tevens zorgen, dat
het
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het den Bijbel zelven niet verdringe; deze toch is het,
lien de kinderen lezen moeten; wat , en hoe de , gefchiedenisfen daarin verhaald worden , moeten zij weten; en
het kan eenen Leeraar niet moeijelijk , bij deze
korte aanwijzing, hen bij het lezen van den Bijbel, als
allernoodzakelijkst, zullen zij behooriijk antwoorden,
te houden. Hij keurt het ook zeer goed, dat zelfs de
plaatfen in den Bijbel bier niet worden aangewezen; de
kweekelingen kunnen die (en ciit is bijzonder nuttig)
zelve zoeken; zoo worden zij met de gelchiedenislen,
uit de echte bron, bekend. Een uitvoerigcr °pile', dat
de Schrijver misfehien nog in bet Licht geeft, zou den
beoordeelaar minder bruikbaar ziin. Hij durft ziinen
Ambtsbroederen zeer wel aanraden, op deze wijze van
dit boekje gebruik te maken: de vragen overhoord zijnde, ga men over tot het doen voorlezen van dat gedeelte van dit boekje, dat dezelfde gefchiedcnisfen bevat;
en het onderzoek befla dan daarin, cf de kinderen het
uitvoerig verhaal in den Bijbel hebben nagezien, waar..
in men hen natuurlijk te regt helpt, en op zulk erne
wijze, dat hun lust tot het regt in de bijzonderbelen
weten van het Bijbelsch verhaal telkens al mecr wordc
uitgelokt.
De paradijsgefchiadenis , en die van 's Heilands verzoeking in de woestijne, zegt de Schrliver,, om redenen ,
niet te hebben aangeroerd; wij meenen, dat bet kind
die ook toch weten moet; maar, zoo als wij het boekje
meenen te gebruiken, is het cnkeie woorcl , dat hlj er
van zegt, echter voldoende. Hec overflaan van de genezingen van vele bezetcnen keuren vii af; maar kan zeer
wel, als men daaraan gekomen is, met eenen \ venk aan
de kinderen worden verholpen. Die in den Godsdienst
onderwezen wordt, moet eerst en vooral weten, vat
in den Bijbel verhaald wordt , en hoe het in den Bijbel
verhaald wordt ; en vat helpt bet zwiigen van Duivel
en bezetenen, ten zij men het kind den Bijbel zelven uit
de handen houdt? Vooral moer het kind niet merken,
dat mQ/n lets vocIr hem verbergen wil; dan wordt het
flecks
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flechts te nieuwsgieriger, en is, bij het zoeken nay
voldoening van dezen trek, zonder verflandigen leidsman. Sapienti fat!
*Drvroxparlf ;. Magazijn, toegewijd aan den geheelen 0772y ang van de Geneeskunde, befchouwd als wetenfehap
en kunst, uitgegeven door C. A. L. SANDER, Stads
Med. Dr. te Rotterdam, en H. WACHTER,PZ.
A. L. M., Phil., Med. et Chir. Dr. ,Lilfchirurgijn
van Z. M. den Koning. Ilde _Dee!. Te Rotterdam,
bij J. Hendrikfen. 1816. In gr. Svo. f 3- 1,2-

Eenigermate met de beoordeelende aankondiging van
dit Magazijn ten achtere gebleven, voegen wij thans
de vier ftukjes van het tweede deel te zamen. Het s
althans niet minder belangriik dan fret eerie, zoo als
nit cen kort verflag van lietzelve blijken zal. — In de
voorrede van het eerie flak brengen de Uitgevers eerie
korte, maar welverdiende, bride aan de nagedachtenis
van den waardigen WALOP, die zich ook door de flukjes, in het vorige deel geplaatst , op eerie voordeelige
wijze heeft leeren kennen, en wiens vroegtijdig verlies derhalve ook voor dit tijdfchrift zeer treffend moot
gerekend worden.
De utile verhandeling van dit deel is van den,
door meer dan Can gefchrift , g unflig bekenden Dr.
r1 o L L , te Nijmegen. In dezelve wordt, door eenige
voorbeelden, het voordeel aangetoond , om den kina,
in de tusfchenpoozende koortfen, kort nil den aanval
te geven. Het is bekend, dat onze, met regt beroemde , landgenoot , THLTESSINK, de overgroote hoeveelheid kina, Welke er dikwijls, in tusfchenpoozende
koortfen, vermorst wordt, nagaande, en bedenkende,
dat het bier, zoo als bij alle geneesmiddelen, vooral
op het regte tijdftip des gebruiks aankomt, beproefd
heeft, den kina , in Heine hoeverlheid, kort veOr den
aan-
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aanval te geven, en zuiks met den gelukkigiten

flag. Dr. NA S S E door onzen Schrijver aangehaald,
heeft zich met vrucht van dezelfdegeneeswijzebediend,
en Rec. hoopt, in het Mengelwerk, nog eene kleine
bijdrage, hiertoc betrekkelil, mede te deelen. Er is
bij deze manier een nadeel, dit namelijk , dat men, bij
ongeregetde tusfchenpoozende koortfen, op den juisten
tiid van den aanval niet veel rekening, kan maken. In dit opzigt is dus de waarneming van onzen Schrijvcr belangrijk
aangaande de voordeelige werking van den koortsbast ,
kort nd den aanval, en wel zoo, dat hij eerst eene
vrij groote dolls gaf (bij voorb. a drachmen) en vervolgens minder , dock gedurende de g,aniche intermisfie.
Op die wijze ton hij zeer hardnekkige koortien
t op
zlin meest a oncen kin g bedwingen. Zelfs in eene periodieke boofcipijn, alle de kenteekenen van nfebris intermittent larvata bebbende, had deze geneeswilze den
gewenschten MoLL gaf in daze gevallen den
kina altijd met vlugge prikkels, bijzonder met wiin ;
vooronderflellende, dat, na den doorgeftanen aanval,
eene zekere uitputting en krachteloosheid plaats heeft.
Wij zien hieruit , dat de manier van THUESSINK
verkiezen is , vooreerst , omdat men daar geene bijvoeging van vlugge prikkels behoeft, ten tweede, omdat
men nog veel minder kina noodig heeft , en dat , ten
derde, de groote gift, bier onmiddellijk ma den aanval
toegereikt, voor vele zieken al te walgelijk, en ook
wel al te bezwarend voor vele magen, is.
Op deze verhandeling volt de vonrtzetting der, in
het eerfle deel afgebrokene , Geneeskundige waarnemingen, vergeleken met wee..-keznd/ge aanteekeningef2, van
den fchranderen en ijverigen Geneesheer N I ELTNV E
H u v te Zmilerdam. Deze waarnemmgen word..n
in de voigende flukkm voortgezet, en in het IVde beiloten. Wij bopen echter,, dat dit belangriik gedeelte
van bet Magazin hierme ie niet geheel geloren zal zijn,
maar Dr. NIEUWENHUYS zin g aanteekeningen,volgende jaren betreffende, insgelijks zal mededeelen. 't Is
wel
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wel waar,, hij geeft bier niet , wat hij belooft ; wij kunnen in bet verhaal dezer waarnemingen geene duurzame
vergelijking met de weersgefieldheid vinden; doch wij
vinden bier echter zoo veel lezenswaardigs , dat wij ,
reeds om dezc waarnemingen alleen, het Magazijn in
handen van alle onze nog min ervarene kunstgenooten
wenfchen, en dat bet ons zeer finart, dat ons beftek
geen doorloopend verflag van dezelven gedoogt. — In
dit flukje is bijzonder opmerkelijk de historie eener
kinkhoest-epidemie, waarin de Schrijver vooral de belladonna gebruikte, zonder echter den hoest binncn de
drie weken te kunnen genezen. In het IVde fink ontmoeten wij cen voorbeeld van aanmerkelijke ontfteking
der long , na den dood door de ontleding des lijks
ontdekt, doch gedurende de ziekte naauwelijks te bemerken , daar de pols klein en fnel, de hoest onmerkbaar, en er geen pijn aanwezig was. De lijder was
een kind van 15 maanden.
Op de verhandeling van den Heer NIEUWENHUY9
volgt, in dit ftukje, iets over het °pencil der ettergezwelle8, van wijlen den bekwamen Rotterdainfchen Heelmeester SCHUURMAN. Daarin words op natuurkundige gronden gefteld en door dadelijke waarnemingen geftaafd, dat eene kleine opening en langzame ontlasting
van den etter voordeeliger is voor de genezing dezergebreken, dan eene groote. \Vij gelooven niet , dat dit
bij iemand zwarigheid zal ontmoeten, daar de onderIteuning der deelen voor de zamentrekking en inkrimpin g , de afwering, der dampkringslucht ter beletting
van het bederf des etters natuurlijk zoo voordeelig zijn.
Dezen voordeeligen invloed van de onderfleuning en
matige uitzetting van gewonde deelen, ter heeling van
dezelven, past deze zelfde Schrijver oak toe op de genezing van verflorven darmbreuken , welke hij, tegen
het verkeerd gevoelen der oudere heelkundigen, niet alleen als geneesbaar aanmerkt, maar tevens aantoont,
dat men, in die gevallen , aan eene lijvige , vaste fpijze de
voorkeur geven moat boven vloeibare (foep enz.) Ook
1OEKB1tSCH. 1817. NQ. 1,
13
de-
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deze ftelling wordt door eenige waarnemingen getiaafd,
fommige van s c x truRMAN zelven , in bet Tide, en eene
van den Roiterdamfehen Heelmeester NOLEN, in het
IIIde fink.
Het Tide fink bevat verder eenige verfcheidenheden , waargenomen, bij drenkelingen , en bijdragen tot
behandeling van dezelven, beiden door J. HELLER,
Stads Med. Dr. in de Irillonflad. De Meer HELLER,
in aanmerking nemende, dat cone kunstmatige behandoling van drenkelingen gegrond moct zijn op den aard
der kwale, en op den toefland, waarin zich bet ligehaam dan bevindt, en dat, te dien aanzien, de geleerden het niet alleen niet eons zijn, maar zelfs , voor
hunne verfchillende gevoelens, alien proeven eu waarnemingen to berde brengen, geeft bier eerst de voornaanilie dier verfebillende gevoelens op, en tracht dezelven overeen to brengen; vervolgens bouwrifij .daarop de tinnier van redding, verfchillende naar de verfchillende gevallen , en tracht hij de betrekkelijke waarde van elke derzelven, biizonder van de aderlatingen,
de prikkelingen, van bet zenuwgeftel, van bet -darmkanaal, van de longen, het iublazender lucht , het aanwenden der warmte , enz. te bepalen. Hij hecht vooral eon
toonende breeder
groot gewigt aan dit laatlio
deszeifs grooten invloed op het . dieriljk geftel. Deze
beide finkjes , welke inderdaad een gelled uitmaken , leveren blijken van des Schrijvers belezenheid en oordeel,
en doen ons naar meer bijdragen ziiner pen verlangen.
(Het vervolg hierna.)

Gedenkzuil van den Nederlandfchen Erijgsroon , in
yunij 1815. Door J. ScHAR P. ln 's Gravenhage, bij J. Allart. .133.6. In gr. fvo. 136
halve de Inteekenlijst en thn Zegezarg. f -
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einig gebeurtenisfen zijn er, voor wier overbrenging tot de nakomelingichap z66 ruim gezorgd is, als
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de veldflag van 1Vaterloo , met de kort voorafgaande
en volgende voorvallen. En8,-elfche , Duitiche, Fran-

fche en Ncderlandfche pennen bebben er zich ftomp
op gefchreven. Toen nog de algemeene geestdrift, die
deze zegepraal bier te lande wekte, in vollen gloed
florid, en men van dezelve alle hell voor bet lieve Vaderland, en eene fchoone toekomst te gemoet zag, —
toen kondigde de Uitgever deze Gedenk'zidl van den Ne&Fie:n(1Mo; Kriigsroem aan. leder wilde daarvan een
exemplaar bezitten; en groot was het aantal der inteekenaren. Doch — zoo als bet ook wel bij fiaatkundige
gebeurtenisfen zelve bet geval is — de verwachting
ging de uitkomst te boven. Dc Lezer ontvangt bier
voor zijne III gulden 136 bladzijden proza, 18 in poezij, eene opdragt , voorrede, inteekenlijst , zeven platen, twee portretten, en ane kaart. Maar,, misfchien
is de bewerking van dien aard, dat.zij tcgen goad kan
worden opgewogen? Wij zullen zien.
Na de voortreffelijke Gefchiedenis van BUONAPAR•
TB 'S laatflen Veldtogt door SCHELTENA gelezen te
hebben, waren wij zekerlijk moeijelijk te voldoen. Doch
het gebeurde was zoo rijk en veelomvattend, het raakte ons van zoo nabfj, de kans was zoo hagchelijk, de
bcflisfing zoo fuel en gelukkig, dat bet niet moeijelijk
lion vanen, op dit welige veld nog eene ruime nalezing
te houden, vol mertwaardige daadzaken, en behagelijk
door den vorm der bljeenflelling. De fleer sc }filar
heeft zich van die tank, naar ons oordeel, niet z66 gekweten , als zijn gevestigde roem zou hebben doen verwachten. Het algemcene, ja , zal men er in vinden,
en bier en daar ook eene merkwaardige bijzonderheid;
maar het tafereel is toch , over 't geheel, vrij fchraaltjes gefloffeerd ; en, betgeen onbegrijpelijk is , men ontmoet in bet midden der gewigtigfte voorvallen eene
misalling, die een' der belangrijklie van de vier ballsfende dagen, (van° 15-18 Junij) en wel jui-,t den flag
i)jj pueare-Bras, in een valsch Licht plaatst. Op
112
bl.
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bl. 351 37 en ver y. wordt deze flag aanvankelijk, doch
zeer onvolledig belchreven, als op den i6den voorgevallen. (Men weet , dat dit ook de ware dagteekening
is.) Doch op hl. 52 wordt van een' ayelere:2 flag op dezelfde plaats gefproken , die den 17den zou hebben plaats
gehad, en waartoe de mecste bijzonderheden van den
i6den gebragt worden. Nu is bet echter algemeen hekend, dat de 17de Junij flechts een dag van terugtogt
der Boncigenooten en van fchermutfeling was. Oolc
trok BCONAPARTE althans den i7den niet tegen
den kruisweg op; zoodat men zou kunnen zeggen, dat
de dagteekening van den i7den flechts eene drukfout,
en bet bier medegedeelde verflag eene ornitandiger herhaling van her voorgaande was. In dezen gewaanden
flag van den I7den zou de edele ER UNSIVIJK gefneuveld zijn. — Meer overeenkomftig de waarheid is het
verhaal van den flag bij Waterloo. IIier, gelijk vooral in den flag bij Ligny tegen de Prllifen , mist de Schrijver de behoorlijke nitgebreidheid niet; doch, zoo het
verflag van 't gevecht te Ligny blijken van naauwkeurigheid draagt, dat van den beflisfenden dag is in fommige bijzonderheden minder joist. Vooral moest bet
oogenblik , waarop de Prins van Oranje gekwetst
werd, als voor elken Nederlancler belangrijk, in een
Gedenkboek voor hen met de meeste naanwkeurigheid
vermeld zijn. Nu is bet, volgens de beste berigten,
zeker, dat de jonge Held gedurende den laatflen aanval
van NAPOLEON, toen alles nog zeer hagchelijk flond,
niet in dien van Lord WELLINGTON zelven, gewond is. (Men zie vooral SCHELTEMA ' S verflag)„
De Heer s c HARP melds echter bet laatfle. — Is het
ook wel waar , (ht. NAPOLEON te Waterloo zijn ley en zoo zeer gewaagd heeft, dat bij, op weinige pasfen na, gevangen zoo geweest zijn? Men weet, dat
bij , volgens andere berigten, zijne ten dood trekkende
Garde uit een' p ollen weg aanmoedigde, en zich kwanswijs met geweld liet terughouden, om aan bonne fpitLo te gain. S c HA.14.P beat dit ook , doch fchijnt te
ge-
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gelooven , dat nuoNAPAkTE zich 1st zijne drift
hebbe laten terughouden. \Vaarlijk , zoo hij cenige
oogenblikken te voren zich zoo moedig gewaagd had,
hij zou kort daarna zoo flerk niet geaarzeld hebben,
om het andermaal te doen! — Op bl. 118 lezen wij,
dat in den omtrek van eenige men 12,000 Engellchen,
22,000 Pruifen , omtrent 4000 Nederlanders (dus
38,000 Bondgenooten) dood, of reeds zieltogende lagen, tegen ruim 20,000 Franfeben. Dit zou, bij zulk
eenc volllagene nederlaag der aanvallers , eerie zonderlinge evenredigheid te hunnen voordeele zijn. Gevangenen zijn er niet zeer vele gemaakt; en men weet,
dat, cenige dagen daarna, niet meer dan 40,000 man
behouden teruggekeerd *zijn. Waar bleef dan bet overfchot van ten mintle 6o,000 man? (Zoo men de 20,000
van 120,000,NAPOLEON 's gelieele Iegermagt , aftrekt.)
Daarenboven zijn er van de Nederlanders in alles 4000
man gefnenveld of gekwetst dit is niet hetzelfde. als
dood of zieltogende. Met de Bondgenooten is dit zekerlijk het zelfde geval geweest.
Er zijn nog andexe gefchiedkundige misflagen van
minder belang in dit work. Volgens bl. 7, had de Koning van Frankrijk uitgefiel d , om de gebrekkige Conflitutie van den Senaat, (waarin die laffe Haven van a u oN APAR TE, waardige nabootlers van Rome's Senaat
onder NERO, tot prijs van hun verzaken des Afgods ,
onmetelijke inkomften bedongen hadden) overeenkomIlig
de gemaakte bepaling met de Geallieerelen, aan de goedkeuring der Nettie aan te bieden. Waar is die bepaling
te vinden? En in alien gevalle — had de Koning zich
verbonden ? — BI. it. De fieden Antibes en Cannes
zouden tot bet ftelfel des verraads al ras gewonnen zijn.
De heldhaftige tegenttand van Antibes, zoo wel in
Maart tegen den dwingeland., als in Augustus tegen
vreemde troepen, is algemeen bekend, en onlangs door
den Koning van Fra qkrijk met een eereteeken beloond.
Bl. 13. zijn, met de vestiging der Keizerlijke Garde,
Mlle anderc lesercorpfen vernictigd gelvordoll. Wij weB3
ten

J. sc

If A ft I*

ten flechts van het Huis des Konings, en eenige anciere
kleinere legerbenden. — Bl. 19. Het Congres is , met
de beide Keizers en den ]mooning van Pruisfen, niet
Haar Frankfort verlegd. Te Weenen had het, op 9 Junij, zijne zaken afgedaan. — BI. 5. Tweemaal holtderdditizend man, de bloem der Natie, zouden met
PI A P o L E 0N tegen de Nederlanden zijn opgetrokken.
ja , het fchuim der Natie, en geen hondetddertigelaizend! — Was bet (zie hi. 39) der Pranfollen be/lent-lige
gewoome, om aanvankelijk de vleugels van bet vijandelijk lager — te overfpitJen? (nieuw woord.) juist bet
tegendeel. Zij drongen meesttijds in het middelpunt
door, on] de beide vleugels van hat vijandelijk lager te
fcheiden, en hadden
nu ook weder vóar eenige
dagen beproefd. —Op
Op bl. ds lezen wij, dat, bij de
overhaaste vlugt van een aantal Brasfelfehe burgers op
den mien , „ Lk brug van Vilvooide inderdaad het fchouw„ tooneel van Berefina's jammeren /evert." Daar moeten dan verbazend veel menfchen gebleven zijn! Wij
herinneren ons niet , daarvan een woord in de nicuwspapieren gelezen te hebben. Nu , die hadden bet waarfchijnlijk in die dagen te druk met Waterloo , om aan
een pendantje van de Berefina te denken!
Doch, zien wij ook, door dit gebrekkige, bet goede
misfchien voorbij ? Wij zeiden reeds met een woord, dat
de slag bij Ligny met de Pt-ttifen naauwkeurig gefchilderd was , en Lumen er bijvoegen, dat wij dien nergens zoo volledig, en inderdaad fraai, hebben befehreven gezien. Anders is de LIU/ van dit bock alles behalve k.lasliek. Er hecrscht cane zekere moeijelijkheid en
gedwongenheid in, die fchilderacbtig wil zijn , doch
bet fiat is. Bij de fchromelijke verwarring te Genappe
vertoeft men flechts kort, om ruim eene bladzijde te
vullen met de belchrijving, tot kleinigheden toe, van
IILTONAPARTE ' s reiskoets, waarin zelfs de facerdoos , de pantolfels, de muts , ja de nachtfpiegel van
den man Diet vergeten worden !—Is dit waardigebouwfiof voor cane Gedenhzall van den 1VCCICrlandfrbet1Krijg sroem?
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roent? Latch wij toch onzcn naburen van rondomme,
die oils reeds zoo onbillijk verachten, geese gegronde
redenen geven, om op Hollandfchen wanfmaak en kleinigheidsgeest te fmalen !
Van het Vers willen wij liever niets zeggen, omdat
wij er... wcinig goods van kunnen zeggen. Van den
Dicker van November 181 3 hadden wij meer, dan eene
berhaling van het reeds zoo dikwerf gezegde, lof des
Prinfen , der Bondgenooten, en fcheldwoorden op den
Tiran, verwacht. En veel meer vindt men Hier dan
toch niet, enkele fraaije couplctten uitgezonderd, die
den waren Dichter en geoefenden Schrijver vertoonen,
en bewijzen, dat, wet ook immer hicr de uitfpreiding
zijner vleugelen en zijne vending tot den .1Ether
snag hebben gehinderd, er toch altijd eene fireving naar
het groote en fchoone overblijft, die hem van de fchare
der kruipers aan Paraasfas voct onderfcheidt. — Het
volgende moge bier ter proeve Haan van die betere regels, en een bewijs geven, dat wij het goede hij voorkeur wenfchen te does opmerken:
Wie is die fiere held? die 't dierbaar !even waagt,
Die, in den naam van God, den Gal ten ftrijde daagt?
Bij fchijnt ecn jonge leeuw,
flout op eigen krachten,
Den tijger tegenbrult, en moedig of durft wachten;
Daar hij de manen fchudt, met feherpen kiaauw en tand,
Den vijand van zich weert, en fcheurt in 't ingewand!
Zie, 't vuur brands in zijn oog; hij tr2edt den Calder tegen,
Waar lood en ijzer gonst, en valt, als digte regen!
Hij fleet dear als een zuil, die, zorgloos voor zich zelv',
Geen fleun van and'ren leent, en fchraagt een boob gcwelf!
Vint, vlugt van bier, tiran ! durft gij nog 't llagveld nadren,
Waal- c on nu A bezweek, voor 't final der dapp're Vadren:
Waar LUXEMBURG voorheen, met Frankrijks overmagt,
Den Batavier beflookte, en voelde zijne kracht:
Wear nog , in later eeuw, o RANJE en zijne helden,
Met onbezweken moed, den Cartier tegenfnelden?
Die fchimmen, nooit verzoend, verrijzen nit hun graf,
Zijn bondgenooten
getuigen van uw graf,
Zijn
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Zijn NASSAU ' S lijfwacht, dear zij bier rondom hem waren,
En zweven voor hem been , aan 't hoofd der legerfcharen.

De teekening en uitvoering der Platen zijn, over 't
algemeen , lraai ; gelijk men trouwens van het werk van
VAN BREE en VINKELES lion verwachten. PAL-

de Nederlandiche Maagd tegen den Franfchen
Adelaar befchermende ; 's Prinfen aanval aan het hoofd
der Nederlanders; BRUNSWIJIC ' S dood; de Adelaars ,
door de Schotten bij WELLINGTON gebragt ; het eerfie verband van den Kroonprins ; bet bezoek der Koningia
bij haren Zoon; de ontmoeting van -WELLINGTON
ea BLUCHER; de Portretten van BRUNSWIJK en
O RANJ B , zijn de onderwerpen. In de pleat van
R.UNSWIJK 'S dood is de onbegrijpelijke font ingeflopen, dat daaronder ftaat : het fnenvelen ... in den flag
van Waterloo , in plaats van Oriatre- Bras. Op de pleat
van het bezoek der Koningin (wear de figuren , near evenredigheid der andere platen, te groot zijn) flaat ook :
de Koninginne Illoeder,, hetgeen fleshts van eene Koningin Weduwe gebruikt wordt.
LAS,

Gedichten van IL TOLLENS, CZ. hide Dee!. Te Rotterdam,
bij J. Immerzeel, Jun. 1815. In gr. 8vo. 196 B!. f 3- :-:

De laurier, zegt de groote VONDEL in zijne onfterfelijke
Inleiding ter Nederduitiche Dichtkunst, wordt den Dicktcr
abet van den gemeenen hoop gefcbonken , Naar van dezulken ,
die met kennisfe en zekerheid de kroon uitreiken. Zonder ons
nu te willen aanmatigen, dat wij met juiste kennis en zekerheld oordeelen, veelmin dat ooze gunilige beoordeeling eenigzins den naam eener kroon- of laurier-uitreiking verdient, behoeven wij ons, zouder trotsch re zijn, onder den gemeenen
hoop web ook niet te rangfchikken. Ja, fchoon wij met
ons eigen oordeel, even els alle anderen, nog al op bebben,
Inerken wij, opregt gezegd , dat er enkele werken zijn,
zoo goed in zich zelve, dat het kiesch en gretig algemeen de kroon lang reeds hecfc uitgereikt , en het boek bijna
nitverkocht, vOOr wij tijd hadden, het, volgens hart en
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piigt, aan te bevelen. Onder deze uitflekende werken be/worn de Gedichten van TOLLENS, waarvan wij thans het
derde Deel aankondigen.
leder Schild,>r heeft zijne eigene manier, en de voortreffelijkaen en bes•,en, hoezeer in dic midden der cchte kunst,
de voortreffelijkheid zich ontmoetende, verwijderen
zich van elkander door eel,, , eigenaardige voorflelling en behandeling. Het zijn alle albeeldleis van de natuur; het zijn
:tile beelden, iuchten, boomer, /wizen , waters — alles is
treffend en als -t ware even natuurlijk, en toch alles is bijzonder en kunitig op eene andere wijze. Ziet , zoo hoog,
zoo edel is de kunst! Zij is niet de flavin , maar de meesteresfe der natuur; zij fchept, zij fchikt , zij vormt en verbeelcit met Goddelijke kracht. Zoo ook hebben de grootfle
Dichters hunne eigene en bijzondere eigenfchappen en voortreffelijkheden, die men op zich zelve moet waarRren, en
door eene dikwerf al te gereede vergelijking verkleint, miskent of kwalijk beoordeelt. Er words in de wereld van weinig zO6 veel misbruik gemaakt als van vergelijkingen, want-toe wij, en in het gemeene leven, en bij kunstbeoordeelingen,
veel te willig zijn. „ Wilt gij inljn werk vergelijken," boorden wij Bens iemand van oordeel , flout, maar Haar waarheid,
zeggen, „ vergelijk mij bij mij zelven, dat is, bij mijnen vroe„ geren arbeici; of liever, raadpleeg uw eigen gezond oordeel
„ en joist kunstgevoel. Zoo lang wij niet , even als bij good
„ of zilver, den vasten toetsileen gevonden hebben, geef ik
„ weinig om voorbeeld of vergelijking.” En inderdaad, even
gelijk in het gemeene leven menig mensch iets bijzonders
zijn natuurlijk geheel heeft, waardoor hij ons joist geheel als
zoodanig, en met anders behangt , en het edelfle en beste door
overneming of nabootfing tot gemaaktheid wegvalt, zoo blinkt
ook in ieder voortreffelijk Dichter en Schilder nit een eigenaardige aanleg en natuurlijkheid, eene wending en verkiezing,
die, mits altijd aan een joist gevoel van kunst voldoende,
hem boven alien welflaat.
Dit nu op onzen TOLLENS toepasfende , vinci2n wij in hem
een' rijkdom van fpeling op een en hetzelfde beeld, eene
nitflorting van altijd verfcheidene uitdrukkingen van een en
hetzelfde hoofdgevoel, Welke, altijd los en ongedwongen,
zijner dichtkunst de hoogfle voortreffelijkheid bijzet, zonder
der natuurlijkheid iets te ontne.men. Deze fpeling zit bij hem
B5
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niet in eerie pijnlijke fludie van de terminologie van veleriei
bedrijf, maar in zijn diep gevoel van het onderwerp, in
bet vastklemmen van zijnen (lens regt getroffen geest aan her
voorwerp en het beeld tevens, waarbij de kennis van velerlei bedrijf in eigenaardige taal medeftroomt. De poging,
om bij anderen of te beelden en levendig te maken, wat hij
in zich ontwaart, de onverzadigde dorst en het brandend verlangen, om bij anderen over te florten, wat zijn zwangere
geest als met onlijdelijk gevoel in zich draagt , en wit en
moo: overgieten, maskt hem groot en rijk als Dichter. Wij
weten niet, of wij duidefljk genoeg zijn om juist bcgrepen te
worden, en zullen daarom proeven uit het voor ons liggende
werk bijbren en.
Een Dichter vac* meet Ilan hij dieht, is bet hoofddenkbeeld van het eerfle flak in dezen bundel , hetwelk de bevoegelfte kunstregters als bet kunstjuweel van deze fchatkamer van edele pazij waard&en ; waarom wij , bet in zijn geheel niet mogende mededeelen, de lezing en herlezing ernffig
aanbevelen. Is het niet, alsof wij al lezende met den Dichter medevloeijen? Is bet niet, alsof het geheele gedicht flechts
enen zin oplevert ? Die bier koud blijft, en ons nog niet
verffaat , geven wij vrijheid, op alle onze aanbevelingen van
dichtwerken geen acht te Haan, en onze onflerfelijke laurierkranfen voor papieren kinderkroonen, bij bet lot op Driekoningen getrokken, te keuren!
Het hoofddenkbeeld, in dit eerfle gedicht vervat, is ook
dat van het lantile in deze verzameling, Mijue Verzcn genaamd. Beide gedichten maken, met hetgeen daar tusfchen
befloten ligt, een heerlijk en verfcheiden geheel van allerlei
verheven, geestig en bevallig dichtwerk. leder gedicht, echter, heeft zijne bijzondere wmarde en eigene verdienften.
Stille historifche gang kenmerkt Het Turffc/tip van Breda.
Krachtig, vol verheffing, en fchitterend van uitnemend volgehoudene vergelijkingen, is De Deed van Egmond en Hoorne,
te regt met good bekroond. Wij bedoelen echter met tilt
krachtig geenszins (lit couplet, hetgeen wij voor het minlie
van tit gedicht achten:
Ja, Spanjaarcls! hoort de dondettoonen,
Der vaadren fchim ten zoen beloofd!
Ziet d'eerdienst van hun brave zonen,
Ten vloek gelAikfemd op uw hoofd!
't Moo:
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't Moog dieper 'r fchuldig harte u knagen;
't Verdubbel' nog den drang van plagen,
De ftraf, die u de hel bereidt:
De flraf, die ge u hebt waard gezondigd,
De hel, door u fangs de aard' vetkondigd
En tot in-Mexico verbreid!
maar het beeld van Alba, waar hij in de Nederlanden komt,
de verheffing van de eleszgrl der Vaderen , daar zij zich door
geen' Bloedraad later verzetten, maar moedig dood en foitering te gemoet treden, en de troost in het leven en den shoed
van Willem van Oranje, bet grootfte dee/ dus van dezen
fchitterenden lierzang.
Naïf, met zedelijke flrekking, zijn Tevredcn'zeid en Aan
een bevrozen Flier. Vol waarachtig gevoel en befef van huisfelijk geluk, op de Tier van den braven TOLLEN s altijd zoo
welluidend, zijn: Op den eerflen tand van mijn jongstgeboren Zoontje, Op de geboorte van mijn jongfle Kindle, Op den
dood van 1111712 zesjarig Dochtertje, Tehuiskomst , en De Varierrzaam. Vindt men niet zelden , dat het boven alles treffende
en in de gewone raid van den teederhartigen mensch naauw
uit te fpreken gevoel der vreugd en fmart, als Echtgenoot en
Vader, den gewonen regtfchapen prozaiTchen man tot het
verheven punt van Dicker flemt, geen wonder dat een T 0 LLENS, die zoo gevoelig voor de teeclerile betrekking als
groot van dichtgeest is, in foortgelijke gedichten uliftekend
gelukkig is. Ook in dien geest is dat Aan Mr. A. S. ran
Reefema, fchitterende van heerlijite poetifche trekken, en vol
kenmerken van een hart , uitnemend vatbaar voor het juist
befef der huisfelijke genoegens.
Is dit onuirfpreekbaar gevoel met dat van Vaderlandsliefde
en Vrijheidsmin vereenigd, zoo kan men denken, hoe het
eenen T 0 L LENS in losfe en hartelijke yerzen van het
harte vloeit! Men heeft het bewijs hiervan in zijn gedicht, Het Pi.edefeest van 1814, in mijn huffs gevierd. Trouwens voor het Vaderland klinken deze fnaren altijd naar eisch
edel, helder en treffend. De vaderlandlche Zanblik Bp de
IVoordzee in 18to, en de uitnemende gedichten /Ian de Faderlandfche Dichters in 1810 en in 1813 , geven daarvan de
fprekendfie blijken.
Het Huwebjk is een frani, uirgebreid en voikomen ze d edichtW
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tliehr. In dien toon, mast meer in den geest van den oniterfelijken IIORATILTS, is Zile/It hetwelk ons bijzonder

behaagd heeft. Tranen is een regt gevoelig flukje, dat de ziel
tot zachten weemoed demt.
De onfterfelijke s MIT s, weleer de hoogfte roem van het
kunstkweekend Rotterdam, eon roem, dien hij thans met
zijnen Zoon, onzen Dichter, deelt, .eeft in het eerie Deel
zijner Gedichten eene keurige en altijd geroemde vertaling
van r o p E 's Brief van Helorze aan ..-ibelard. Het bevreemdde ons eenigzins, dat ook TOLL ENS dit zelfde ter overbrenging koos , zonder in het voorberigt er eenige melding
van te maken, even alsof de navolging van s MIT s niet befond. Ook doze van TOLLENs is niet minder voortreffelijk en wint het in losfen gang, eene eigenfchap, waarin
s MIT s in andere gedichten boven alle Dichters uitfleekt,
zoodat hij met reden gezegd wordt , onze taxi als te buigen
en te kneclen tot de allerzachtfe en teederfe dichtwoordjes.
In het eigenaardige der volhouding van een beeld, waarop
de vruchtbare geest met ongedwongene wendingen geestig
vergelijkt en het ontleende op treffende wijze zedelijk toepast , is TOLLENS, zeiden wij , boven alle Dichters de meester. Dit is eigenlijk zijne flerkte of kenmerkende hooftitrek.
.Alle zijne verzarnelingen, alle zijne gedichten geven hiervan
tie fprekencifte bewijzen. Hier vinden wij ze in alle gedichten, bijzonder in Scheepsvaart.
Een enkel beeld of fchilderij voorflellende, en regtftreeks
doel treffende, is eindelijk De Echtftheiding. Wat het wezen
moge, het zij de vinding, de natuurlijke fchildering, of het
leerzame, nooit nog hebben wij de voorlezing van dit gedicht, ondanks eenige kleine gebreken en onnaauwkeurigheden,
van herhaling als anderzins, uiterst belangrijk , zien mislukken; en, daar wij door de aanhaling van een zoo treffend gedicht toch oneindig beter en krachtiger de voortreffelijkheid
van dezen hoogstverdienftelijken Dichter bewijzen, dan door
de uitgezochtfle loffpraak, en welligt door de mededeeling
slut itichten, befluiten wij met de overneming deter
ECHTSCHEIDING.

Niet feeds is de liefde beflendig van duur,
Hoe fnel zij den boezem deed jagen;
Zij bluscht wel fomwijlen ontijdig haar ♦ uur,
Hoe
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tioe hel zij de vonic had geflagen;
zij briar bloemen weer los van her paar,
Dan tilt het, o jammer! z ijn keten zoo zwaar,
En kan die welras niet meer dragen.
Dat lot was het lot van Lorenzo weleer,
Het Iot van Lenore voordezen:
Hoe kuelde de keten, o jammer! zoo zeer,
Waartoe zij zich voelden verwezen.
De rozen verbleekten, verdorden
De Boren decd beiden den boezein zoo wee:
Do wond wou niet longer genezen.
• Och," zuchtte Lorenzo, zijn kind aan zijn hart,
Zoo diep met den vader bewog,en:
• Och, lieve, vergeld eens, vergoed eens mijn fmart;
„ Geen ander zou ooit het vermogen!
, God gees,' het en gun mij Bien troost in mijn' rouw:
„ Gelijk' nooit uw harte naar 't bane der vrouw,
„ Wier borflen u hebben gezogen."
kreet Lenore, van fmart en van fpijt,
Gefchokt en gefolterd van zinnen:
Och, kind, dot zoo vroeg en zoo droef met mij knit,
„ Blijf aitoos ow moeder beminnen:
„ Al Nan ook u de oogjes zoo zwart en zoo hel,
vader van trekken zoo wel,
Al lijkt gij
Gelijk hem toch nimmer van binnen."
"

Helaas ,"

Zoo farden zij beiden, verhit op elkaAr,
En zaten zoo droevig to treuren;
Zoo tilden zij beiden hun keten zoo zwaar,
En lieten hun bloemen verkleuren;
Zoo retest zij beiden den boezem zich fluk,
En morden en wrokten en vloekten hun juk,
En wilden niet !anger het beuren.
• Kom met," riep Lorenzo, „ kom rne6 don, o vrouw I
„ hinds is weer de regter gezeten:
Verfcheur' hij nog heden die haatlijke trouw,
Verbreek' bij voor eeuwig die keten 1" —
Kom
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dan," hernam zij en ging waar hij toog,
r, Isom
En wischte nog cells eerst een' man nit haar oog,
Zoo rood en zoo bitter bekreten.
„ Hier hebt gij," dus fprak hij, „ o regter, ons war,
„ Na zeven rampzalige jaren ;
„ Nu doen ons, o jammer! de kluisters zoo zeer,
„ Hoe zacht en hoe lokkend zij waren.
Gij hebt bier, o regter, die banden gelegd,
Verbreek nu ook weder dien haa t..„..en edit:
„ Hij Het ons geen bloemen vergaren."
„ flier leg ik," zoo fprak zij, , den trouwring welt af,"
En hield hem zoo plegtig geheven:
o Regter, verkort ons, verligt ons de ftraf,
• Te lang en to zwaar voor ons leven!
„ Verbreek bier die keten, zoo knellend gefmeed;
Herneem hier, Lorenzo! tw' ring en uw' eed:
„ Hier hebt gij ntij beiden gegeven."
„ o Regter," hernam hij, „ gij ziet het en hoort,
Zij ftemt zoo van harte mij mede;
„ Ontlla ons, verlos haar, hergeef mij mijn woord:
Wij flaken, wij beiden, die bede.
Ik deel bier met haar wat de hemel mij gaf;
„ Zij fta maar mijn kind, • en niecs anders mij af,
En trek zij dan elders in vrede."
„ Bewaar ons, o hemel!" zoo kreet zij ontzet,
En wierp op de knieGn zich neder:
„ Zoo wreed is geen fchepfel, geen regter, geen wet,
,, Of tijgers zijn zeker niet wreeder!
„ Ik vraag om zijn goud, om zijn goed -hem niet, neen!
„ It wil maar mijn kind en mijn kind maar alleen,
„ En zie hij dan nimmer mij weder!"
• o Regter," hernam hij, „ bij God, die ons ziet
„ Die gruwel zal nimmer gelukken:
• Ik bad om dat kind hem zoo vurig tocli niet,
„ Om 't laf mij ce later oncrukken!
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cirukce het eerst het een' kus op den mond:
„ lens zal het, o regter, in treuriger fond,
„ Het taatst op den mijnen dien drukken!"

„ 1k

„ o Regter," zoo kreet zij , „ aanfehouw hoe ik lij ,
„ En laat mij ow deernis verwerven;
Verwijs near woestijnen en rotfen mij vrij,
„ Mear teat met mijn kind er mij zwerven.
• Mijn regten, o regter! zijn te6rder van card:
„ 1k heb bet met wee en met fmarte gebaard:
„ Och, laat in zijn amen mij flerven!"
Regr e t. ," hernam hij, „ ik zwoer in mijn vreugd.
„ Zoo ras mij dat kind werd geboren:
„ Ik breng het, o hemel, tot eer en tot deugd:
„ Dat heb ik, o regter! gezworen.
Die eed was zoo innig, zoo hertig, zoo' diet!
• Ik feel en hernieuw en herheal u dien bier:
Mijn kind zel geen' ander behooren!"
„ o

o Regter," zoo kreet zij, en 1:roop voor zijn' foci:
„ God zoo het op u eens verhalen.
„ Verfmoor niet de fern van ow menschlijk gevoel:
„ Nooit ken ons hear infpraak doen ciwalen.
„ Mijn kind is mijn hoop en mijn heal en miju troost!
„ Ontfcheur eau geen moeder, o regter! haat kroost:
Ik zoo met den dbod het betalen!"
Regter," hernam hij,
verlicht gij hear oog,
„ Verttrek gij dan zelf hear ten rader;
„ Al drijft zij hear' rouw en hear regt:r. zoo hoog,
Mijn kind blijft niet minder mij tinder.
„ lieu dochter voorzeker beheld zij met regt:
„ Een zoon is de vrucht en de troost van mijn' can:
„ De zonen behooren den vader."
o

Regter," zoo kreet zij, „ mijn kind is mijn kind:
„ Ik heb bet gebaerd en gel ogen ;
• Ik heb het getroct: 1 d, eltoesterd, bemind ,
Beinind ale bet licht van miju oogen.

„ o
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„ Mijn noon is mijn kind en mijn kind is mijn b/oed...
„ Ik kruip u, o regter, wanhopig te yam:
„ Och, wees met mijn' jammer bewogen I"
Toen droogde cle regter een' tram van zijn wang,
Maar wist niet een woord te verzinnen;
Toen Hoop daar een knaapje, zoo bloO en zoo bang,
he regtzaal al bevende binnen;
Het knielde ter neder en fnikte zoo luid ,
En flak wel de lipjes tot fpreken vooruit,
Maar Borst niet en kon niet beginnen.
„ o Knaap," fprak de regter en deed zich geweld:
„ Gij moogt bier, gij moet hier beflisfen;
„ Verklaar bier, wien beider gij liever verzelt,
„ Wien beider gij liever wilt misfen.
• Uw vader, uw moeder bemint u zoo zeer:
• Spreek op nu: wien mint gij, wien minder, wien meet.?
„ IVIaar poog eerst uw traantjes te wisfchen."
• o Regter," zoo nokte, zoo fnikte het kind:
„ t3 wil ik, u neem ik tot hoeder:
• Zijn beiden zoo gram en zoo boos en zoo blind,
„ Wees gij dan, mij armen, toch goeder.
Och, hoor mij: ik fmeek u, ik fchrei van verdriet;
„ Verhoor niet hun bede: zij meenen die niet...
„ Och, last mij mijn' vader en moeder."
• Verkies," riep de regter, met dringender Item:
„ Van wien zijt gij willens te fcheiden?"
„ Van hem noch van haar noch van haar noch van hem!"
Zoo kreet bet en greep zich aan beiden.
„ Van hem noch van haar," voer bet voort in zijn fmart,
En knelde zijn' vader en moeder aan 't hart,
Die ftonden en zwegen en fchreiden.
Toen greep het de moeder zoo vast bij haar hand
En troonde zoo lokkend haar Tiede;
Toen trok het den vader al voort bij zijn pand
En won al gedurig een fchrecie;
Ii ev
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Het bragt hen al dlgter en digter tot een,
En floeg reeds zijn armpjes om beiden hen hen
En dwong hen nog eens tot een trede.
Toen (loot het hun hamlet] op eens in elicalr
En klemde die vast aan zijn lippen;
Toen zag het zoo teeder naar hem en naar haar
En liet Coen hun handen weer flippen.
Het hid naar den regter zoo fmeekend een oog,
En tilde zijn armpjes zoo biddend omhoog,
En liet zich een zuchtjen ontg/ippen.
Toen flonden daar beiden, de handen in een,
En 't hoofd op den boezem gebogen;
Toen blikten zij beiden ter zijde zich heen ,
En zagen elltander in de oogen.
Toen voelde Lorenzo zijn' boezem zoo than,
En prangde zoo hartig Lenore daaraan,
Op eens in zijn armen gevlogen.
„ Neen, neen!" borst hij los, in vervoering en vuur,
En liet zijn verrukking hem leiden:
„ 'k Ventok mij niet wreed voor den kreet der natuur:
„ Ons kind behoor' eeuwig 011S beiden!
„ o Vrouw, die dot kind mij gebaard hebt met fmart
Herneem weer uw regt en uw plants in mijn hart:
„ De dood zal alleenig ons fcheiden."
Toen gar hij den trouwring, tot pand van zijn' eed,
Op nieuw haar zoo plegtig en teeder;
Toen wierp zij, tot fmettens geroerd en gekneed,
Nog eens aan zijn' boezem zich neder;
Toen greep hij zijn' zoon bij zijn vrouw aan zijn borst,
En hield hem verrukt op den fchouder getorschc,
En keerde met beiden toes; weder.
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De Slag van Akiers, door
s. I. z. vrtszrAtis. Te ..9mflerdant, bij H. Gartman. 1316. EA gr. 8vo. 32 Bt. f : -8 -:
Zegezang, op de Overwinning te Algiers; door 1Wr. J. BRAND.
Te ihnfterdam, bij P. den Hengst en Zoon. 1316. In gr.
Svo. 8 Bh f :-5- 8

W aartoe, o Scipio! geffreden,
En d'achtbren Punier vernedrd;
Zijn beerfchappij in 't flof vertreden,
En heel ziju handel omgekeerd?
Gij liet , helaas! het kwand in wezen;
Het is uit de a;:fchen opgerezen
Van Bien zoo fchaduwrijken flam,
Die werelddeelen wist te laven,
En ging Europe regt berchaven,
Toen gij hem blaakte in voile vlam.
Ja, na het florren van Karthage ,
Is 't enkel dierbaar menfcheubloed,
Wat Volk of Vorst ter markte drage,
Ten koopprijs van het edelst goed.
Op dusdanig eene wijze, niet ‘vnt de form, maar war den
geest betreft, hadden wij dit dichtfiuk liever zien aangevangen. Wij hooren vee!al de Romeinen alleen over hunnen
wedffrijd met de Karthagers; doch, het kan bezwaarlijk 11115_
fen, dat, in den twist tusfchen een' handeldrijvenden en cm'
op !outer verovering gefpitffen flaat, het regt in de meeqe
opzigten aan de zijde des eerffen zij geweest; en, om ter
zake te komen, ware niet de vestiging van een zoo nijver
als magtig y olk atm deze Afrikaanfche firanden verreweg de
beste waarborg geweest tegen zoodanige zeeroovers, als nu
welligt te meer aanleiding namen nit de gefloorde en verbrokene zucht om op den Oceaan een beffaan te vinden?
Dit voorbij gezien zijnde, is de aanhef Hoch ongepast,
noch kwalijk geflaagd. Misfchien is flechts de overran; in
het derde en vierde couplet niet geheel zacht en ongemeikt,
int hoofde der gaping van een paar tienrallen eeuwen, tits
fchen SCIPI o en wizen Koning WILLEM beffaande. De
Ntcortgnng is wederom geleidelijk en niemand zal den main
van
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tall eett good gelled *an dit fink ontzeggen, dat bier en daat
Ititmuntende fchoonheden ,,;anbiedr. Niel weinig fchijnt hiertoe bij te dragen, det 's mans eigen noon in het gevecht
genwoordig was, hergeen oolt in het bi.jzonder aanieiding tot
eene zeer trea"ende pleats gceft. De tocfpelingen op de na)nen der Hollandfcbc Ichepen zijn zeer vernuftig en fraai:
waren zij echter minder geinitkig uitgevallen, zoo hidden ze
den zanger van een zoo erifilig, zoo vree4Aijk onderwerp
ligt groot verwijt kunnen op den hills halm. Met 4&1 woord:
bet q uiz is te algemeen fchoon, dan dat her noodig of ge.
makkelijk zoo zijn, eenige bijzondere fehoonheden can te
zen. De vleltjes loopen in een blank en behagelijk gelaat
doorgaans eer in het oog. En ciaarom willen
hicrbij nog
een oogenblik
Zijn regels, als: Dear aan 11 zelv"t
hes:gel/en fleet? nict ccnigermate orpoaisch? — Is: „'t
al, op 't rein van 's llootl . 00gds flander ," Met al te fisfende?
— lice is het: beet FNMOUTII het laAtfie aanbod van vrede op billi;ke voorwaarden Met door eo.nen afgezondonen laten
doen? Iffier ihat uitdrukkelijk en uitvoerig, dat hij zell het
hun toegeroepen haft. Inderdaad, wij daehten bier in den
beginne can den Nvenk der menigte van arinfclionwers
bet firand g,egeven, om zice te verwijderen. Het dnurde
eenigen tijd, eer wij Ic don volgenden zin de onderfehrapre
woorden verflonden: „ 't Gaat al in vuur en. vonken Imoren, En krvid te velde en f1eile toren." — Eindelijk belmagt
oils ha onder aangehaaltie couplet niet biizonder. Hebbea
wij het mis, zoo veel re beter voor den Dichter, daar het
bet eenige heal is dat wij geven, en de lezer dan zoo veel
te grootfcher denkbeelden van de rest mag vormen.
Isom thaws ow rot op nieucv ontvonken,
o Roovrenhoofd, van bloeddorst don
Maar al die trots is weggezonken,
Waarvan ucy boezem 'traits nog zwol,
Nu tracht ge u laf door bede en trauma
Naar 't Christenhart een' weg te banes.....
„ 'k Zie," zegt de Vlootvoogd, „hoe gij beeft..,
Welaan, 'k vertrouw wry fmartbetooning:
Leer dus, hoe 't Christenvolk verechooning
„ Zeus can zijn' wreedften viand geeft."
C 2,
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Over de vooraf'gaande prozitIfche inleiding hebben wij niets
b'jzonders te zegen. Wij lazen dezelve met belangftelling.
Den ftijl betreEmde, mishaagdm ons eenigzins de lange volzinnen.
De (leer w I s ELIUS twijfele ten flotte niet aan het dankbaar genoegen, waarmede wij zijn dichtftuk ontvangen ea
gelezen hebben.
De Zeg-ezang is merle een verdienftelijk (Ink. Men had
betzelve, ten onzen aanhooren, en, naar men zeide, ten canhooren van een' der edele deelgenooten van den ftrijd, zoeken belagchelijk te maken, alsof de Dichter de fchepelingen,
gedurende denzeiven , in bet want zittende, een H"ilhelmus
van Nasforaven had doen aanheffen. Welke berigtgevers!
flag wordt bier naauwelijks befchreven. Ten hoogfte een pact.
coupletten zijn daaraan gewijd. Juist hierdoor onderfeheicit
zich dit {Ink, overeenkomilig beider titels, van het
Dit is een zegezang, die zich bij de overwinning, de vreugde daarover, het hell en den roem, daaruit voortvloeijende,
bepaalt; en tins een onderwerp behandelt, gemakkelijiter,
kneed- en vloeibaarder, dan waaraan zich de weer geoefende
WISELIUS beefs gewaagd, of liever geleend.
Het begin is altijd moeijelijk; en oolt bier fchijnt ons her.
eerile couplet niet bet beste. (Ncdrilands bloed voor Nederlandsca zal toch wel eene drukrout zijn.) Inzonderheid
zijn wij — het is misichien wat ouderwetsch — bang voor
veel donder en blikfem. — In bet derde couplet, reg. a,
zou dies, voor dea , veel opgehelderd hebben. rerfcarikkehjk onderaan in hetzelfde, fchijnt ens toe flechrs tot
een rijmwoord te voeren. — Is het om objective of fubjective redenen, dat de boogverdienftelij ke ICINSBERGEN zoo
opzettelijk vermeld worth om den blister van bet feest te
vergrooten?
Hoe bet zij, regels, als de volgenden, fchijnen oils toe,
's mans dichterlijk vermogen boven alien twijfel te verbeffen.:
„ De zon fchiet nu met beldrer gloed
Zijn (Haar) gulden firalen op den vloed,
Die trotsch is zulk een vloot te voeren,
Wiens golven 't fneeuwwit fchuimfestoen
Langs donkre boorden ilingren doen,
F II danfende om den boeg en ftevens henenthoeren."
Waar-
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Waarlijk , onze Eeuw moge zich op voortreffeliThe Dichtars beroemen — zij hebben geene mindere verpligting aan
eene Eeuw, die bun zulke heerlijke onderwerpen opievert.
De zege der volken op her geweki — de zege van regtvaardig en nijver koopbedrijf op het geddelooze roolgefpuis , van
vrijheid op flavernij! Waar viecn bijna ooit zoo heerlijke
lauwerkroonen te vIcchten Haar RR AND ' S tail, met tranen der verlosten, als met paarlen, beitrooid? God gave onZen tijcl geene andere overwinningen re beziagen , noch leene
zelfs hiertoe nieuwe ftof!

Redevoering , ter gedachtenis der rocmrijke Gebeurtenis van
de rerlosfing der Nederlanders van Franfche Duiingelandi j,
in de Presbyteriaanfthe Kerk te Utica, in ket Engelsch, gehouden den II iWaart 14. Door FRANCOIS ADRIAAN
VAN DER KEMP, welter Doopsgezind' Leeraar te Leyden.
Te zlinflerdatn, bij I-I. Gartman en J. ten Brink, Gz. 1816.
In gr. 8vo. F111, 8o 131, f :- 15 -;
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eer onderfcheiden was het oordeel, waarmede het beftaan
van dit ftukje ons, in de gemeenzame verkeering, werd aangekondigd ; daar de een het als een meesterduk opvijzelde,
met VAN DER PALHz 's Gedenkichrift te vergelijken, en de
ander begreep, dat het voor Hollanders, met lame eigene
gefchiedenis beltend, weinig nieuws, belangrijks of treirends
behelsde. Zoo vreerncl wij van het eerfie hadden opgehoord,
zoo zeer moest ons daarna het laatfie verwonderen. Dan,
eenige nadere ontvouwing van den inhoud deed ons voor.
corded tot deze zijde overhellen; en eigene lectuur heeft
ons hierin, onder de noodige bepaling, bevestigd.
Gaarne, echter,, verfchoonen — billijlten wij zelfs de geestdrift,
die het eerstgemelde vonnis Ichijnt ingegeven te hebben. Ja, het
is treffend , in een ander werelcideel eenen Redenaar te zien op.
treden, om, voor eene uitgebreide en aanzienlijke fchare, de
verlosfing en herftelling van ons vaderland te vieren , den lel, de
deugden, het hooge belang van onzen landaard voor de geheele
befchaafde wergild te vermelden. filet is treffend, zullts te
hooren uit den mond Bens Grijsaards, wien twintig jaren van
ballingfehap, of wil men vreemdelingfchap, geenszins hebben
C3
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ben ontrukt :inn de Heide van den grond, waar hij de beste
jaren zijos lovens fleet. Ilet is treffend , een' VAN DER
Kure te hooren juichen over de herftelling van het Oranjehuis, te hooren uitweiden over deszelfs ver&enften jegens dit
land, te hooren fpreken over de made feheuringen en wonden, elkander toegebragt, tot algerneen verderf
maar
genezen en verzoend, boven alle gedachte. Hij , die aan gene zijde des grooren Oceaans voor en order Republikeinen
het woord voerde , kan alth Ais van geenokwade trouw, geese
warden verdaeht gehouden.
Doch , zouden 's mans toehoorders, op zoo grooten afnand van ons en het tooneel der gebeurtenisfen levende, een
genocgznam denkbeeld van de zaak verkrijgen; zouden ze de
Hollanders, hunne gewoonten, hunne vrijheidsmin, hunne
ongelukken naar eisch kennen; zouden hunne verlosfing
regt van harte vieren — dan moest de Redenaar Beene jaren,
lunar eeuwen terugtreden, en een volkomen overzigt onzer
gefehiedenis leveren. Dit heeft hij dan ook gedaan, en op
eene zeer verdientlelijke wijze volvoerd. Beginnende met de
vroeglie eeuwen, ontleent hij uit zijne ruime en volledige
kenuis onzer historic de trekken, die tilt land, in onderfeheidone tijdperken, doen kennen — als het tooneel van edele
dengden, van ge4ikkig bekroonden ijver, van moedige worflelingen voor de vrijheid, van rampzalige uitkomicen bij verdeeldheid en naijver,, heersehzuchtige Vorften en gebrekkige
flaatsregelingen, gelijk van eindelijke, moedige affehudding
des dwangjuks , door verraad op de fchouderen gedrukt, Men
fling zeg en: de Crilsoard went bij do gedachte aan de rainpen, door ons geleden ; hij roept wile de krachten zijner
wellprekendheid te p ulp, om ze zijnen tegenwoordigen landgenooten te doen gevoelen, Desniettemin zegt onze gewaarwording: hij heeft ze niet merle beproefd — hij heeft geen
volkomen denkbecid van dezelven. De honderd beste huizen,
in boning LODEWIJK tijd te Utrecht gevorderd ter her,
bergin van krijgsbevelhebbers, fehijnt ons overdrijving. Maar,
van honderdduizend monden, door de enkeie pennereek der
inIljving en gevolgelijk volflrele fluiring der zee, vernietiging
van den tabakshandel , en weinig minder dan vernietiging
van 's lands renten , gefloten, had hij gerustelijk kunnen fprcken. De vordering tot den hrligsdiensf van weezen en armen,
do Qz den Konin, mogt hst. d zijr:
die van de allereerfte
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jonge lieden, reeds ten dunrfte vrijgekocht en van bet hoog.
{le belang voor de maalchappij, door den Keizer, was gewis eindeloos onregtvaardiger.
Men befc.houwe dos dit ftuk in het regte licht. Men geye acht op de moeljelUltheid, om cone zoo mime en ingewikkelde icor in (:eile Redevocring te bchandelen. En men
zal gewis over tie uitvoering zeer te vrec1211 zijn. Met ver.
maak zai elkeen den rest patriotf-e;en hooren, die
tevens zoo gematigd, zoo verftandig fpreekt over de tegenwoordige belangen zijns voorrnaligen vader!ands. Wel hem,
die de verdienften van onzen landaard in een ander halftone/
verbreidt! en die Amerika , dat in zo.o vele opzigten ooze voetftappen drukt, dit model zoo hoog fchatten, en haar tevens
die gebreken kennen leert, die eindelijk ten volflagen verder.
ve voerclen! Gaarne haven wij eenig ftaal van den inhoud;
doch deszelfs groote ongelijkheid, bij het doorloopen van
zoo uitgebreid eon veld, houdt ons daar;an terug. Gewis
zullen de meesten zelven bet auk wenfchen te lezen.

Het Lever; van It °EBERT BELLEMANS, eene Hollandfche
Familiegelehiedenis, nit het laatfle gedeelte der Zeventiende
retiiv, door A. Loosjas, P z. IV Deelen. Met Platen.
Te Haarlem, bij A. Loosjes , Pz. 1815. In gr. 8yo.f.

D

e Heer LOO sjEs fchijnt het voornemen te bebben opgevat , ons de gefchiedenis der vaderlandlche zeden in eene reeks
van tafereelen te fchiidercn. De beide eerilen behelsden eenen
luau en eene vrouw uit dat ouvergetelijke tijdvak oozes hoogflea rooms, — het begin en het niidden der zeventiende
ECIIW. MAu RITS LIJNSLAGER en fi/LLEGONDA BUISMAN zijn in den tijd met vrij algemeene goedkeuring door
de Natie ontvangen, zoo wel uit hoofde des onderwerps,
als der behandelinge. De voor ons liggende Roman fchetst
minder aangename tarereelen, — deu aanvang der verbastering
van Nederland, ten deele door grooten rijkdom , ten deele
door invloed van vreemdciiugcn, waaronder de Franfehe Re.
fugies geene geringe plants beklecden. ROBBERT, de tweede zoos van HILLEGONDA B ursin AN , beantwoordt, naar
.des Schrijvers oogmerk, ook aan dat venial, en is op verre
C
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na zulk een krachtig en van alle zijden eerbicdwaardig karakter niet, als b. v. de oude BUIsMAN, of MAURITS LuNSLAGER. Weifeling en zwakheid van aard zijn hem bijzonder eigen. Na den ongelukkigen dood zijner eerfle gale,
ELIZABETH VAN TEYLINGEN, die hij ook al, door eene
zwakke toegeeflijkheid verliest, loopt hij, door al te lang te
dralen, een huwelijk mis met eene beminnelijke .Engelfche
1171(s BETSY CASTLEFIELD, met welke hij in alien opzigte fcheen overeen te flemmen. Hij laat zich daarna beimTen door eene vitgewekene Franfche , CHARLOTTE DU
Bois, huwt haar, doch is in dezen echt zeer ongelukkig.
Zijne vrouw is fpilziek; en, in de hoogfle mate door de jammerlijke modezucht gekweld, noodzaakt zij den armen man
tot buitenfporige uitgaven, reizen naar Engeland enz., dringt
hem tegen wil en dank een' vreeinden, zedeloozen Gouverneur
voor zijne kinderen op, geeft dezen, die na een ergerlijk
tooneel door den vergramden vader ter deure wordt nitge•
jaagd, de regten van cchtgenoot, bekomt, na eene vrij wat
kortere boete Oa EU LALIA MEINAu, vergiffenis van den
man, dien de Franfchen debonnaire zouden noemen, en flerft
eindelijk, na den boêl zoo fchril:kelijk in de war gefluurd te
hebben, van berouw: de weekhartige echtgenoot is alleen
door eene erfenis •te redden, en ziet, tell gevolge der verkeerde die zijne kinderen ontvangen hebben, verfcheidenen hunner het dwaalfpoor betreden.
Dit alles , echter, hindert ons geenszins in een karakter,
welk juist het verval der Natie fchilderen moet. Wanneer
bet, namelijk, gerchiedkundig waar en bewezen is, dat Nederland op diet) tijd reeds z66 diep gezonken , en als 't ware reeds de fpeelbal der vr2emdelingen geworden was, dan
vertegenwoordigt, in zekeren HELLEMANS, als eene
perfona moralis , het Volk van Nederland, en wij zien deszelfs verval in hem met levendige kleuren gefchilderd. Doch
dit juist lcomt ons twijfelachtig voor. Wij loochenen geheel
den invloed der Franfehe vIngtelingen van 1685 op de taal
en denkwijze der Natie Met; doch wij gelooven, dat die
zich, vO6r den Utrecht/ellen Vrede, meer in het rijk der wetenfchappen, dan in dat der zeden, vertoonde. Immers , de
Franfc,'Ie Protestanten waren oneindig zedelijker, ‘verkzarner,
zelfs minder opperviakkig, dan hunne bittere Roonifche
cen gevolg van de ont.
y(rvolgers, (Due meerdere
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kluistering der ziel van het alles verdrukkende Pausdom,
RIR IV. in eenen
t oonde zich reeds in de Eeuw van BE ND
co r,roN v, LA NODE, SULLY, MORNAY, enz.) En dus
zijn karakters, gelijk dat van vader D u 13 o I s ons bier voorgefleld wordt, die in Holland nog feeds naar de vleeschpotten van Parijs hunkeren, niet zeer waarfchijnlijk. De ligtzinnigheid van den Franschman toch is niet het bloote gevoig
van zijne land- en luchtftreek. Wij gelooven vastelijk, dat,
zoo HENDRIK IV. kans gezien had het Protestantismus op
den croon te verheffen, het thans meerendeels zoo verachte*
lijke Franfehe Volk een der edelite van Europa zou gewot*
den zijn.
E LL E MANS is in zijne jeugd een Reiziger, gelijk LIJ NS LA G ER. Hij bezoekt , in den Oorlog van 5672 , Engeland
en Frankrijk; beide landen worden door den Schrijver in 't
voorbijgaan gekenfchetst; de Franichen echter, oozes inziens,
beter, zoo als zij toen onder den wreeden L ODEW IJ K XIV.
even verachtelijke haven waren als de Romeinen onder NERO,
dan de Engellchen, zoo als die here Natie onder den wellustigen KA RE L gevaar liep, door verlies van zeden en
Godsdienst, tot het peil barer naburen te verzinken; een gevaar, 't welk alleen door 's Konings dood, en de onvergetelijIce Omwenteling vg n ta g , door onzen WILL EM III, ge!bit werd. 'Leer gevoegelijk had echter de Heer LooSJES
Zljnen HELLEMANS, die met eenen Lord CASTLEFIELD
in kennis kwam , door dezen ten Hove kunnen inleiden, en
ook dit ondeugend Hof op deze wijze, ten minfle in eenige
min openlijk fiuitencie trekken, doen kunnen. (Slechts op eene
tweede reis is de pracht bij de krooning van WILL EM
voor de vrouw en de huisfelijke belangen van nELLEATANS
nadeelig.) Italie is het land , waar de Hollandfche jongeling
het ]angst, en met het meeste genoegen, vertoeft. Na al.
les, war wij reeds over dit klaslieke gewest bezitten, zat
men nogtans met vermaak op de togtjes, die HELLEMANS
met eene kunstvriendin door heczelve doer, dit paar vergezellen, en het zich niet zeer beklagen, dat eene noodlottige
reis hen meerdere landen en plaatfen doet bezoeken, dan zij
eigenlijk voornemens waren.
In de fchildering van het fludentenleven van den jongen
ITELLEMANs viert de freer LOOSJES zijner verontwaardisinge tcgen de ontgroenpartijen , en verdere buitenfporige
C5
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vrolijkheden der Akademifche jeugd, den rnimen teugel.
de hoofdzaak heeft hij volkomen gelijk: wij denken echter,
dat de won, waarop hier van die vermaken gefproken worth,
bet waarfchijnlijk bedoelde nut bij de jonge lieden zelve
zal doer misfen , en hen veeleer tegen het bock en den
Schrijver voorinnelnen. Heeft hij het oogmerk gehad, de
ouders te waarfchuwen, zoo weten wij ook niet, of dit wel
veel baten zal, ten zij dezelve geheel er van afzien, om hunnen noon op de fludie te plaatfen: want het fchijnt, na zoo
vele genomene proeven, niet wel mogetijk, die "wilde intreepartijen geheel of te fchaffen; en dat de levenswijs tier fludenten voor 't overige zeer verfchillend is , mar mate van de
onderfcheitiene beginfelen, braafheid en geaardheid tier jongelingen, dat gelijk zich tot gelijk gezelt, en de HE e LEMANSEN 5 FRANCIUSSEN en de DEItREItS op onze
Iloogercholen, Gode zij dank! Beene uitzonderingen zijn,
is bekend. Wij eerbiedigen, echter, en prijzen het edel -doel
van den Schrijver , en eene waarfehuwing is in alien gevalle
Hier overtollig.
Even zeer verdient de vaderlandsliefde van den Heer LoosJES, en zijne poging om ons tot de oude zelfliandigheid
terug te brengen, alien lof. Tot op den Utrechtfchen Vrede
brengt hij het Vaderland; zekerlijk een tijdflip van gewigt,
vex 't went echter, gelijk wij reeds boven aanmerkten, het
bederf en de invloed van vreemden eerst in eene fchrikbarende evenredigheid toenamen. Even als in den I,IJNSLAGER
en de HILLEGONDA BUISMAN, vlecht de Schrijver van
deze hieuwe foort van Romans een aantal vermaarde Nederlandfche mannen en vrouwen uit het laatst der zeventiende,
en het eerfte begin der achttiende Eeuw, in 't verhaal, zoo
2ISb.V.CHRISTIAAN HU I GENS,LEEUWENHOER,FRANCIHS, (een' boezeinvriend van HELLEMANS) WITSEN,
Czaar PETER DEN GROOTEN, ELIZABETH KOOLAART, KATHARINA LESCAILJE, BALTHAZAR HUY.DECOPER, SIMON VAN SLINGELAND, JUST-US VAN
EFFEN, z ells SPINOZA en DOERHAVE, fC110011 dezen
alleen in 't voorbijgaan.
E6n hoofdgebrek heerscht in dezen, tinders aangenaam lezenden Roman, — zekere langwijligheid, die haar onderwerp
biina uitput: bijna , zeggen wij; want zoo het waar 't
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Le fecret d'en !nye,. est celui de tout dire.
Iseult de [leer Lo osj Es dit geheim niet ; doch wij raden
hem welmeenend , er niet naar to zoeken.
Eene der krachtigfte plaatfen, die de meeste behartiging verdienen , en die tevens als het Aetna en de [trekking van- het
work kan befchouwd worden, is de volgende, met welke wij
dit verdag zuhen eindigen. 'let is eon raad van den ItervenEMANS non z ine kinderen.
den
„ Lieve kinderen! behoodt zoo veel van bet mid- vaderlandrche , als u mogelijk is. Gedenkt , dat ieder flap, (ten
gij nader blijft aan bet goede, Oudhollandfche eenvoudige,
opregte en weldad:ge, t1 ook des to -nader bij het waar geluk zal doer) blijven. Loot u, ik bid het u als met den flood
op de lippen, zoo weinig mogelijk vervoeren tot navolging
van de vreemde volken in owe nabijheid. Volgt de Duitfchers
niet na in bonne trotschheid en grootfpraak, de Engelfches;
niet in hunne flugheid en te verre gedreven wain, en bovenal
Met de Franfchen in hunne ligtzinnigheid , ijdelheid, wreedheid en ougodsdientligheid. Meest moet gij u voor de laatilen
wachten; want . de trotschheid en grootfpraak der Duitfclters
hebben, even ohs de flugheid en waan der Engelfchen, iets
zeer afilootends voor den zedigen, iic zeide bijna den al te
nederigen Hollander, die zichielven to veel mistrouwt: -maar der Franfchen vriendetijkheid , hunne fchijnbare goedaardigheid , hunne opgeruimdheid , hunne vrolijkheid , hunne fcherts„
2elfs met de ernfligfle zaken, hebben lets bekoorlijks, waarmode zij den zoo navolgzieken Nederlander verleiden: en
aeon geloofbaar zzjn, dat eene Franfche Hofiuffer, eene bijZit van LODEWIJK XIV, Madame DE N/AINT•ENON, zeer
verftandig het beste middel geacht heeft , om de Nederlandens te ondcr (te) brengen, dat men dezelve finaak deed
vinden in de Franfebe modes en zeden. — Kinderen! dit
moest mij nog als Hollander van het hart, en.... ik bid u, bij
alles wat heilig is, bij onze voorvaders, die tachtig jaren
om de vrijheid van dit Gemeenebest ftreden, bij inijne goede zalige moeder, ik bid u om u zelve wille, denkt, als ilt
in bet graf lig te rusten, nog fointijds aan dit oogenblik."

Oat-
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Qntwerp eener onderlinge waarborging tegen Image Broodprijzen, ten behoeve van den nijveren 4rbeidsman. "'Ian alle
Gemeentebefluren en Menfchenvrienden binnen het Bilk der
Nederlanden tot onderzoek en nadere wijziging aangeboden,
door WILLEM VAN 110GENDORP. Te ilmflerdam, bij
S. Delachaux. tau. In gr. 8vo.
32 BI. f : -6-;

Bet was re verwachten, dat het. gebrek aan de noodwendigfle levensbehoeften, otaftaan door het ongunftig faizoen
van het afgeloopen jaar, de milddadigheid onzer landgenooten krachtdadig opwekken, en fchrandere menfchenvrienden
op middelen zou doen bedacht zijn, om in den algemeenen
nood zoo veel mogelijk te .voorzien. Hieraan hebben wij dan
ook die pogingen' te danken, welke in alle oorden van ons
vaderland wort/en aangewend, om den nijveren arbeidsman te
oncierfteunen, en te beveiligen voor wezenlijke armoede; pogingen, die ten voldingenden bewijze verftrekken, dat het
Nederlandfche volkskarakter, 'wider den druk der vreemde
overheerfching, nog niet geheel is ontaard. Deze pogingen
echter, hoe edel op "zich• zelve, kunnen het kwaad flechts gedeeltelijk weren; mar tasten de eigenlijke bron niet aan,
waaruit zoo veel onheil opwelc. De bevordering van het
maatfchappelijk welzijn vordert dit laatfte echter gebiedend ;
en het aanwijzen van die bron, en van de middelen, om dezelve te floppen , blijft het groote vraagituk bij alle onder-zoek naar den that der arinen. De Heer VAN HOGEND0RP
levers hiertoe eene bijdrage, -die oils zoo belangrijk is toegefchenen , dat wij ons niet hebben kunnen wees rhouden, aan
onze lezers van dezelve zoo fpoedig mogelijk een verflag te
geven, in de hoop van alzoo eenigzins mede te werken,
bet ontwerp ter algemeener kennis en ter nadere toetfing te
brengen.
De fchrijver vindt de bron der groote en fteeds wasfende
armoede in ons vaderland niet zoo zeer in het ongunflig beloop der latere tijden, als wel in de onevenredigheid tusfchen
de verdienften van den nijveren werk- of arbeidsman en daglooner, en de tegenwoordige prijzen der onontbeerlijke levensbehoeften , daar federt 4o a so jaren de eerflen genoegzaam dezelfde gebleven zijn, terwij1 de laatfien meestal verdub-
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dubbelden. Ilij bewijst dit door eene opgave der graanprijzen federt het jaar 1770, en fchetst daarop met korte, roar
krachtige trekken den noodiottigen invloed, welken eene ongewone rijzing in de broodprijzen op de welvaart van de
geringere klasfen der ingezetenen kan hebben. Die prijzen
Nan ondertosfchen in eon rijk als bet onze, door zijn' vrijen handel de voorraadfchnur van uitheemsch graan, aan eene
grootere wisfelvalligheid blooc, tan in andere landen; en her
is. derhaive doze fpeling, die er moet worden geweerd, wil
men de bron der armoede floppen. Tegen deze hooge broodprijzen flelt de I-leer vAN HoGENDoRP cone onderlinge
waarborging voor; dat is, „ de bepaling in elke gemeente
van het rijk van een vast peil, beneden hetwelk de zetting
• van het brood wel loopen, mar hetwelk zij nooit te
„ boven gaan kan, die, berekend wordende naar de plaatfe„ lijke middelprijzen van tarwe en rogge, bij welke de land,/ boow beflaan kan, daarom joist eon' duorzamen maattlaf
oplevert, en voor wellter verlies de bakkers vergoeding
• krijgen, ten beloope van het tijdelijk verfchil, tat de
„ prijzen der twee graanfoorten, die linen onbelemmerden
„ handelsloop houden, doze zetting moven to boven gaan.”
Het eerfte vereischte tot doze vergoeding is het aanwezen
van een fonds , waarmede zij befireden worth, en waarvan
bet mogelijk beloop berckend zijn moet. Tot doze berekee
ning is noodig: a) De jaarlijics in de gemeente benoodigde
hoeveelheid van graan; a) De hoogfte maat van rijzing, die
de gewone loop van den handel in de laatfle jaren aanwijsr;
en 3) De beflaande Itansrekening,r van iniswas,,welke leerc,
dot, door elkander genomen., op drie jaren ELn Hecht gewas
volt, en welke dos ruim en ongtmllig gerceld is, Ivanneer zij
zeven maanden miswas op drie jaren aanneemt.
De fchrijver heldert het geftelde met een voorbeeld op.
Hij neemt aan, tat de behoefte van eene gemeente jaarlijks
1200 lasten graan zij , dos too lasten 's maands, en dat het
verfchil tusfchen den micidelbaren en hoogflen prijs f i4o bedraagt. Doze too mai of 14,000, vermenigvuldigd met
7, geven in f 98,000 de loin, die doze gemeente in drie ja.
ren noodig heeft , om het bovenge,melde verfchil aan de bakkers good to doen.
Om nu de mogelijkheid te berekenen, of deze fom in de
gemeente zou kunnen gevonden worden, flelt de fchrijver de
be-
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bevolking derzelve op 2 5,000 zielen. Deze bevolking door
5 tot huisgezinnen brengende, geeft 5000 van deze ; dezelve
oolt wederota verdeelende in twee klasfen, in behoeftigen en
meervermogenden, flelt hij voor de eerfien 3000, en voor

de laatflen 2000.
Deze l000 huisgezinnen zullen dus de f 98,oco moeten bijeenbrengen; een last, woman de gemiddelde bijdrage f 49
zal beloopen. Dit fonds, intusfchen, over den tijd van drie
jaren werkende, zal die gemiddelde bijdrage thetas op f 16-7 per jaar nedrkomen.
Dan, in de gelielde 7 maanden , of 210 dagen, duurte, is
elk huisgezin zeker, van zoo veel te belparen , als .bet verfchil der hoogere graanprijzen de vaste zettin s von hex brood
te boven goat, dat hetzelvc dagelijks in dien tijd gebruikt.
Het verfchil in die zetting words berekend op eenen fluivcr
per long tarwebrood. Het voordeel, hieruit voor elk linisgczin, dat per dog den brood gebruikt, voortvloeijendc, bedraagt in de 2ro dagen f lo- 10, hetgeen voor de 2 000 bijdragende huisgezinnen de annincrkclijke loin uitmaokt van
f 21,000. Moor die verhinderde rijzing der broodprijzen matigt ook de rijzing van andere levensmiddelen; welke befparing, op f 5 's jaars , of op f 15 per drie jaren, y our elk
huisgezin gefleld, f 30,030 bedroagt. Daarenboven verminderen deze 2000 huisgezinnen door elltander, ten behoeve
van deze inftelling, hunne bedcelingen jaarlijks met nog andere f 5, en dit geeft weer f 3o,000, te zamen f 81,000,
die, afgetrokken van f 98,00o, welke tot het fonds vereischt worden, een floc overlaten van f 17,00o, of f 8- roper bijdragend huisgezin in de drie jaren.
Deze f 98,00o Your cone gemeente van 25,00o zielen zooden voor bet geheele r .jk, tegen 5,300,000 inwoners borekend, eene loin van ruim no millioenen bedragen. Dan, men
moet bedenken: Dot dc bcreltening dozer evenredigheid,
voor zoo veel de bevolking in masfa becreft, geenen Reek
honden kan, in zoo verre do plaatfelijIte evenredigheid in de
gemeenten, tusfchen het aantal trekkende en merle bijdragen.
de huisgezinnen, h er en daar verfchilt; 2) Doc deze berelte•
ruing der evenredig:Lid ook ten opzigte der graanprijzen Met
doorgaat, die verichillende ilancipunten en nog meer verfchillende maat von fpeling hebben; zoodat het geringer beloop
van het verfchil in de afgelegeoe provincien de masfa van hec
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fonds ook minder vergrooten zai, hoezeer van even groot
nut voor de bedoeling blijvende; 3) Dat, naar het flraks be.,
redeneerde, de gevondene fom in masfa voor het geheele rijk
niet weer bedraagt, dan f 3,6o4,oco; hetgeen, in de gelijke
evenredigheid op 414,000 gegoede huisgezinnen over de geheele bevolking berekend, voor elk om de drie jaren wederom flechts f 8- ro- uitmaakt ; 4) Dat de omflag over drie jaren loops , en dus de fchaal der verhouding, of vergelijking,
biernaar wegen moet. In Amflerdam zon men met een beloop van f 735 *000 kunnen volftaan, dus in het jaar met
f 245,000; eene and, waarin ten jare 1798 de liefdegaven op
f t,5oo,000 zijn berekend.
De aangeflipte bijzonderheden, door den Heer v AN LLO•
GENDORP naauwkeurig ontwikkeld, ftrekken hem ten bewijze , dat het voorgeftelde ontwerp niet flechts op het papier
aannemelijk, maar ook uitvoerbaar is. Doze uitvoering ech,ter geheel ann de vaderlijke voorzieningen der gemeentebeftureu overlatencle, bepaalt de fchrijver zich nog tot eenige
redenen, om het plan, als voordeelig voor de bijdragende
ingezetenen, en els nuttig voor den ftaat, aan to dringen , en
befluit met den wensch, om hetzelve nailer beoordeeld en
beproefd to zien.
Wij hebben ons bij dit kleine boekje lang opgehouden; dan,
onderwerp en behandeling waren to belangrijk, om er los over
been to loopen. Wij wenfchen van harte , dat bet opgegeven plan ook door onze aankondiging ter algemeener kennis gehragt, en zoodanig getoetst worde, dat het vele goede, daarin vervat, in werking kome, tot leniging van den algemeenen nood; terwijl wij den Heere VAN HOGENDOR L.
in alien gevalle de bemoedigende fpreuk toevoegen: In map
arii 5

violnisfe fat est.

Lew
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Leerzaam en verlustigend Gefchenk voor de Nederlandfche
.Teugd. Doormengd met aangename rerhalen en rem:lake
hjkheden, in poezij en proza , en verfierd met _Irani in 't
koper gebragte Platen. Te Aullerdam , bij H. Gartman1815. illmanaksformaat. 88 131. f 15 -:
pit boekje zal, hoe vele kinderboekjes ook reeds beffaan,
den lieven kleinen gewis welkom zijn. Het gnat hun, trouwens, ook ai gelijk vader en moeder: die konden oudtijds
ook met een Bijbel, een CATS en een of ander flichtelijk
boek foms jaren toe; en nu moet er vaak wekelijks een nieuwe roman of reisbelchrijving wezen. Het nieuwe behaagt;
en zoo houdt men bet lezen gaande. Wij zouden dus ook
wel voor kinder- leesgezelfchappen zijn ; doch de laatite lezer 4zou er, vreezen wij, flecht bij than: en deze fleetschheid is dus ook buitendien toereikend om pers en pen gaande
te houden, en ons met de kleinen te doen juichen, als er
weer wat nieuws komt. Dit boekje beefs een aantal plaatjes,
met eerie menigte beeldjes; bet behelst verhalen, gefprekken
en al wat zoo al in een kinderboekje behoort; onze kleinen
hebben er zich zeer fel op getoond, en dat valt ook ligt na
te gaan. Maar... „ Och , altijd komt vader met zijn maarP
— Maar, of alles bier zoo eenvoudig, zoo natuurlijk, zoo
vloeijend en zoo keurig is, als wij voor bet verfland en den
ihmak onzer lievelingen wet zouden wenfehen? — Hij pasf&
re met zoo velen! dit, ja, maken wij Beene zwarigheid te
zeggen. Maar liever zeiden wij: hij blijve met VAN A LPHEN en weinige uitgelezenen!

Recenfie van SALGUES, Gedenkfebriften, Letteroeff. 1816.
No. XII. bl. 5t9. reg. 6 enz. „ Prankrijk kocht van het
Gemeenebest de opperheerfchappij , met regt van wederkoop,
voor de vernietiging der gemclde fcbuld." Lees: voor de kv,Vt-

Melding der verfchotten van Frankrii k.
Recenfie van SCHARP, Gedenkzuil, bier boven, bl.
reg. so, ftaat 17clen, lees 16den„
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BOEKBESCHOUWING.
Opmerkelijke folding der Goddelijke Voorzienigheid in
de gelchiedenis der bekeering en verdere lotgevallen
van Cell Neologisch Prediker. Door hem zelven befchreven. Met cone zaakrijke Voorrede van den
Schriiver van het, voor cenige jaren in het licht gegeven, bclangrijk gelOhrift over de vereeniging van
het zigtbare met het onzigtbare. Lilt bet Hoogduitsch.
Te Haarlem, NJ J. L. Augustin. In kl. 8vo. 369
13.1. f 1-16 - :
eoloog, Neologic, .Voologiselt Pre!.7iker waren in onze
jettgd geheel onbekend; cerst in onzen Akademictiid
lecrden wij die vreemcle namen kennen , en wel van eene
zeer gonflige zijde. De achtingwaardip,Ite en nicest Christelijk gezinde mannon, die, met ter zijde ftelling van
feholastiek geharrewar, de leeraukken nuttig en bruikbear predikten , en goede uitlegkunde der H. Schrift
met zuivere wijsbegeerte en iedere nuttige wetenfchap
vereenigden , werden met den naam van Neologen beItempeld, incest door zoodanige jonge Iieden echter,
die van de goLlsdienstleer niet veel nicer toonden te weten dan klanken, bij eenen dommen catechifeermeester
aangeleerd , en die ook , bij hunne geindigde zoogenoem'de {ludic , weinig van de Akademie wegdroegen , dan het
driest verketteren, zoo al niet van hunne Hoogleeraren, dan voor bet minst van een aantal hunner tijdgenooten, tegen welicen zij echter niets konden inbrengen, clan dat zij kundiger, wijzer en nederiger waren
dan zij. Spoedig, echter, zagen wij deze verkeerde t oepasting in van een woord, hetgeen geheel . iets anders
moct aanduiden , en het bleek ons, dat gezegde jonge
mall niet
lieden flechts hadden hooren
Len waar de klepel hing. Wij zagen, dat eigenlijke
NeeD
10EKBESCH. 1817. NO. a.
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Nedogie niets getneens had met gezonde uitlegkunde
en ecute wijsbegeerte; en dat, zoo lang onze Hollandfche geleerden hun algemeen erkend karakter niet verloochenden, dit geheel vreemd gewas wel weinig tieren
you op onzen vaderlandichen grond en in het eerlijk
Hollandsch hart. Is iemand evenwel nog in onze vroegere, flraks gemelde misvatting, of heeft hij gezegden
ketterreuk nog niet afgelegd, zoo moge hem bet boekje , dat wij nu aankondigen, onderrigten. Het voorWerk, zoo wet van den Vertaler, als dat, hetwelk de
titel meldt, is hiertoe reeds meer dan voldoende. De
Neoloog maakt zijne lchriftnitlegging aan de rede, en
deze aan de zinnelijkheid, aan 's menfchen gelielkoosde neigingcn en hartstogten, onderworpen. Hij gelooft
alleen aan zijne rode, en laat deze niet door het gewe=
ten befturen. Hij beproeft zells, om de fhin van het
geweten , als eon gewrocht vasi k11,-zst , en dat van de
opvoeding afhangt , in derzelver hooge waarde to doers
dalen. Deze redo laat met zich markten, laat zich buigen
en wringen, en voegt zich naar neigingen, hartstogten
en zonden; zij is op alles gevat, en weet al wat verkeerd is, als de bekwaamfte advocaat, to bepleiten. Zoo
veroorlooft zich de Neoloog verbeteringen aan de Goddelijke Openbaring; of exogifeert, op zijne wijze, het
gewigtigfte en duidelijkfle in de H. Schrift weg, enz.
Wie flemt den Voorredenaar niet gaarne toe, dat zoodanige Neologifche Predikers zich fchuldig maken aan
de onvergeeflijkfle en onmenfchelijkfle beroovinghunner
natuurgenooten? „ War toch konden zij, ook bij do
„ meest uitgebreide geleerdheid, in de plaats geven,
„ hetwelk het duizendmaal duizendfte gedeelte van dezen roof vergoeden kan? Indien zij den mensch den
„ magtigflen teugel ontrukken, welken God tot overwinning onzer hartstogten in de Openbaring gelegd
heeft, welk tegenwigt kunnen zij dan geven, van„ neer de verzoeking tot verzinnelijking to zwauwordt ?
welk tegenwigt zullen zij geven , wanneer de last van
lljden en vertwijfeling ondragelijk worat ?" enz.
Van
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Van dezen echten Neologifchen flempel was de Prediker, die ons bier de gefchiedenis zijner bekeering mededecit, en inderdaad die bekeering noodig had; imniers zoo kwam bet ons voor bij den titel en na deze
voorredenen, alhoewel de man zelf ons zest, dat hij
als een goed Evangeliesch Christen, die jczos cunt sr u s als zijnen Middelaar en Verlosler, en G o n als zijnen Vader en Welcloener eerbiecligt , in den herfst van
1780 op de .... Hoogelchool kwam , en hij elders oprnerkt, dat God aanhoudend kennelijk aan hem gearbeid en verhoed heeft, dat hij zich in den dooMof der
onzalige 1Veologie filet geheel zou Yerliezen. Het moot
er op de Hoogefcbool, die hij als jongeling bezocht ,
erbarmelijk hebben uitgezien; en inderdaad had dit jonge mensch eene zeer groote verpligting aan eenen (Alden
Christelijken vriend, niet alleen voor dikwijls berhaalden tijcleliiken onderfland, maar ook voor een aantal
welgemeencle godvrucbtige brieven , door welke hij hem
teen dit allcrdringendst gcvaar Wilde wapenen.
kVat nu dit wapmen zeive betreft: wij vinden bij
den gemoedelijken ernst en do hartelijkfle welwillendheld bier we/ het cen en ander, ja zelfs veel , dat ons
unnemend behaagt maar ook bet een en ander, ja
zells veel , dat ons gehecl onbekookt en zeer onvoegzaam voorkomt, en ook veel, dat ons ArillACADA/MA
is. Van bet een en ander eene proeve. Tot bet eerfle brengen wij vooral de vele opwekkingen om op
God tc zien, en tot de hooge waardering en bet da m
gelijksch gebruik van den Ilijbel; en zoodanige gezegden : „ Men heeft den mond vol van omzigtigbeid,
„ waardoor men zich bij elken flap moet laten -befht„ ren, van menschkuncle, van naarftigheid, en dui„ zend fraaijigheden, die op zich zelve zeer goed zijn,
„ maar alleen maar niet tot God laden. Zekerlijk wit
God niet, dat wij met de handen in den fchoot
„ zitten , en nit Iniheid wonderen verwachten zullen ;
„ maar zich to verbeelden, dat het alleen van onze
leerdheid, levenswijsheid en dergelijke afhange, om
D a
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„ door de wereld te komen, dat wil Hij even zoo wei„ nig. " — „ Den Gezalfden lief te hebben, is beter, dan
alles te weten." — De opmerking ook , dat de Prediker „ noch Milder, noch
rij- fcherm- en
„ taal-meester,, noch bovennatuurkandige, noch twist„ fchrilver,, noch Philoloog behoeft te wezen , om den
„ gocden , eenvoudigen landman tot j z us te wijzen,”
enz. enz. Maar tot het tweede brengen wij 's mans
ftellige verklating, dat de twijfel juist aan de echtheid
van de Openbaring van yoannes tot de bare Neologie
leidt, zoo al reeds daartoe niet behoort ; en als hij zich
over t yo. V: 7. te dezen aanzien nog fierker uitdrukt.
Het is zcer goed gezegd, dat PETRUS, de visfcher,
en Antos , de herder , Beene Theologanten waren ; dan ,
deze herinnering was, dunkt ons , niet bijzonder noodig aan eenen jongen mensch, die toch geenszins aan
de Akademie kwam om een godvruchtig visfcher of
veehoeder te worden, en die op de gaven, gezegden
Apostel en Profeet verleend, niet rekenen kon. Wij
gevoelen het onderfcheid van Theofophie en Theologie,
en achten de eerfte verreweg de nitnemendfle, en vast
onontbeerlijk; dan, bij de vele Bpelfche aanwijzingen,
bad de brieffcbrijver toch ook wel zijnen jongen vriend
aan de bedoeling van PAuLus, a Tim. II: a, mogen
berinneren. Over het gelieel vinden wij hier,, bij al de
goede meening, bona mixta malis , en het volgende b.
. is, dunkt ons, eene zonderlinge vermenging van —
zullen wij zeggen verftand en onverftand? of moeten
wij zeggen: van hetgeen verflaanbaar en (voor ons voo
bet minst) onverftaanbaar is ?
„ Ik verfla onder Godgeleerdheid nooit lets anders,
„ dan dat, wat gij de Godgeleerdheid noernt in een' en„ geren zin; want deze rnoest eigenlijk de Godgeleerd„ heid van alle menfchen zijn, deze natnelijk, die in
5, een overzigt beftaat van het geheel van den Bijbel.
Want, opdat wij de ware betrekking tusfchenSchep„ per en fchepping zouden kennen, daartoe immers gaf
i eene Openbaring, en daartoe immers verfcheeu
TS J E'
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u s in bet vleesch, en leerde dit verband zoo
• zonneklaar! Maar federt men zoo grillig geweest is,
een afzonderlijk Theologisch gild te gaan oprigten en
„ der duidelijke leer van j E z u s eene geleerde wijziging
„ te geven , en met wereldwijsheid, enz. te vermen5, gen; daarvan eene leer van verborgenheden te maken ,
„ Welke alleen zij , die zich den titel van Hoogleeraren
• aanmatigen , alleen zij, die , wat hunnen hand aan„ gaat , geestelijken zijn , noodig liebben te weten;
„ federt dien tijd wcrdt de boer genii,: de Edelman af„ gelcheept met anis en drat. Maar juist van daar
„ dat harrewarren onder deze geleerden van ambacht,
„ domheid daarentegen en onwetendheid, bijgeloof en
ongeloof onder de leeken. De tijd nadert, wanneer
vervuld zal worden: zij zallen alien van G 0 D ge„ leerd zijn! En dan zullen de hooggeleerde gildebroe„ ders ervaren , hetgeen er yerem. X: 14. van zulke
„ kunftenaren flaat dat zij .onvernuftig zijn.
„ Gij meent dus den Lijbel noch in zijn verband,
„ noch ook enkele plaatien deszelven te kunnen ver„ Haan, zoo lung gij aan u zelven Ivordt gelaten? Daar
„ hcbt gij gelijk aan: Zoo Zang gij aan a zelven wordt
„ gelaten, verthat gij dien niet; maar met behulp van
„ menfchelijke geleerdheid even weinig; c ODs geest
„ moet u Leiden, door dezen verklaart de Biibel zich
„ zelven ; want die is GODS woord , is , naar a Tim.
„
16, van G o D ingegeven; dat voldoet mij niet,
dat menlchen denzelven uitleggcn zonder eenig an• der hulpmiddel dan bloot menfchelijke wetenfchap.
„ Omdat men de grondflelling heeft aangenomen , die
„ gij flaande houdt, midst van daar komt het, dat
Tim. III: 1-9. zoo treffend op onze tijden past. Wie
• mij daarentegen , den BIjbel tilt den Bijbelverklaart , die
, is mill man ; in hem is bet gevoelen van j E z u s en vag
„ zijnen geest. Voor de kerkelijke vergadering en bij bet
„ Examen, weet ik wel , kunt gij uitlegkunde , taalkunde
„ en wederleggende Godgeleerdheid niet misfen ; leg er
• dus naarftig op toe; want dit is zoo noodig, als dat gij —
1) 3
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„ nu bet eenmaal zoo wizen moet
niet zonder geestelijk
gewaad
den
kanfel
durft
beklimmen.
Maar zijt
3/
„ gij eens geplaatst, leg dan al die geieerdheici" [NB.
nitlegkunde en taalkunde !] „ naast uwen ftudenten„ degen of en weg; en leer het yolk geene Theologie,
„ Beene bijbelfche woordenktamerij , maar Goddelijke
3/ wijsheid. Vertaal dit bat& zamengeftelde woord eens
5/ in het Grieksch, en beet het Theofophie, dan zult gij
„ rnij vertlaan. Ik weet wel, de Theologen nemen aan„ fronds fteenen op , wanneer zij eenen Theofoph ont„ moeten ; maar ik weet tevens , dat de Theologi„ fche (Godgeleerde) Farizars met den Theofophifchen
„ (Goddelijk - wijzen) JEZUS eveneens handelden.
„ Dc plaats, i Cot. XI: zo, zal u voorzeker niemand-verklaren, die niet weer , wat Bijbeliche Phyfi„ ca is; gevolgelijk is ze voor II verloren ; en evenwel
„ werd dezelve door de eerfte eenvoudige Christen„ vrouwen te Corinthe verflaan.” cnz.
Wat de Vertaler ook in zijne aanteekeningen, ter opbeldering van h'etgeen de Brieffehrijver van Bijhelfehe
Phyfica en hoogere Natuurkunde aanvoert , gezegd hebbe, veel daarvan verklaren wij rond dat ons onverltaatibaar is , even zeor als mans ttellige verzekering:
„ dat geen van onze wereldwijzen en Godgelcerden de
„ drie eerfte verzen van Genefis I verttaat ; " en dat
„ zoo nitfIlalTd het midden en einde der Openbaring
„ verflaat, omda-t niemand het begin verflaat." Over;genS geven tvij den-Brieffchrijver, met den Vertaler,
gaarne daarover lof, dat hij zich zijnes Bijbels, zijns
gelorofs en zijner hope niet fchaamt, en gelooven gaarne, dat htj e'en man is, die CHRISTUS belijdt voor
ate menfehen, Met woord en daden. Maar zijne brieven
behoefclen daarom nog niet, zoo als zij bier voorkomen,
voor bet Duitsch, en nu ook voor het Nederlandsch
publiek gedrukt te worden. En van wege bet vele in
dezelve , dat of onverftaanbaar , of voor de grootfte
inisduldingen vatbaar is „ vreezen ook het daarin voorkomende goede bij onze ituderende jettgd weinig
goods
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goods zal flichten; gelijk over het geheel het fchrijven
op zoodanig eenen tool , Gode zij dank ! ten aanzien
van het onderwijs op ooze vaderlandfche Hoogefcho.
len, nog geene behoefte is.
W'ij hebben ongevoLlig zoo fang bij deze brieven en
het voorwerk verwijld, dat wij oils in de bekeeringsgefehiedenis zelve nict zccr kunnen verdiepen; maar het
reeds aangevoerde geeUt onzcn nadenkenan Lezer ook
omtrent dezelve wel iniichting genoeg. Toen de man
van de Akademie kwam, was hij regtzinnig bij regtzinnigen, en onregtzinnig bij onregtzinnigen. Hij werd
voorzanger en fchoolmeester ; en de firaks gemelde brieven hadden bij hem voor het minst dien indruk nagelaten , dat hij , Naar zijne overtaiging , deed , wat in zijn
do kindcren met jEzus bekend te
vermogen was ,
dien hi; zelf nog
maken, en to leidea tot J E z u s
t2iet kende, Wien nogtans to kennen waande. Dan,
de ondfte prediker en fchoolopziener drong er op, dat
hij de jongens tech nict zou bezig hoiden met drooge befpiegelingen en geloofswaarheden, maar hen yea
moor in de zedeleere , als de hoofdzaak des Christendoms , zou onderwilzen. En van toen of droeg
hij zijnen fchoolkinderen niet dan den Natnurlijken
Godsdienst , in den Tom des Christeleken, voor, en behandelde ldjsfelijk (gelijk men oordeelde) de zedekunde.
Hij huwde cone godYruchtige, hoewel destijds ook nog
niet bekeerde vrouw, de dochter van eenen prediker,
ecn' man van echt Christelijke geziadheden en ongeveinsde godsvrucht. Zijn fchoonvader was het tegenwigt, waardoor hij dan weder eenigermate werd opgetrokken nit het Pik der Ncologio, waarin hij wederdiep
gezonken was. Vervolgens werd hij zelf Predikant, en
wel op zijne tegenwoordige flandplaats. Hij kon nog
van zich niet verkrijgen, zich geheel tegen het nieuwe
fystema te verklaren; de Satan held hem nog altoos gebonden in zijnen firik, en — op twee gedachten hinkende, aanvaardde hij met Pinkfier 1.794 zijn gewigtig ambt.
Maar drukkende nood, bijzonder gedurig gebrek aan de
D4
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nooJige middelen van beflaan voor hem en zijn gezin,
een ruim deel aan de rampen en ijsfelijklieden van den
oorlog, waren de wegen, langs welke hij eindelijk tot
eene algeheele en flandvastige bekeering kwam ; hetgeen , zoo wij het wel veritaan, zoo veel zegt als , dat
hij volkomen en in alles de gevoelens omhelsde van zijnen briefichrijver en vriend: gevoelens, die ons echter
nog in alles, ook bij het lezcn van 's mans gefchiedenis, niet volkomen helder geworden zijn; zoodat wij
de regte waarde van 's mans bekeering niet durven beoordeelen, v6Or wij de bedoelde theorophifche uitlegging der drie eerfle verzen van Genefis I een weinig beter kennen , dan ons dit nu bij gisfing mogelijk is. De Prediker was inderdaad wel Lang in eene harde lijdensfchool ;
en bet droevig affterven van zijnen oudflenbravenzoon,
en zijne waarlijk Christelijke onderwerping, zal wel
niemand zonder aandoening ]ezen. Ook is 's mans levensloop vol van de fprekendfle bewijzen eener bijzondere Voorzienigheid, en moge veel bijdragen, om het
geloof aan een zorgend God, die de gebeden boort, en
wiens hulp gedurig nabij is , te hevestigen ! In dit opzigt, dan, kan dit boekje nut doer; wij ontkennen
echter niet, dat het bij ons niet voldeed aan de verwachting,welke wij, op den titel en het gerucht af, dat
er odder een aantal godsdienftige menfeben van uitging, van hetzelve hadden opgevat. Stichte zich er ininiddels mede , wie dat kan! In een volksgerchrift tegen de Neologie en Neologifche Predikers, indien zoo
lets dan bij ons behoefte gerekend worde , verlangen wij
nieerder duidelijkheid, en ronde Hollandfche taal, opdat men wete, wat men dan eigenlijk wil. Dat Theofophic en Theologie verfchillen, en dat de eerfle veel
vitnemender dan de laatfle is, behoeven Gode zij
dank! nit de bekeering van geenen Duitfehen Neologifchen Prediker te leeren. Dat er ook in de Theologie
veel fcohe non vita op de Akademien geleeraard wordt
en nog meer,, dat, hoewel voor den Prediker hoognoodzakelijk, niemand, dan een dwaas, op den predik-
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dikfloel brengt , is waarlijk geen nienws. Maar daarom
geven wij den raad nag niet, taal- en uitlegkunde net
den fludentenclegen weg te zetten ; en meenen , dat zoodanig een raad geene echte Theofophen vormen zal.
De Gefchiedenis van Samuel, naar den .Bijbel; een
Christelijk Huisboek, cloor J. P. SPRENGER VAN
EYR., Predikant te Rotterdam. In 's Gravenhage,
bij J. Allart. 18 15. In gr. 8vo. f 2-8 -:

Z

eer gepast vinden wij den titel van Christelijk Huisbock voor dit werk van den Meer SPRENGER VAN
EYK, zoo dat hij in zijne zeer lez,enswaardige voorrede, bl. XV, denzelven niet eens had behoeven te regtvaardigen, en wij er geen' bcteren voor zouden weten.
Het is, inderdaad, een bock , gefchikt tot godsctienflige opklaring en ter bevordering van ware godsvrucht
en deugd , hetwelk wij gerust aan alle welgezinde
Christenen, vooral van bet Hervormd Kerkgenootfchap ,
aanbevelen; een boek, waaruit zij veel zullen kunnen
leeren en veel nut en flicking ontvangen. Het onderwerp is van grout gewigt en van grout belang. Het behandelt de gefchiedenis van Samuel , een der voortreffehjkfle mannen bij de oude Israelieten. Deze gefchiedenis had de eerwaardige SPRENGER VAN EYK in
eenige leerredenen voor zijne gemeente behandeld: en
raij keuren het volkomen goed, dat hij, dit zijn werk
tot meer algemeen nut willende uitgeven , den vorm
van preken heeft daargelaten, en, die geheele gefchiedenis in verfeheidene ardeelingen gefplitst hebbende,
als zoo vele rustpunten voor den lezer, zijne flichtelijke en toepasfelijke aanmerkingen ovcral, bij gefchikte
gelegenhecien, heeft medegedeeld. Schoon de Schrijver,
dus, geene doorloopende verklaring van het eertie bock
van Samuel, voor zoo ver lietzelve dezen man betreft,
gegeven heeft hetgeen wij in 't algemeen zeer goed en
met
D5

438

J. P. SPRENGER VAN EY1C

Met zijn bijzonder plan overeenkomilig vinden, hadden
wij echter wel gewenscht , dat hij, bier en daar,,de woorden des gewijden Gerchiedlchrijvcrs vat meer had opgegeven en behoorlijk verklaard.
\Vat nu de verklaring der gefehiedenis bctreft , dezcs
is noch te kort, noch te uitvoerig, maar houdt een'
verflandig gekozenen middelweg. Het gedrag en het
karakter van Samuel wordt, zoo wel als de vermelde
gebeurtenisfen, in een klaar daglicht voorgeileld, en,
waar het te pas komt, de eer des Bijbels genoegzaam
gehandhaafd. Hier en daar Ivordt, tot beter verftand
van het gebeurde, lets ingevlochten. Zoo wordt, bl.
176, met reden, vooronderfteld, dat, gedurende de
redevoering, welke Samuel hield bij de plegtige inhuldiging van Saul tot Boning, het yolk meer en meer begon te morren, en cindelijk zich tegen den Profect te
Verzetten; en dat hij, tot fla ying van zijn gezag, een
teeken nit den hemel , op zijne bcde, deed komen, ten
blijke van het groote ongenoegen, hetwelk de Israncten aan hunnen God gegeven hadden, door ccnen Boeing te begeeren. Daarentegen vinden wij geen' grond
om te ftellen, zoo als bl. 65 en 66 gelchiea dat Eli
gemelijk was, omdat hij nit den flaap gewekt werd , of
dat Samuel, daar hij de eerfle reize den ouden man,
door zijne drift, verichrikt had does ontwaken , voor de
tweede reize zoo zacht mogclijk near deszelfs legcr trad.
Hiervan is geen fpoor in het gerchiedverbaal, en 't een
of ander doet niets ter vcrklaring. In Gene dichterlijkc
uitbreiding zouden wij tegen dergeli;ke vindingen niets
hoegenaamd hebben. Bijzonder heeft ons bevallen
betgeen de Schri1ver opgceft over den opgerigten peen
Eben- Haezer. Dit is zoo geheci in den ouden godvruchtigen gecst bij — Zeer gepast zijn ook de
flichtelijke aanm2rkine;en , zoo wel voor bijzondere perfonen , als met betrekking tot de hengelijke en voor alcijd merkwaardige verlosfing van ons vaderland, tot welvermelding eene allernatuurlijkfte aanleiding was. —
Zeer wel uitgewerkt hebben wij ook gevonden het laatfte

SAMUEL.

fle ftuk, 't welk de Leeraar in zijne leerredenen niet
behandeld had, maar er thans bijgevoegd heeft, over
het gebeurde teEndor„ Hij hceft dit zonderlinge voorval in zulk een daglicht gefteld, dat ieder onhevooroordeeld lezer geen' gegronden meer hebben kan,
of de herrezene en kwaadvoorfpellende Samuel was Touter eene vinding van het flimme vrouwsperfoon. Dit
fink is ook zeer veritandig aangewend tot aanfporing
om geen gebruik te makcn van bedriegers , die voorwenden de toekoinflige lotgevallen en bet juiste fterfuur van
anderen te kunnen voorlpellen, en om geheel te berusten in Gods liederijke wijsheid ,die een' iluijer gefpreid
heeft over de tockomflige voorvallen van ons leven en
den juisten tijd van onzen dood. Over het geheel
genomen, handen wij behagen in den toon en de voordragt der toepasfelijke aanmerkingen. Op fommige plaat.
fen, echter, ware, ones eraehtens , de declameertoon,
op den kanfel bij velen in -gebraik,' beter vermijd geworden, en een toon aangenomen , die den lezer minder
deed denken aan voorheen uitgefprokene leerredenen.
Meer aantnerkingen zouden wij te maken hebben: dan,
bet menigvuldige goede, nuttige en fchoone, dat wij
in het bock gevonden hebberi , weerhoudt ons; en,,onze korte opgave en beoordeeling genoegzaam rekenende, befluiten wij met den wensch, dat dit bock in
veler handen zij, en veel nuts ftichten mop!
.elanmerkingen voor Ongeleerden over het Boek Yob; —
en: .damnerkingen voor Ongeleerden over de Pfalmen. Door ALBERTUs BRINK- in leven Predikant to Leeuwarden: na deszelfs dood uitgegeven
door P. KOUMANS BROUWER, Predikant to Youre. Te Leeuwarden, bij J. W. I3rouwer. 1815. 1.3
gr. Svo. To zatnen f 2-;-:

een' tijd, waarin men, ook hier te lande, grooten
ijver

6o

A.

DRINK

ijver betoont tot meerdere verfpreiding des Bijbels, kan
men het niet anders dan van veel belang befchouwen,
dat er ook gedacht worde, voor het gros der
Christenen, het gebruik des Bijbels gemakkelijker en
nuttiger te maken. Tronwens, wie is er, die niet bekennen moet, dat bet niet genoeg zij , den Bijbel zoo
raaar vlugtig weg te lezen, maar dat men denzelven
met aandacht en met verfland, en zd6 behoore te lezen, dat men er wijzer, godvruchtiger en beter door
worde? Het is bekend, dat bet oogmerk der oprigters
en voornanders van de Bijbelgenootfchappen is, om den
Bijbel zonder eenige bijvoegfelen te geven; en wij gevoelen al het moeijelijke, dat er in is, om er eenige verklaringen bij te voegen. Dan, zonder over deze zaak
te willen uitweiden, zien wij met genoegen, dat er, in
onze dagen en bij onze natie , mannen zijn , met
de edele zucht bezield, om het echt en nuttig gebruik
des Bijbels te bevorderen, hunne pogingen daartoe in
bet werk ilellen. Onder dezen muntte, in zijn leven,
uit een der eerwaardigite Leeraren van bet Hervormd
Kerkgenootfchap, ALBERTUS BRINK, een man,
die veel kunde met veel oordeel en verfland, en
met den onvermoeidffen lust, om nuttig te zijn, vertenigde. Hij leide zich opzcttelijk toe, om den Bijbel
meer verftaanbaar te maken voor hen, die, eenig belang
in den Godsdienst ftellende, nit deze hemelfche bron
bunne kennis wilden puttee. Hij had, om van andere
werken niet te gewagen, tot dat allerloffelijkst einde,
bet geheele 0. V. bewerkt, en met zijne leerlingen in
daartoe ingerigte catechifatien behandeld. Dank hebbe
de Eerw. P. KOUMANS BROUWER, een zijner leer.
lingen en regtmatige hoogachters, dat hij dezen (chat,
ten meer algemeenen mate, nit 's mans papieren, voor
het publiek te voorfchijn wilde brengen!
Het eerffe flakje is over bet aloude en onvergelijkelijk
fchoone, doch zeer moeijelijke bock gob. In dit flukje
wordt beknopt , duidelijk en voor den eenvoudigen Chris ten , die eenig gezond verltand bezit en met aandacht
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Bijbel lezen wil, het voornaamfte bijeengebragt,
dat, tot verklaring van dit boek, te zijnen nutte en
ftichting verftreleken kan. Hij begint met algemeene
aanmerkingen, als eene foort van inleiding. Dan vol.gen , naar de orde zelve der hoofdftukken van het boek,
eenige aanmerkingen over de voornaamfte zaken en de
duisterr,:e uitdrukkingen, met invlechting van korte en
welgekozene toepasfelijke aanmerkingen.
Net tweede ftukje, over de Pfalmen, is ons,bijna ten
tijde, ter hand gefteld met bet eerfte, en beefs,
voor zoo ver de geheel andere aard en verfchillende
bond van dat bock bet toeliet, dezelfde inrigting. Het
eerfte hoofciltuk handelt over bet boek der Pfalmen in
bet algemeen, en die van David in bet bijzonder: van
S 5 tot aan bet chide worden de Pfalmen van David
in eene zeer goede orde gerangichikt, en in die orde al
bet noodigfte tot derzelver nuttig gebruik voorgedragen.
Het tweede hoofdfluk handelt over Pfalmen van onderfcheidene dichters, zoo wol van hen, wier namen in
het opfcbrift er biigevoegd zijn, als van namelooze
Pfalmen. Eindelijk, in bet derde boofdfluk, is alks
zeer geleidelijk voorgedragen,'t welk in de beide vorige
hoofdflukken niet gevonden worth , en verder noodig was
te wan, om van dit bock bet meeste nut te trekkcn;
en, ten flotte , wordt eene opheldering gegeven van
fommige meer duistere fpreekwijzen. — Deze bebandeling, die van 's mans beleid ten klaarfle getuigt, zou
voor den gewonen lezer, die iets over den eenen of an-.
deren Pfalm in 't bijzonder weten wilde, hare moeljelijkbeid hebben kunnen: cloth ten bladwijzer, die achter dit, zoo wel als achter bet eerfte ftukje, gevoegd
is, neemt alle dergelijke zwarigheid volkomen weg.
Wij zouden , op nicer dan ane plaats, wel iets.
aan te merken hebben , alwaar wij, mtt grond, Incenen anders te mocten denken dan de achtingwaardige Sc'arijver : maar, dewiji onze aanmerkingen voor
ongeleerden, voor welken deze ftukjes beftemd zijn ,
Minder ter take doen , en daar de Heer
in
zijn '
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't algemeen, getoond heeft, bekend te zijn met de
gevorderde uitlegkunde des 0. V. en een verftandig gebruik van de noodige hulpmiddelen gemaakt
verkiezen wij dezelve terug te houden; en wij
tefluiten onze korte opgave met den hartelijken wensch ,
dat alle de overige boeken van het Oude Verbond, zoo
als de voortreffelijke BRINK dezelve had afgewerkt,
ultgegeven worden; dat men, in de Bijbe1genootfchappen van ons vaderland, deze en de volgende Palkjes onder die genen verfprcide, die zich minder in de
gelegenheid bevinden om zich dezelve aan te fchaffen,
en van wie men eenige hoop koesteren ken, dat zij
dezelve tot bun nut gebruiken zullen; — eindelijk,
dat, onder de hoogere klasfen der maatfchappii , alwaar
men juist niet overal, bij eene meerdere bad-laving,
nicer gevorderd is in het refit gebruik van den dierbaren
Bijbel, zich zeer velen deze met verfland interigte
huipmiddelen aanfchaffen mogen!
in

meet

GOEDE 's

van cn voor Lijdenden
Rainpfpoedigen, of Bijdragen te hanner onderrigtit2g ,
opwekking, troost en hulp. Ifle beef, Vie Stuk. Nieuwe Uitgave. re Groningen, bij W. vvouters. i^16.
M gr. 8vo. Ito
f : - 18 -:
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ij konden dit 111agazijn bij de eerfle uitgave van
goeder harte aanprijzcn; nu meldt zich de Sehrijver,
hoezeer hij bet werk met eenige andere vriendcn der lijdende menschheid had opgezet, (waarvan reeds fommigen overleden zijn) en hij iederen bevoegden tot het leveren van bijdragen uitnoodigt. IIet werk vond geenen
genoegzamen aftrek, door den zeer ongunftigen tijd,
(het jaar 1813, v66r den gueftigen ommekeer van taken
in Europa ;) het werd daarom niet voortgezet; de uitgave words nu nogmaals beproefd, en wel, zoo wij
tertrouwen, met gunfliger uitzigt, niet alleen wegeh3
de
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de gunfliger tijden, maar ook door de algemeen erken..
de bekwaamheid des Eerw. Schrijvers voor de taak , die
hij op zich neemt, waarvan zijn nog niet lang verleden
gelehrift, „ Onzigtbare, zigtbaar in de lotgevallen
der me,nfchen," reeds alleen genoegzame waarborg is.
Wij hopen alzoo de geregelde voortzetting, telkens in
Maart en September; terwijl ieder wordt uitgenoodigd,
zijne bijdragen voortaan aan den Eerw. GOEDE zelven
in te zenden. Wij wenfchen zeer, dat onze herhaalde
aanmelding mede moge bijdragen tot den goeden aftrek
van dit zoo nuttig en doelmatig gelchrift , en achten
niet noodig, onzen gegevenen, opregt gemeenden lof
bier weder met zoo vele woorden te herhalen, maar
verwijzen onzen Lezer te dezen aanzien naar No. XI
en XII van ons Tildfchrift voor 1814, alwaar hij eene
vrij uitvoerige beoordeeling van dit eerile fink vinden
z al.
Magazijn, toegewijd aan den geheelen Pmrang van de Geneeskunde, enz. enz. Ilde Deel.

ez-zozpwrsg.

(Tweecle Verflag.)

H et Hide Elul: wordt geopend met eene verhandcling
over de meerdere zekerbeid, Welke de befehortving der
tong boven het onderzoek vacs den pots geeft , in het joist
heoordeelen van fommige ziekten ; door den Liitgever
S A N D E it. Na aangetoond te hebben, dat de ware
geneeskunst geheel op proeven en waarnemingen gegrond is, en van Welk een belang dus voor de kennis
en behandeling der ziekten de behoorlijke waarneming
en waardering der teekenen is, waarin z i ch de ziekte
openbaart, deelt hij, als eene bijdrage tot de Semiotick , zijne bedenkingen over de waarde der tong boven
den pols, als zickteteeken, mede. Het is bekend, dat
de meeste Geneesheeren op den laatften veel, welligt
vat al te veel, vertrouwen ftellen. Dit /aatfie komt
ten minfle SANDER. voor, het geval te
overal,
waar

E4

NIAGAZIJN

waar geene eigenlijke vaatkoorts of ontfleking plaats
beat. Hij toont voorts aan, dat er dikwijls, zoo wel
bij den zieke als bij den Geneesheer, omflandigheden
zijn kunnen, welke het onderzoek van den pols bedriegelijk waken. Vatechter de eerstgemelden betreft ,zij
'zijn meestal van dien aard, dat een oplettend Geneesbeer derzelver aanwezen en invloed ligtelijk kan bemerken, en beoordeelen, of en in hoeverre zij dit teeken
deszelfs waarde benemen. Van dien aard zijn b. v.
de ligging der fpaakbecns - ilagaderen, de toevallige
Jigging van den arm, het verfchil tusichen den regter
en linker pols. Andere zwarigheden gelden even zeer
ten aanzien van de tong, b. v. gebreken van het werktuig zelf, idiofyncrafie, de tijd, waarop men den zic-,
ke waarneemt, enz. Van mecr belang komt ons voor
het tegenfprakige van den pols bij zentrwziekten, waarvan Recenfent ook dikwijls voarbetIclen heeft aangetroffen.
Onder die omftandigheden, Welke, bij den Gencesbeer zelven, het onderzoek van den pols onzekercier
waken, telt s A N n R R , in de eerite plaats , de zeldzaamkid van den waren praktifchen tact, welken hij dus
wonderlijk genoeg, in het gevoel fchijnt to zoeken. Wij
geven hem in bedenking, of dezelve niet veel meer afhangt van de oefening der zintuigen in 't algemeen,gepaard met een verfijnd oordeel. Het is iets , den Geneesheer als kunttenaar eigen, even als den Schilder,
den Dichter. En wie zal dat in de vingertoppen zoeken? — Eene tweede omflandigheid, de meerdere ze4erheid van het gezigt boven het gevoel, doet, dunks
ons , nicer en het allermeest af, ten minfte meer dan
gebrek aan tijd en de winterkoude: want een vlugtig bezien van de tong brengt den Geneesheer even zeer op
den dwaalweg, als het vlugtig voelen van den pols; en
de koude moet al zeer fnerpend zijn, wanneer men ze
niet door een paar goede handfchoenen weren kan. Ja
zelfs zoude men tegen het voorregt van het gezigt haven het gevoel kunnen aanmerken , dat een juist oog
niet
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Diet elk gegeven is , en dat het gevoel zich beter laat
oefenen en fcherpen, dan het gezigt.
Van veel meer belang komt ons voor, hetgene s A ND ER aanmerkt over de meerderc organifche edelheid der
tong , haar fijn zamenftel , hate menigte zenuwen en
vaten , hare werking als affcheidend werktuig ,als werkwig van den fmaak. De tong vereenigt dus vele ea
veelloortige kenteekenen, kan, in van aard zeer verfchillende ziekten, even zeker geraadpleegd worden, en
daarin is Iva voornamelijk de hoogere waarde van dit
ligchaamsdeel voor de Semiotiek gelegen.
Eene waarneming betrekkelijk het zwellen, vergrooten
en uitzakken der tong , door den Heer EANDSKROON.s,
voorafgegaan van eenige aanteekeningen, Itit andere Schrijvers overgenomen. Uit deze korte , maar welgefchrevene waarneming blijkt vooral het nut van bet onderlieunen der tong door een opfchortend verband, het ligf„, en op den rug en de belette uitvloeijing van bet fpeekfel , gepaard met het gebruik van zacht zamentrekkende middelen.
Onderfcheidene, genceskundige waarnemingen van J.
D E B RAAUW, Med. Dr. to Woerden. Dezelve betreffen vooreerst eerie mazel-epidemie , waarin de ituid vrij
flak ontaoken hoofd en de borst weinig aangedaan waren. Tegen het einde derzelve openbaarde
meestal cen buikloop , volgens den Schrijver niet altijd
van een' gastrifchen aard. Ook vond hij baat bij zachte
buiksontlastingen , en zelfs bij kinderen , Wier inge•
wanden met flijm bezet waren, van eerie fterker zuivering derzelven. Te regt averkt hii dan ook aan, dat het
uitflag op zich zelf deze zuiveringen, zoo zij anders
zijn aangewezen , niet verbiedt.
Belangrijker nog is de waarneming van het nut van.
Hydroli!lfnretunt ammoniac in 00/2' veroziderden caw.rhns veficac, De Schrijver gaf vier of vijf droppels on/
de twee uren , met ilijmige dranken , met het beste
gevolg. Te regt merkt hij aan, dat deze genezing niet
kan verklaard worden door de werking van dat middel
LozkfiEscn. II"/". NO. Re
op
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op de zuurftof. — De zwavelverbindingen fchijnen
in vele catarrhale aandoeningen zeer voordeelig te
werken.
Daar D it BRAAU1V van tijd tot tijd een vervoig op
deze wa.arnemingen belooft , meenen wij hem op de
langdradigheid van zijnen ffiji opmerkzaam te rnoeten
maken.
In het IVde ftuk vindt men, behalve bet vervolg
der verhandelinge van Dr. NIEUWENHUYS, eenige
waarnemingen over het nut van het Papeterzuur zilver
(nitras arg-nti) in de vallende ziekte, door den Heer
LANDSKROON. IIij gaf 2 gr. nitr. arg. , opgelost
in 6 onc. overgehaald water, vermengd met eene Arabifche gom. Hiervan Eat hij viermaal 's daags een lepel gebruiken. Niet altijci hielp dit geneesmiddel even
fpoedig. Somwijlen zelfs was hij genoodzaakt tot 61 gr.,
in die oplosfing, te klinnen, en daannede cenige weken aan te houden. Vier voorbeelden zelfs van vrij vernuderde epilepfie weken voor dit geneesmiddel; doch
de Schrijver merkt te regt aan, dat dit middel alleen
chin dienflig zijn wanneer de epilepfie van geene
floffelijke oorzaak, of /lever , het zij chemifche, het
zij mechanifche fcherpte, de zenuwen aandoende, afhangt.
Dit deel wordt befloten door eene korte bijdrage
tot de verloskunde, door de Rotterdainfche Vroedmeesteresfe VAN PUTTEN, waarin deze kundige vrouw
den invloed van de ligging der barende, gedurende den
arbeid , door eenige opmerkelijke voorbeelden aantoont.

De
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De Levens van gedenkwaardige Mannen en Vrouwen
nit de Achttiende Eeuw, gevolgd naar het Hoogduitsch
van S. BA uR , met eenige oorfin-onkelijke Hollandfehe Levens vermeerderd. Deel, 3 37 bl. IXde
of laatlie Deel, 404 N. In 's Gravenhage, bij J.
Allart. In gr. Svo. Te zarnen f 6

M

et deze twee Deelen is dus de verzameling van Levensbefchrijvingen nit de Achttiende Eeuw gefloten,
waarin echter veel minder oorfpronkelijke Hollandfehd
Levens voorkomen , dan wij volgens den titel regt hadden te verwachten : in beide deze Deelen is er althans
niet een enkel te vinden. Zelfs na de bekende verzameling van Nederlandfche Mannen en Vrouwen, in io
Deelen, was er echter nog voorraad genoeg toe voorhanden: men denke flechts aan SIMON STIJL, HE NDRIK ALBERT SCHULTENS, VAN DE SPIEGEL, HIERONYMUS VAN AL PHEN, KLUIT,
LUZ AC, RAU, VAN DE KASTEELE, enz. enz.

Alisichien heeft de Vertaler het Horatiaaufcho
incedis per ignes
Suppolitos cineu dolofo
op het oog geliad: doch in eene Levensbefchrijvingkan
men altijd, nog beter dan in eene Gefchieclehis , die
vurige kolen niliden; en een lof aan den held. eener levensgefchiedenis (wits hij zich zelven gelijk gebleven
zij) wordt minder kwalijk genomen. Hoe het zij, wij
zullen bet clot des werks van BAUR nu flechts beichouwen , zoo als het, zonder vermeerdering of vermindering, voor ons ligt. En dan kunnen wij hem eene
dergelijke onbezorgdheid of fchroomvalligheid, om vaderlandfche karakters te vertoonen, als den Vertaler,
niet te laste leggen. Van de zesendertig Levens, die in.
deze twee Deelen gevonden worden , zijn juist de lielft,
aclatien perfonen namelijk , Duitfchers of Zwitfers ; en
E2
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wij kunnen niet ontveinzen , dat fommigen niet of naauwelijks tot de gedenkvaardige Mannen der Achttiende
Eeuwe behooren, zoo als de goede BLUM, een middelmatig Dichter en Prozarchriiver; de Oud - Hollandfche Kapitein BRAUN , wiens grootfte merkwaardigheid in het doorbrengen zijner goederen en zijne daarna
geledene bittere armoede beftaat; de weinig beduidende Operadichter SCHIEBELER, en misfchien nog andcren. Over 't algemeen zijn in deze twee Deelen verfcheidene Levensbefchrijvingen van Mannen, die meet
door hunne ‘verken, dan door bijzondere levensgevalIan, hebben uitgemunt; hetwelk echter op zieh zelve,
mits de bedoelde perfonen wezenlijk opmerking verdienden, geenszins een .gebrek is, maar veeleer aanmoediging verdient, ciaar het der Gelchiedenisfè met regt
meermalen is to laste gelegd, dat zij zich meet met gekroonle of ongekroonde booswichten, dan met waarlijk
nuttige menfelien, bezig houdt; dat ATTILA in ieders
mond,, en de uitvinder van den ploeg onbekend is. Zoo
ontmoeten wij bier dan ook met genoegen de Levens
van den onbegrijpelijk werkzamen c o rt c van Baireuth ,
die zich , door eene bijkans ongeloofelijke infpanning , uit
den ftaat der diepfle armoede tot eer en aanzienverhief;
van den oorfpronkeliiken, luimigen VON HIPPEL,
Schrijver der Lebenslaafe in auffleigender Linie ; van
den weergaloozen Landman GUJER, meet bekend onder dm naam van KLEINJOGG, en door fommigen
fiat geheel ten onregte, met den naam van landelijken
SOCRATES vereerd; van den onvergelijkelijken LEIBNITZ, en zijnen waardigen opvolger w o L F F; van
den niet minder braven dan kundigen LAMBERT; en
van twee Geleerden, die zekerlijk een' trap lager than,
doch oak eene eervolle melding verdienen,F OR. ME v en
ISELIN; van HERSCHEL, den grootflen Starrekundige der Achttiende Eeuw; van de voortreffelijke Godgeleerden CRAMER, SECKER, en MUNTER; den
allezins merkwaardigen, gemoedelijken en onvermoeiden WE s
y , Stichter der Methodisten; den roem
der
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der Straatsburgfche Hoogerchole in het vak der Ontleedkunde ,LOBSTEIN; den voortrefielijken Medailleur
REDLINGER; den waardigen navolger van RAPHAEL, MENGs; de 4 .wee groote muzikale Genies, M 0ZART en piCCINI; ja zelfs de twee merkwaardige
Tooneelfpelers, e u IN en FLECK. — Het ontbreekt
bier echter ook, ter afwisfeling, niet aan weer fchitterende, of zclfs verwoestende, dan nuttige menfchen.
Vooral behooren tot deze klasfe de twee eenige 11,1abofnedaanfehe Voriten van Illyfore, RYDER A L e en
TIPP() SAHEB; de gunfleling der fortuin en van
ANNA van Rutland, ERNST JOHAN VAN BIRoN;
de als Staatsman beroemde, als Mensch beruchte w I LK E s ; (het wondert ODs, dat deze laatne niet in zijne
diepe en fchandelijke ongodsdienfligheid ten toon gefield wordt ;) de edele SIDNEY SMITH, voor Wiens
fchitterencie deugd en moed de geluldtar van B U o N APARTE te Acre voor de cerflernaal verbleekte; de verfoeijelijke Flibustier EDUARD L o w, een Zeeroover
van de ergfle foort, en de Sluiker, valfche Munter en.
Roover MANDRIN, die tot den vorigen een waardig
pendant opleverr; de dappere Nrijgsma.11, maar beginfei.
en zedelooze Renegaat BONNEVAL. (Wij verzoeken
verfchooning, dat wij den waardigen s M i T H , den vij.
and der Zee- en Troon - roovers , in deze klasfe, tot
Welke hij alleen door zijpen moed behoort , plaatfen;
daar wij hem in Beene andere kunnen rangfchikken.
I-Iij is de eenige der nog' kvende, perfonen in deze verzameling.) Eindelijk vindt men - bier nog Ongelukkigen
van twee klasfen , die door een, 200 't fchijnt, balitarig noodlot gedoemd waren, het beste gedeelte van hun
leven in kerkerholen te verkwijnen, zoo als de bekla.genswaardige H ENDRIK MASERS DE,LATUDE,
(wien zclfs Hollands gastvrije grond niet voor de vervolgingen der fchandelijke bijzit van L o n E w IJ K XV, DE
POMPADOUR, lion beveiligen) of op woeste eilanden, gelijk ALEXANDER SELKIRK, het Model van
ItQBINSON, — en zulken, wie het biRgeloof in ijzeTen
E3
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ren klaauwen vatte, en tot levenslangc martelingen of
eenen fchandelijken dood bragt; den zoogenoemden lleii:ge LABRE, en GABRIEL MAL AGRIDA, een' Poptrigefehen Yeztat , (in den inhoud voor het bock verkeerdelijk een Heilige genoemd) die, zoo 't fchijnt ter goeder trouwe een dweeper, den alvermogenden r OMBAL
verbitterd had, en den dood der verraders moest fierven.
De gemelde LA B R E vooral is een beklagelijk toonbeeld van het vermogen der dweeperije. Mogten dezulken zich aan hem fpiegelen, die, met gezonde herfenen begaafd, nogtans het Evangelie zoo we' als het
menfchenverftand verzaken , oni een kerkgenootfchap
te omhelzen , waarin men God tot eenen dwingeland ftelt ,
die negen tiende van het menschdom tot eeuwige pijnen doemt , omdat zij Hem buiten hunne fchuld niet
kennen, of omdat zij hunne rede niet verkrachten kunnen , en van het overige tiende vergt, dat zij, om
volmaakt te zijn , Hem met de nitgezochtfte martelingen zullen verzoenen ; een kerkgenootfchap , bij 't
welk een morfige ellendeling , die tot niets goed is,
elkeen tot affchuw daarheen loopt , zich door het ongedierte laat opeten, en daarbij vooral de ketters regt
hartelijk haat, een 'deem/, een Heilige is , wien de
boogfle Wijsheid een flerker vermogen tot wonderdoen
fchenkt, dan — o lastering! — haren eigen' Zoon.
En dit alles gefchiedde nog in de Achttiende Eeuw !
Wie niet gelooft , dat de zinneloosbeid nog in onze,
of kort v6Or onze , dagen zoo verre gaan kan; wie
lucent, dat de .Hydra van het Papismus reeds getemd,
verzacht of gebreideld is, die leze tot zijne waarfchuwing het hier aangekondigde werk , IXde D. bl.
034-254, en hij zal bevinden, dat do Schrijver op hi.
54 vooral niet te veel zegt : „ ZOO treurig zag het
„ er , tegen het chide der Achttiende Eeuw, nog in
„ Roomschgezinde landen , en vooral in de Hoofciftad
,, van den zoogenoemden Stadhouder van CHRISTUS
,, nit, dat men fprookjes en ongerijmdheden van dezen aard, die tegen het gezond verfland aandrui„ fchen en de echt - C hristelijke Zedekunde wederflre„ ven,
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,, y en, der Geloovigen als voedfel voor bun hart durf„ de opdisichen!"
Men zal, uit deze beknopte opgave , de beIangrijkheid, ook dezer laatfte Deelen van BAUR, genoegzaam kunnen befpeuren. AN'ij zullen thans eenige plaatfen opgeven, waarop wij bij bet doorlezen gefluit zijn,
doch waarvan fommige wel aan den Vertaler zullen
zijn toe te fchrijven, die zich anders van zijn werk
loffelijk heeft gekweten.
Bl. 57, reg. 4 , D. VIII , lezen wij, in het Leven
van HYDER. ALY, van cenen Generaal MATT Eu Dit zal wel DI A T THE w s moeten zijn. Op de volgende bladz. komt eene kaan voor. Dit woord, voor
hoot of fchuit gebruikt, zal , in Holland ten minfte,
weinig verftaan worden.
`Vat is de helm van JECIDU s ? (bl. 222.) Ongetwijfeld de onfterfelijke Zgis , het, fchild van MINERVA, 't welk nog in denzelfden regel met hare
laaas gepaard Ivordt.
Bl. 239. lezen wij van een dagelijks vermeerderend
huisgezin!
BI. 1176. Is het , nog teger2woordig , bij de Franf:he
foldaten gcbruikelijk , in plaats hunner vorige bij- (of
familie-) namen , andere aan te nemen?
Bl. 28 -5. Bet Eiland Leward. Men gevoelt, dat dit
de freweird- (te loefwaart liggencle) eilandcn, of een
derzelven, zijn.
Bl. 292. reg. Ia. brengt een .1merikaansch'Kapitein den
gevangen' Zeeroover L aan bet Eiland Rhodus op :
zekerlijk nit voorkeur voor de fpoedige Turkfche Regtspleging! Maar vergis u &et, Lezer! Het moet Rhode.
eiland zijn, een der Vereenigde Staten van Amerika,
fchoon de kleinfle. Zoo wordt ook op hi. ;Ii de Ailsfifche Kabinetsminister BESTUCHEFF in BESTLCHEN veranderd.
In het IXde Deel vinden wij in het Leven van j oMAN FREDERIK VAN BRAUN (bl. 198) eene misfelijke en gemeene nitdrukking, die • ons in het Hoosduitsch niet bekend, en dtis waarfchijniijk aan den N'erE4
ta-
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taler te wijten is: „ De weldaden, die hij ontving,
„ vielen, als 't ware, op een' heeten Item, 5r,:7/
Sekte der Manichaein te meni e.. vuldige 712alen bij hem
„ aanklopte;" dat wil zeg,gen, „ ciewiji hij te
„ gemaand wen!! "
:Gene onbetwistbare grondflelling'wordt op bl.
ver nitgeftrekt en verkeercielijk toegepast ; deze namelijk , dat de eerie opyoetling den tookomfligen mensch
beflemt (bepaalt). Hieruit moot nu volgen, dat FORNEY in bet vervolg nooit fmaak in de muzijk, het tee.
kenen en de vermaagfchapte kunften vinden kon,dewij1
hij NB. volgens de heel:film:w/o grondregels van zijnen
was opgevoed. Vie gevoult niet , dat , zoo dit een
doorgaande regel ware, viemand, die in het begin der
Achttiende ECUW geboren en naar de toen heerfchende
grondregels opgevoed was , (en dit waren dan zekerhjk
alle jonge lieden uit den belchaafclen Eland) fmaak in
muzijk of teekcnen zou gehad hebben; en wien valt de
ungerijmdheid hiervan niet in 't oog? — 'Fe meermalen
wordt ook in deze Levensbefchrijving de bekende
PER TUIS MAUPERTIUS genoemcl. De Loiredenen (Eloges) op overledene .Aka.lemisten door den beNTENELLE heeten (op ht. :-.1.5) FO.'11MC,
flifchc GodenkIChrifien.
Op bi. 311. zegt men van den bekenden N
WESLEY, dat hij kort van perfoon was. De Rec. herinnert zich, in zijne vroegfte jeugd dezen man op .eene
reis, die hij toen in liolland deed, bij QC:11e bloedverwante gezien te hebben; en, indien zijn gebeugen hem
niet geheel beciriege , was wEsLa y , in piaats van
kart , zelfs buitengewoon lang en mager. Hij wil echter hierop niet aandringen.
Twidenham (hi. 31 r.
20) zal wel Twickenham moeten zijn.
Het is ons niet wel over de naauwkeurig"held of onnaauwkeurigheid van alle in deze twee Dee,
3en vervatte Levensbefarijvingen te oordcelen. Over
't algemeen blijkt de Nvaarheidsliefde en onzijciigheid
van den Schrijver ; en dit work, hetwelk eene menigte
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onvennoeide nafporingen onderftelt , is eene kostbare
bijdrage tot de algemeene, zoo Nat- als letterkundige,
Gelchiedenis der Achttiende Eenw.
De Invloed der Vrouwen op de vier Tijdperken. des Levens,
in vier Zinger,: ; door WESTERMAN. Te ilinflerdans ,
bij M. Westerman. 1216. In gr. 8vo. Bsj Inteekeningf

Wij hebben onlangs nog (ter gelegenheid der aankondiging
van bet Ifte Deel der Gedichten van n. it N CD) opgemerkt, dat in onzen leeftijd de Dichters pante uitweiden
in den lof der Schoone.n. De Beer Iv ESTER 11 A N, als vaderlandseh Dichter van eene leer gunflige zijde bekend,
brengt dan ook zijnen wierook op het altaar,, reeds to voren
op eene edele wijze ontaoken. En inderdaad, hij is waardig
onder de- offeraars op te treden. He:geen hij aanbrengt, flijgt
in heldere viammen opwaarts: want hij beeft zuivere handen
en een rein hart. De doorgaande toon is ook bier die van den
lofzang. 's Dichters onderwerp verichilt editor geheel van
dat van it N, die alleen de verpligting der kunften aan de
vrouwen beiAndelt , en is Meer beperkt dan dot van LE G oov iy en s Y AN I) A W , the de verdieniten van bet fchoone geflacht in het algemeen verhefien. Deze bepaaldheid van .1toffe
draagt onze goedkeuring weg, en was ook voor WESTE RINI A N noodza'telijk, om zijn werk van dat zijner voorgangeren to don verfchillen. Maar om ten einde den invloed
der Vrouwen op bet lot van den mensch te bezingen — juist
de vier tijdperken des /evens, in vier zangen, te behandelen,
dit is eell plan, dat, in ons oog althans, Met poetisch is.
Waartoe toch zulke ftijve en gedwougene beflekken? Waartoe
heeft de neer WESTERMAN zijne Muze een keursliy aangetrokken , dat hoar knelt, en waaraan zij zich ook nu en,dan
zoekt te ontwringen met zoo veel kracht , dat er enkele fnoeren van losfpringeu? De Dichter, die een eenigzins uitgebreid
fink wil vervaardigen, moet wel , zoo hij geen' wildzang wil
leveren, zijn onderwerp bepalen en zich regelen v o o rfchrtiyen.

(*)Vaderi. Letteroeff: voor Mei 18t6, No. VII, Boekbefch.
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cc]. Maar die regelen moeten het auk wive niet zijn, niet
reeds op den titel zijn uitgedrukt. Integendeel — zij behnoren, in 's Dichters geest annwezig, voor bet oog van den
Lezer verborgen te zijn. De poezij, bij nitnemendheid vrij,
duldc geene ftijve, afgemetene plans, en een dichtfluk, al
klimt he t ook niet hoopr dan tot den rang van het Leerdichc, is geene verhandeling, zelfs geene redevoering. De
)leer WESTERMAN heeft zich nu eenmaal voorgeffeld, om
den invloed der Vrouwen te behandelen, en wel, in den eerflen zang, op bet Kind, in den tweeden op den Jongeling, in
den derden op den Man, en in den vierden zang op den
Grijsaard. Natuurlijk moest nu reeds, ten gevolge van dit
beck, in den eerflen zang de toon bij uittlek teeder en roerend zijn: want (liar reeds worth de Vrouw gefchilderd in
dat aandoenlijk oogenblik, waarin zij , na namelooze fmarten
en weeEn te hebben doorgellaan , bet eerfle pand der Heide
Zan den moederlijken boezem drukt. Zulk een tafereel, dat,
behoorlijk gefloffeerd en met eigennardige bijfieraden voorzien,
misfchien het fprekendile en treffendfle is, hetwelk de Namur
oplevert, mag Met op den voorgrond geplaatst zijn: want de
overige deelen van bet uitgewerkte fchilderij moeten daarbij
tioodzakelijk afvalien, waardoor de indruk van bet gebeel atminerkelijk wordt verzwakt. De Dichter heeft zelf den dwang
gevoeld, dien hij zich heeft opgelegd, daar hij reeds in den
eerflen zang, in fpijt van plan en die], zijne toonen aan de
vadervreugd toewijdt. En met bet grootfle regt: want bier
en nergens anders behoort dat zalig gevoel het gemelde roerende tafereel op te luisteren. En — hoe zoude ook een
Dichter, zelf echtgenoot en vader zijnde, kunnen bezingen,
welk eene onbefchrijfelijke weelde de vrouw gevoelt, als zij
moeder wordt, en den beveling, dien zij zoo tang onder het
hart heeft gedragen, de voile borflen aanbiedt, en niet tevens bezingen zijn eigen geluk, niet tevens pogen nit te
drukken het nooit 'gekend en nimmer uit te drukken, maar
alleen voelbaar gevoel van den man flier moeder, van den
vader diens zuigelings? En evenwel, volgens de inrigting
van dit dichtflnk, is die vadervreugd, in den eerflen zang,
in bet geheel niet op bare plants, maar had tot den derden
zang — tot de behandeling van den invloed der Vrouwen op
bet derde Tijo'perk
moeten verfchoven zijn.
Dan — niettegenflaande deze aanmerkingen (waaraan wij
ech-
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echter vrij wat gewigt hechten, daar het gebrekkige plan her
ganfche fink, als geheel befchouwd, gebrekkig maakt) treft
men hier, fchier overal, eene menjgte van fchoone en treffende partijen aan. Overal herkent men den gevoeligen Zan.
ger en geoefenden Dichter tevens , die, hoezeer ook belem.
merd door zelf gefmede boeijen, voortreffelijke verzen !evert.
Tot eene proeve van 's Dichters manier en verfificatie, geven
wij een gedeelte van het Plot van den derden zang, dat, naar
ons inzien, eene der best bewerkte partijen is.
Ontzaglijk voorgeflacht , dat, worstlend in de plasfen,
Der Roomren hoovaardij deedt ffikken in moerasfen,
In ware grootheid nooit door volken gevenaard,
Wier leeftijd oorlogsroem voor,eeuwen heeft vergaard,
Regtfchapen heldenteelt! roemruchte Batavieren!
Dankt gij uw glorie flechts aan zucht naar krijgslaurieren?
Neen; 'c was geen ijdle trots op een' doorluchten naam,
Waardoor ge u fier ontwrongt aan flavernij en blaam:
Neen, afkeer van geweld, van dwingeland en roover,
Vloeide nit het vrouwlijk hart in uwen boezem over;
Die vrijheid, die gij gul aan 't dierbaar voorwerp fchonkt,
Heeft nit het vriendlijk oog u minzaam toegelonkt;
De liefde deed aan u de waarde er van gevoelen;
De vrijheid was uw lens, de vrijheid uw bedoelen;
De vrijheidsmin, ontvlamd bij 't aklig krijgsgerucht,
Heeft d'Adlaar, heet op roof, gekortwiekt in zijn vlugt:
Geen dwingland joeg u voort , verhit
nverheeren;
Neen, vrees voor 't vrouwlijk oog befchaamd terug te keeren ,
tie daar den prikkel van dien onverzetbren moed,
Die zege won op 't land en glorie op den vloed;
Gij hebt de teedre band, zoo vaardig om te helpen,
Tot heeling zoo gefchikt, het offerbloed zien ftelpen,
De wonden balfemen, en, 't heldenlijk ter eer,
De laowren vlechten, 't graf verfieren, en de fpeer,
Der koude vuist ontrukt, door vrouwelijke vingren,
Om 't dierbaar overfchot te dekken , moedig flingren,
En wringen in het hart van 't plonderziek gebroed;
Gij znagt de weduw zich bedelven in den vloed,
Opdat geen wulpsch Romein, bij 't fneuvlen van haar zonen,
Ook de echtkoets van den held, na zijnen dood, zou honen;
Dc
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D e moeder, die haar kroost versveerde, ais een leenwin
Boar welpen, fiortte ow ziel onwrikbre grootheid in;
de moeder opge:leven ,
Deed de onuitputbre trouw voor ow verbeelding zsveven;
1-let mollig handje wenkte om bijfiand in den Hood;
Het grootsch befef van pligt, gevoel van •echtgenoot,
En 't rein gevoel, verwekt door d'invloed van de vrouwen,
Verwekte in de edle horst onwrikbaar zelfvertrouwen;
Gij kende in 't grootsch-heelal geen fchatten, meerder waard
Dan vreugde in uw gezin, dan tempel, dal, en heard;
thy /even, ja uw ziel, was met die dierbre panden
Onfcheidbaar zaamgevloeid, omvat door heilge banden;
De zucht voor him behoud barstte in die geestdrift nit,
Die Cefars zegekar in 't rennen heeft gefluit.

De blik van 't knaapje, door

Men bemerkt bier alweder de gegrondheid van onze gemaakte aanmerking. Zoo zeer beleminert het eens gemaakte
plan den Dichter, dat hij den invloed der vrouwen op den
beldenmoed der mannen bepaien moet tot de gehnwde vrouwen en mantle!). En waarom? Omdat deze verdienfie der
vrouwen in den derden zang, en this als een' invloed op bet
derde tijdperk, word y bezongen. Intusfchen words deze invloed ook door de mnagd op den jongeling, en wel bij MtneMendheid , uitgeoefend.
Enkele bedenkingen van minder belting, door ons order het
lezen opgeteekend, willen wij den verdienflelijken wesTER..
M A N niet onthouden.
De aanhel van bet fink is zeer gepast. WESTERMAN last
eau den ftouteren Dichter gaarne deszelfs triomf over, en zegt.:
Met minder lof tevreén, en zachter vreugd voldaan,
fief ik bet ucdrig lied met ftillen eerbied aan.
Evenwel wilde ons de toon, waarop hij bier van die flou.;
ter Dichters zingt, niet regt bevallen. Waartoe toch,, indica
het anders opregt gemeend ware, dat /poor/9os brein? waartoe
die wean en findad in des hongeren Dichters, blik-keg ? en hoe
flrookt dit ceder met her onsgeven zips van Phases gloev
met het zweven in edam Godenrang?
Het woody fpillig zouden wij niet, althans niet zoo fpilliz
gebruiken, als de neer we sTERMAN doer*

De
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De regels:
Vraagt flechts verder niet, fchoon 't eindloos konde Arm:
Elk antwoord flrekte alleen tot fchaamte u arm te VIM).
zijn prozaisch en gedrongen.
Op bladz. 4 hoot men op Uranus.
De uitdrukking : De landjeugd vloeit bijeen, om der blijdfehap toe to geven, (in plaats van: om aick (Ian de blijdfchap
over to geven, of zich der blijdfehap to wijden) drukt het dankbeeld niet uit. En wat de daarop volgende regels aangaat:
— De herder viert, door 't zonnevuur geroost,
Den zachten gloed, die op het maagdlijk koontje blocs:.
wij bevroeden niet, waarom de herder joist gebraden nicer
zijn, on: den zachten gloed te vieren. Even thin begrijpen
wij , hoe
Vermoeijenis words vreemd aan de afgematte fpieren.
Afmatting is nicer dan vermoeijing, en de afgematte fpieren
4nogen, voor een' oogenblik, de matheid niet voelen, de
vermoeidheid kan er nooit vreemd aan zijn.
De uitdrukking: het drukje er van, is mede gedrongen.
Op bladz. 43 leest men:
1,Vijkt de achtbre gloed der zon voor 't oogverblindend fonklen .
Van gouden lokken , die tangs d' elpen fehouder kronklen.
Dat men blonde haarlokken gouden noemt, is zeer wel:
unar dat men die haarlokken zoodanig last fonkelen, dat het
oog er door verblind words, is toch war heel flerk, zouden
wij denken; en dat de achtbare? gloed der zon er voor
wijkt, is ongehoord. De Recenfent houdt, voor zich, op
het fink van haarlokken, nog al van het blonde, zelfs van
het gele, voorat wanneer zij was krullig zijn en bet meisje
mooi is.: man dat hoop gloeijende vuurroode vindt bij niet
bekoorlijk, en zeer nadeelig voor de oogen. De elpen febouder voldoet mecie Met.
Op bladz. 5q. wordc da zucht van wrevelmoed door een'
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hartelijken kus op de lippen verzegeld, dat is, bevestigd, vastzekerlijk tegen de bedoeling van den Dichter.
Op bladz. 59 is de regel:

genzaakt

En drukken op het veld de zwangre halmen near,
zeer zwak , en drnkt niets nit, nadat de Dichter reeds de ellende van het oorlog in deze voorafgaande regels gerchetst
heeft:
Maar 't oorlogsvuur ontvlamt , en vreemde legerknechten
Bedreigen goed en bloed, en naarn en eer en regten;
De wearftand tergt de fpijt en voert de woede in top,
En rook en fmook en vlam ilijgt uit de hutten op;
De kreet des jammers klimt uit dorpen en gehuchten,
En moord en plondring woedt en landbewoners vlugten;
De drommen dringen zaam' en nadren neer en weer,

En drukken op het veld de zwangre halmen neer.
Het rijm, midden in de regels, is niet keurig, gelijk hier:
Het tegenworstlend lam, ter flagting opgetooid,
De wierook in de vlam, van heilig vuur geftrooid,
De vierde zang bevat vele fchoone fchilderingen. Die van
de opoffering der dochter, ten behoove van haren vader,
eenen misdadigen en van alles verlatenen grijsaard, trof ons
bijzonder. De volgende regels mogen hier nog eene plaats
vinden:
fchoon Geflacht, zoo rijk aan teederheden,
hier,
Hier fchittert, boven zwier van fraai gevormde laden,
En boven 't edel vuur, dat nit uwe oogen flraalt,
Jets heiligs in nw deugd, uit hooger fpheer gedaald;
Den grijsaard, die zich zwaar in dwaling heeft bezondigd,
(Deze regel is weder zwak, en het zich hezondigen in dwaling zegt veel to weinig.)
Wordc door de teedre maagd vergifnis aangekondigd,
Keert alles zich van hem, en huivcrt van zip] fmart,
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g ij flechts klemt onbefchroomd zich aan het vaderhart ;
Hunt hem van oord tot oord de jammervloek in de ooren,
Zij weer, door 't liellijk lied, het wraakgebaar te finoren;
Zij went zich flat te zijn van de afgematte lean,
En leidt den balling zacht door woestenijen peen';
't Is liefde al wat zij doet, 't is liefde al wat zij ademt,
't Is liefde, nit God gedaald , die alle zorg omvademt,
En alle rampen weert, en alle fmart verzacht,
En 't lieflijk Hein der hoop doet blinken uit den nacht, enz.
Het Plot komt ons voor niet gelukkig te zijn uitgevallen.
Ons althans bevielen de volgende regels niet:
ja, onwaardeerbre Kunne! al 't hell, dat we aan u danken,
Is boven alien lof en boven alle Ittanken:
Verfmaad den zanger niet, die, overflelpt er van,
Uw waarde wel gevoelt, maar niet ontvouwen kan.
Moog' dartler? nagebuur den voorrang ons betwisten,
'voor de onwaardeerbre Kunne een' ruimren lof te kwisten,
0! 't flaat aan de onfchuld dun. , dat voorregt, zoo geducht,
Hetgeen de maagd bedwelmt, waardoor de Vrouw verzucht;
Zijn wellust is de kalmte in 't fchuldloos hart te ftoren,
En haar, die hij aanbad , verlaagd te zien bij floren.
Het doet ons innig feed, dat onder zoo veel fchoons zoo
veel gebrekkigs gemengd is; en het is jammer, dat een zoo
voortreffelijk Dichtcr, als de Heer WESTERMAN waarlijk is,
zich niet meer moeite geeft, om zijne flukken te befchaven.
De Opdragt aan onze, zoo algemeen geliefde en edele,
ningin is zeer gepast, en der uitmuntende Vrouwe Met
waardig.

Bibliotheca clasfica, five Lexicon manuale, quo nomina propria pleraque apud fcriptores Graecos et Romanos, maxime
clasficos, obvia illustrantur. Editio altera auctior et emendatior. Daventriae, apud L. fenbergh et G. Brou-

wer. 1816. 8vo. f 5-:-:
.
zljn, federt een' geruimen tijd, en bij de befchaaftifte
vol-
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volke n van Eurcpa, verfcheidene bulpmicidelen nitgevonden)
en in woordenboeken vervat, ter gemakkelijke verkrij ging van
vele kundigheden. Wij bedoelen hier eigeulijk Met zoodanige.
woordenboeken , welke eene tan! betreffen, en tot kennis derzelve allernuttigst, ja veeial noodzakelijk zijn, en welke men
zelfs bij vreenide en oude volken aantrefc, zoo als bij de
Grieken; de Arabieren, de Chinezen. Wij bedoelen alleen
zulke woordenboeken, die, in eene alphabetifche orde, verklaringen en ophelderingen over perfonen en zaken, Haar een
bepaald oogmerk, leveren. Het is bekend, hoe zeer dezelve, • in latere dagen, meer en meer vermenigvuldigd zijn, en
Welk gemak derzelver gebruik geven kan. Maar het is met
vele van deze, ten naastenbij, even zoo gefleld, als met die
menigte machines of werktuigen, in onze dagen uitgevonden,
die een werk, waartoe anders veel tijds en vele handen veteischt werden, korter en gemakkelijker maken-, en over welker nadeel men luide begint te klagen. Trouwens, de &icyclopeelien , en meer andere der gemelde woordenboeken, hebben wel eens ten nadeele van gegronde iludien verfirekt, en
dienden meermalen, om aan half-, aan kwart-, of zelfs aan
A eheel on-geleerden , in het oog van fommigen, eenen fchijn
van geleerclheid bij te zetten, met welke, alleen nit woordenboeken opgezameld, men, als met geleende veren, pronkte.
Van eenen gansch anderen anrd zijn de alphabetifche
middelen voor de ;end, ingerigt ter wegneming van voorkomende zwarigheden in het beoefenen van nude Griekfche
eri Latijnfche Schrijvers. Geeft men hun zoodanige Schrijvers in de hand, zonder hun tot regt verfland derzelve eenige
hulp te verfchaffen, dan hinders hen gedurig de melding van
hun onbekende perfonen en zaken. Bij de Dichters, vooral,
komt veel nit de Fabelkunde-voor, waarmede zij nog vreemd
of niet genoeg to huis zijnde, meer dan eens, wanneer zij
geene hulp hebben, in het geheel niet te regt kunnen gem.
ken. Het ontbrak , wel is ivaar, voorheen aan geene hulpmiddelen ter opheldering van zoodanige, voor de jeugd duistere', plaacfen, en men gebruikte zeer veel de nitgaven van
MINELLIUs, FARNABlus en andere dergelijke nitleggers.
Dan, behalve dat zoodanige uitgaven zich meestal flechts tot
fommige Latijnfche Schrijvers bepaltn, zijn dezelve, volgens
het algemeen gevoelen van bevoegde regters , fmaakbedervende hulpmiddelen, meer gefchikt om de luiheid te voeden,
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den, dan wel om de werkzartmheid te onderfleunen, te onderhouden, en op eene gepaste wijze aan te kweeken. Veel
beter zijn„ tot dat einde, grootere of kleinere woordenboeken, waarin men zoeken moet , hetgeen men behoeft te weten. Maar deze zijn er niet veel, en niet allezins gefchikt.
Om de. ftuderende jongelingen, derhalve, te gemoet te komen, ea hunne ftudien met oordeel en frnaak te bevorderen,
was de Hcer s Os s c H A , die hunne ware behoefte kende, en
aIs Ieeraar der jeugd , in zijn' post van Rector der Latijnfche
fchole, federt Lang met bijzonder veet nut en roem werkzaam geweest is, op de gelukkige gedachte gekomen, oin
een woordenboek in het Latijn te vervaardigen. Welke de
aan1eiding hiertoe geweest is, en welk eerle moeite het hern
gekost heeft , kan men zien nit de voorrede, reeds voor de
eerfte uitgave van deze zijne klasfieke Bibliotheek geplaatst,
wellte inderdaad een' fchat van kundigheden in zich bevat,
tot beter verfland der klasfielte Schrijvers. Geen wonder, dat
bet werk met zoo veel graagte ontvangen, en zoo beftendig
gebruikc is, dat door de drukkers cene nieuwe uitgave be&eerd werd. Deze nieuwe uitgave, dan, is, volgens den titel, vermeerderd en verbeterd: en dat dit geen bloot voorwcndfel is, of, zoo als wel eens gebeurt, een nieuwe titel,
om een oud boek wat meer aan den Man te helpen, kan iedereen zien, die de moeite neaten wil, om de beide uitgaven
te vergelijken. Schoon int de tweede uitgave beter is dan
de eerfte, gelijk men nit den aard der zake verwachten moest,
is deze, echter, niet zoo geheel veranderd of omgewerkc,
dat dezeive daardoor onbruikbaar geworden zij. Hoe veel
zorg en moeite, intusfchen, bij de tweede uitgave aangewend zijn moge, zijn er, evenwel, nog fouten in ,overgeble•
yen; hetgeen ook in een werk , zoo digt ineen gedrukt,
Met wel te vermijden was. Zoo ilaat er, b. v., pag. 156,
Chbeanitx voor Cluearlitx, of liever Chearloetce. Ook hadden
wij wel gewenscht, dat bij de aanhaling van oude Schrijvers
overal de plaatfen zelve waren gevoegd. Dit is meestal gefchied; dan, wanrom bet niet overal gefchied zij, kunnen wij niet gisfen. Doch, dit zijn, bij de zeer groote verdienflen van het werk, kleinigheden; en, over het geheel genomen, zijn wij zeer te vreden met de vernieuwde uitgave
van een bock, waarznede de geleerde en werkzame B os scn4
eon' uitmuntenden dienst gedaan heeft aan de fluderencie
jeugd
40EKBESCH. IZ17. NO. 2.
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jeugd, en bij ellen, die eenigzins over de goede inrigting
der fludien, en de gefchiktfle huipmiddelen tot derzetver bevordering, kunnen oordeelen, zeer veel danks en roems heeft
verworven.

Inwijdingsredevoering van Mr. BARTHOLD HENRIK L
Lors, Hoogleeraar in de Faculteit der Befpiegelende Wijsbegeerte en Letteren, voor het vak tier Nederlandfche Let.
terkunde en Welfprekendheid, aan de Hoogefchool te Gros/hue'''. Over de noodzakeiljkheid van de beoefening der eigene Taal en Letterkunde voor de zelfflandigheia' en den
roam van eene Natie , gehouden bay het- aanvaarden van des.
zclls svaardigbeid op den viftienden van Slagtmaand 1815.
Te Groningen, bij J. Oomkens. In gr. 8vo. 103 Bl. f : -8 -:
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ij de beoordee/ing dezer redevoering zunen wij eenigzins
op gelijke wijze re werk gaan, als bij die van den Heer v A PI
CAPPELLE. Wij zullen ze, namelijk , in verband befchouwen met de pleats en gelegenheicl, bij wete zij ontflond.
De vervulling der leerfloelen voor de Hollandfche teal- en
letterkunde is eene zaak, waarbij alto lezers van ons maandwerk belang hebben.
Bij de vooronderflelling, ter genoemde gelegenheid door
ons aangenomen, dat er te weinige opzettelijke, bekende nafpoorders van onze taal en letterkunde, als een vak van geleerdheid befchouwd, aanwezig waren, om daaruit eene kenze to doen , was de verwachting omtrent den uitflag, onder
elle liefhebbers der zake, des te gefpannener. Het algeineene oordeel was, dat de zoodanigen them behoorden in aanmerking te komen, die in de beoefening der Nederlandfche
welfprekendheid uitmunteden, die zich door eene kiefche en
aangename taal . en flijI , aan lezers of toehoorders, gunflig
aanbevalen. Er beflond gelukkig een grout aantal van dezulken. Onze letterkunde heeft juist op dit oogenblik eenen
bloei, eene vruchtbaarheid bereikt, die als hare tweede gou.
den eeuw mag aangemerkt worden.. Om niet te fpreken van
bekende fchrijvers, waaronder er zijn, die den bevalligflen
ilij1 met de uitfiekendfle kennis van oude en nieuwe talon
toonen te vereenigen — hoe vele redenaars, vooral in den
gees-
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geestelijken fland, en bij onderfcheidene genootfchappen, mogen gezegd worden uit te munten! Ja , met regt zag elk letterkundige naar de beflisfing uit, die, bij twee, drie hoogefcholen, den lauwer der voorkeur zou toewijzen. En, waar
dezelve aan iemand is te beurt gevallen, wiens naam nog geen
bijzonder opzien heeft gemaakt , daar Last elk gretiglijk naar
de eerfle openbare proef van 's mans bekwaainheid, of, miste hij ook deze, naar het bijzonder en openbaar oordeel
van, in zijn oog, bevoegde regters. Hij wenscht daarbij niet
flechts in het algemeen te zien, dat de gegevene proef blijken drage vau goeden aanleg, van warm gevoel, van zucht
tot het grootfche en fchoone; het komt er, bij hem, nog
peer op aan, dat fliji en taal gekuischt, alles wel geordend,
de finaalt, in het eene en andere dooraralende, zuiver en
keurig zij. Men bona het, met regt, daarvoor, dat de verkeerde navolging van het Hoogduitsch , ten aanzien van woorden en uitdrultkingen, veel natleels aan onze letterkunde toebrengt. De gcrustheid, dat de nieuwe leeraoeien eeuen dam
zullen opwerpen tegen dien uitheemfclien vloed, is dan ook
allerbelangrijkst in zijn oog, aan eene hoogefchool vooral,
Zoo na gelegen aan het dreigend onheil, zoo ver verwijderd
van de plaatfen, waar de wetgeving der Hollancifehe taal liner
bijzonder gevestigd is.
Wanneer wij de redevoering van den Heer LuLors nit
dit oogpunt befehouwen, dun kunnen wij niet zeggen voldaan te zijn. Ilet fchijnt oils, in geen opzigr, een fluk van
zoodanige juistheid , netheid en ware fieriijkheid, als eenig.
zins ten voorbeelde voor onze jeugd, ten Baal onzcr tegenwoordige vordering zou mogen verflrekken. Ten aanzien der
behandelinge is bet, voor het minst, zeer vreemd, met de
voorbeelden te beginnen, en het eigenlijk betoog .te laten
volgen. En bet zeer vreemde fchijnt hier reeds eene font.
Ten aanzien van den toon en'lliji belpeuren wij eene giot6
ongelijkheid — dikwijis hoogvliegende tot wanfmaak -toe —;dan weer naderende tot bet eenvoudigfle, wat de kanfel of
balie flechts toelaat. Van het eerfle kunnen, onder andere,
getuigen de aanroeping van den Genius der welfprekendiseid,
eenen ons onbekenden God; en de aanfpraalt aan de jongeling-

fehap, welke in den tempel der wetenfchappen 'wren wierook
(man derzelver beoefening teezwaait: zijnde ook deze Godin
Beoefening ons volfireitt vreemd. Ont niet te fpreken van
2'
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de fchenterende blikken, het donderen en blikfemen , de p161geblikleinde wallen, het overwittningsgedonder der kartoawen ,
en de geheele langgerekte nitboezeming van 's mans nederi-

gen Ichroom in den allereerfien annhef. Van het plaice. —
de plants in aanmerking zijnde genonsen
getnigen fpreekwijzen als: om het zoo eens nit te drukken
als ander anderen ook aangefield — en, bij herhaling, opdat ik in deze
laatfle leenfpreuk bltjve, alsof hij zeide:
geeft acht! ik
blijf in de leenlpreuk: daar komt er nog een!" — Ten
aanzien van de taal, willen wij den Hoogleercar
geene aanmerkingen maken; Ichoon wij ons bezwaarlijk genoegzame zorge tegen Duitfche bezoedeling durven beloven
van eenen man, die elders openlijk tegen Cermanismen-krijters uitvaart.
Deze onze beoordeeling flrekke dan niet, om den Heere
LULOFS goeden aanleg, warm gevoei, velerlei kunde te
ontzeggen, Zij heeft alleen ten oogmerk, jong en end te
waarfchuwen tegen een vocrbeeld, dot, ult hoofde van den
!land des fprelters, verleidelija most zijn — den jeugcligen
Hoogleeraar zelven cpmerkznam te maker' op verfehillende gebreken — en in het algemeen te zeggen, wat velen met ons
op het harte drukt, dat niemand nit deze en foortgelijke
ftukken eenig befluit trekke tot den flaat onzer letterkunde
en welfprekendheid! De Heer LUL OF s neme vooral deze
waarfchuwing ter harte, (hetzij hij ze bij herinnering kenne,
of thans voor het eerst hoore) dat de jeugdige drill der leerlingen incest altijd meet betooming en leiding, dan aanvuring
noodig heeft; en dat 4,alsch vernuft een onkruid is, dat op
dies weligen bodem niet flechts nooit gezanid, maar ten allerzorgvtildigfle uitgewied moet worden . al ware het dan
ook, dat het goede zaad, veer een oogenblik, daarbij Iced,
bij vergrijp, mede wierd
en eens een enkel gaaf
gerukt.

A. ID E L A 13 ORDE, ONTWERP VAN OPVOEDING.

Antwerp van Opvoeding voor ilrmen-kinderen, volgens de beide vereenigde Leenvijzen van de Heeren BELL en LANCASTER; door den Graaf ALEXANDER DE LA BORDE,
Lid van het Ingituut, en.. enZ. enz. Vertaald nit het
Fransch door Mr. c.voLLENnovEN; met eene
van , den Vertaler. Te Anflerdam, bij de Wed. J. 13611.
1816. In gr. 8vo. I23
f 1-5-:

VC,7ij verkiezen van dit werkje gees nittrekfel of volledig
Verflag te geven, eeniglijk omdat wij hartelijk wenfchen, dat
het in zijn geheel, en door ieder, die ten aanzien van het
fchoolwezen lets verrigteh kan, zoo fpoedig doenlijk gelezen
worde. Wanneer men eenigzins bekend is met den toefland
der Armen-kinderen in een aantal fleden , en den Monger naat
het allernoodzakelijkst onderwijs van eene groote menigte,
niet wel geheel armen, maar echter min- en onvermogenden,
zal men volkomen overtuigd zijn van het ontoereikende der
tot nog toe onder ons genomene maarregelen voor het :ligemeen, en van het zoo uitmuntend verbeterd onderrigt; en
hartelijk verlangen, dat eindelijk een meatregel wicrd in het
werk gefleld, waardoor de armen geheel om niet, de minvermogenden, en waarom niet een ieder? voor een' fpotprijs het
volflrekt onmisbaar onderrigt op de beste Nqze voor zijne
kinderen bekomen kon. En, hoe befpottelijk bet „ eel; fclzool;.
meester voor duizend.kinderen"ook menigen meester (wij weten het bij ondervinding) nog in de ooren klinken mag , zien
wij echter nietnand aan voor z66 onvatbaar, dat hij, na de
aandachtige lezing en bepeinzing van dit Ontwerp, de , mogelijkbeid en het onberekenbaar nut van het invoeren van zoo
iets, ook bij ons, niet volkomen begrijpen zou. Naar dit
ontwerp, leers fleeds bet kind bet kind, en worth op zijne
beurt tevens mede onderwezen; en, thogt al ens bet bij
Itek fchrandere kind een weinig langer worden opgehouden,
en ware dit al niet te verhelpen, zoo ware dit dan nog eene
zeer geringe opoffering ten behoeve van honderden.
De uitvinding dezer leerwijze words bier aan den Ridder
PAULET, van Ierfche familie, maar in Frankrijk gezeten,
toegekend, en went reeds toen door LODEWIJK XVI, die
al het gewigt derzelve gevoelde, met po go franker iaariijks
F3
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onderfleund. Doctor BELL voerde dezelve in r; 36 voor de
kinderen der Europelche Militairen te Madras in: in Engeland
teruggekeerd , mnakte hij dezelve bckcnd; en in 170 werd
die aldaar in twee Armenfcholen ingevoerd. De Hoer LAN*.
CASTER, Wiens leermethode in den grond dezelfde is, en
die Ball BELL zijnen grooten dank betuigt , heeft eenigermate
dezelve verbeterd. En beide deze gclijkfoortige inrigtingen
vinden thus in Engeland algemeene ondericeuning en bijval.
Het gefchiedkundig verflag van dit een en ander bevat het
eerfle hoofdftuk. De volgende , tot bet elfde ingeflocen, wijzen geheel de leerwijze in alle bijzonderheden aan. Het
twaalfde is eene recapitulatie; het dertiende bevat de toepasfing- der voorgeftelde leerwijze op de algemeene opvoeding
der- Armen- kinderen in Europa ; terwijl het veertiende
mogelijke bedenkingen oplost. De platte grond van eene
fehool voor r000 kinderen in 14 klasfen verdeeld, aan het
flot, maakt geheel de inrigting duidelijk.
De inkiding van den Heer vOLLENHOvEN kenmerkt den
zaakkundigen man, zoo Iva als den warmen vriend der jeugd,
en den waardigen voorflancier van al bet goede, wat men ter
verbetering van den toelland der armen kan beraadflagen; en
alter aandacht verdient ook, hetgeen hij te dezer gelegenheid
aanvoert, ten aanzien van „ bet bewaren van een behoorlijk
„ eveuwigt tusichen bevolking en middelen van beflaan," hoezeer niet regtflreeks behoorende tot bet bier behaudelde onderwerp. Het flot willen wij affchrijven, in hoop dat men
ook dit gedeelte der inleidinge niet over bet hoofd zal zien.
Men legge zich met onvermoeide vlijt op het onderwijs,
de opvoeding, den onderfland der armen toe, men fliehte
,/ werkplaatfen en fabrijken, militaire etablisfemente.n
opvoedingshuizen, men ontginne woeste en onbebouwde vet.
kanalen, men vestige kolonien te platten
5, den, men grave
lande, men make gebruik van alle vorderingen, die to dien
„ opzigte in later dagen gemaakt ziju, — maar, men belette
sevens, dat de ftedeling niet door den landbewoner to
„ gronde rake, dat de gemeenten Diet vervuld worden met
„ lieden, die geene fortuin of kostwiuning hebben, dat de be„ flaande neringen en beroepen niec, door het overtollig toe„ laten van gelijkfoortige, verniecigd, en eindelijk , dat die
„ beroepen door wijze wetten geregeld worden, waardoor
„ derzelver bloei, en bet welzijn dergenen, die zich daarme„ de bezig houden, hoe 'anger hoe weer toeneme,”
De
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De Engelfche Breeders, of Lotgevallen der Pamilie Howard. Uit
het Engelsch. Ifie Deel. Te Haarlem, bij F. Bohn, 1816.
Li; gr. Bro. 2 4o Bl. f t -16-:

O ok dezen roman durven wij van goeder harte coder de
beste bedendangfche rangfehikken; zij is, gelijk de vertaler
zegt, vol huisfelijke tooneelen van meestal goede menfchen,
naar de natnur en de Éngelfche zeden gerchilderd, en door
den affland van plants verlevendigd. Wij ontmoeten de belangrijke perfonen in Engeland, Ierland, op het vaste land,
verzeltert hen te Gibraltar, en ook op eerie zeereize. Een
Engelsch booswicht, een Fransch carricatuur, en eene Dalicaufche misdadige, in het voorberigt aangemeld, zijn ons
reeds door dit eerfle deel, hoewel de loathe nog maar ten
halve en llechts eenigermate, bekend; en wat de Breeders betreft, zoo meenden wij eerst, dat niemand dan de vader van
Mevr. Howard, en zijn natuurlijke broeder, waarvan de eerfle een uitmuntend man en de ander een deugniet was, zouden becloeld zijn; dan nu gelooven wij, dat wij dezelve
zullen aantreiTon in twee uitmuutende jongelingen, die met
elltander in alias goeds, en, gisfen wij w61, in bet vervolg
bijzonder in edelmoedigheid, zullen wedijveren, en die bei-.
den even ernaig verliefd zijn op de jonge iVIiis Howard, een
meisje zoo bekoorlijk en in dies beminnelijk, dat wel niemand, zonder op hoar te verlieven, van bare uitmuntendheid
lezen, laat flaan hear in eigene perfoon ontmoeten kan.
Wij beloven onze jonge lezers en lezeresfen bij dit werk
een aangenaam onderhoud, en . voor 't minst een geheel onfchadelijk vermaak ; terwijl wij vertrouwen, dat zij ook me•
nige goede aanwijzing en les niet over het hoofd zullen zien.
Een bon mot van eenen braven lerfchen bediende moeten
wij affchrijven. Teen de Engelfche deugniet, waarvan bet
voorberigt gewaagt, onverwacht en op de laagfle wijze de
ontdekking zijner eerloosheid naar bet vaste land was ontfnapt,
troostte de goede PATR ic K zijnen braven meester met dezen luimigen inval: „ Och! trek u de zaak niet te zeer aan,

„ mijn beste goede Heer! Als bij in Frankrijk komt , is hi]
„ wel bezorgd , en zal niet terugkomen. Prat weet je , of hij
„ BUONAPARTE Viet nog zoo ver kraygt , dat die hem Ko.
„ ning, niaakt?"
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Deugdenboekje, outworpen door willeu den Iloo-c1,:crdea
J. H. SWILDENS, C11, V001 't grOot/le gedeelte, rift (ICSzelfs nagelatene papieren in daze aide gebragt (.7001 cen'
etenfchappen: verlierd met vele
Liefhebber der fchoone
fraaije Platen. Te Amfierdam, bij J. B. Elwe.
til'e.
96 Bl.
De bedoeling van dit boekje, toevallig bij ons verfchoveii
geraakt , verdient allezins lof; want, wie bon& de zedeleer
Diet boven iedere andere wetenfchap hoogst gewigtig? Bij
al het zedekundig geroep en gefchrijf nam intusfchen , meant
de Schrijver, de ouverfchilligheid voor deavidenpligt eer toe dan
af, en dit boekje inoge het geneesmiddeI zijn I Hij geelt de redenen
op , waarom bij dat geroep en gefchrijf het kwaad niet werd verholpen , en hij belooft zuivere en vaste gronden en eene opzettelij_
kebehandeling ; en zal dit boekje . zoodanig zijn, dat het kind van
vader en moeder,, meester of meesteres , en van de hoogere
volksleeraars , de waardij, en altijd bij hem toenemende voortreffelijkheld , van hetzelve zal hooren roemen , en overal ,
waar men het ziet , er van hooren fpreken. Veel zullen de
kinderen reeds begrijpen; maar gelijk zij de flerren, zon en
mean enz. zien , en naauwelijks iets meer da :Ivan begrijpen„
dan dat zij die dingen zien , zoo mogen zij ook in dit DEUGDE,NBOEKJE bij de zaken, die zij , door bijgevoegd oncierwijs , genoegzaam begrijpen kunnen , eenige hoogere zaken
zien , die zij naderhand verder inoeten leeren Itennen. Dit
neemt al aanflonds eene hoofdaanmerking bij ons weg ; en,
daar zoo veel lofs van atom verwacht wordt , zullen wij het
„ magnis excidit auffs," dat ons uit de pen valt , dan ook
mar herroepen. Bij ieder der fraai gekleurde plaatjes help
-benwijfortva g,menibdvra,
vertellingen, versjes , gevolgtrekkingen of dergelijke. Pi. I.
Wet, Pligt , Deugd. Liefde tot God, voor zichzelven ,
voor zijnen Naasten. III. De twee groote kenmerken van
hetgeen waarlijk goed is voor onszelven. (Gezo: dheid , Onberouwelijkheid.) IV. 't Geweten. V. Volmaakte Deugd. VI.
De hooge waardij van den Bijbel. VII. Liefde en eerbied
voor zijne Ouders; ook VIII behoort hierb ij. Er twilit
bij dit tiles nog een Toegift , ziinde mengelin ,, 2;en in proza
en pazij. Het fpreekt van zelve , dat het boekje niet verwerpelijk, maar vol nuttige lesfen is. Naar de kinderlijke
vatbaarheid Niet altijd. De groote sevolgtrekking, nit hetgeen over de twee groote geboden gezegd was, is zelfs
voor volwasfenen tier zeer duidelijk, van wege teal en ilij1
vooral. — Wij gelooven tier, dat dit werkje voorecrst nog
ieder ander zedekundig kinderboek verdringen zal.

BOEKBESCHOUWING.
It.'erkeNke Redevoeringen bij gen'one cn buitengcwone gelegenheden , door PREERK HOEKSTRA, Leeraar
bij dc Doopsge.z inden to Harlingen. Te Groningen,
bij W. Wouters. 1816. In gr. 8vo. VI, 142 131.
f - 5- :
lecrreclenen van GOVERT JAN VAN RIJSWIJK,
Lid van de Hollandfche Illaatichappij der Wetenfchappen to Haarlem, en Predikant bij de Doopsgezindat
to 5oure. Te ..1mIlerdam , bij de Wed. G. Warnars
efi Zoon. 1816. In gr. Svo. XII, 312 Bl. f
to- r.

W

ij voegen deze twee bundels bij elkander,, omdat
zij, als het werk van twee Doopsgezinde Lecraars , van
zelve aanieiding geven tot zulke aanmerkingen, en
zoodanige punten van vergelijking opleveren, als het
eigenaardige van dezelve des te beter in het licht ftellen.
De Heer SIEGENBEEK had in bet voorbcrigt van
zijne preken gefproken over de fchaarschheid van uitgegevene Leerredenen onder de Doopsgezinden gedurende de laatfte twintig jaren; bij had de regtmatige
vrees te keunen gegeven, dat deze langdurige fchroomvalligheid bet onverdiende vermoeden van merkelijken
teruggang zoa kunnen doen oprijzen, en hoopte door
bet uitgeven van zijn werk te toonen, dat de Leeraren
van bet Doopsgezinde Kerkgenootfchap zich de vorde.
ringen der geestelijke webprekendheid in de laatfte jaren naar bun beste vermogen hadden trachten ten nutte te maken. Het komt ons niet onwaarfchijnlijk voor,
dat deze betuiging des Hoogleeraars een' loffelijken naijver bij de beide. bovengenoemde Leeraren verwckt, en
het gemeeumaken van derzelver arbcid zoo al nict veroorzaakt, altbans eenigzins hebbe bevorderd en befpoedigd.
G
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digd. Dan, hoe het hiermede ook zij, wij verblijden
ons over de verfchijning van deze Leerredenen, en witlen ons gaarne verledigen, dezelve door onze aankondiging ter nadere kennis van het publiek te brengen.
Een wOgefchreven voorberigt , dat den eerften bundel voorafgaat, geeft, op eene waardige en allezins befcheidene wijze, de redenen op , die den Heer II o E KSTRA hebben bewogen, oin, na de uitgave der nitmuntende Leerredenen van eenen VAN DER. PALM,
BORGER en s I r GEN13EEK, met zijnen kanfelarbeid
voor den dag te kornen; xvelke redenen vooral ontleend
zijn nit den wensch, om ulcer naar buiten en in een'
ruimeren kring te werken, dan gewoonlijk het geval is,
en aangedrongen worden door de bedenking, dat preken, fchoon ook niet de hoogite waarde bezittende,
enter, als behoorende tot het volksonderwijs , bij hare
mindere betrekkelijke waardij , ender de eenvoudiger
klasfen wel eenig geed van aanbelang kunnen flichten.
, Welke de beste Preekmethode zij ," laat zijn Eerw. hierop volgen, „ is nog niet ten voile beflist, en zal wel
onbeflist gelaten moeten wprden, zoolang de fmaal,
behoeften , onntandigheden en gemoedsflemmingen van
hoorders en lezers verfchillen. Uit dien hoofde
nen Leerredenen van onderfcheidene foort , of op verfchillende leesten gefchoeid, aan de oogmerken van leering en flichting, van waarfchuwing, van geloofs- en
deugdsverfterking, van vertroosting en gerustftelling
voldoen. Elk Leeraar en Schrijver toch heeft zijne eigene gekozene onderwerpen , zijne eigene wijze van
behandelen, van inkleeden. Men kan alzoo langs verfchillende wegen, de eene, bij voorbeeld, door zijne
Leerredenen met toepasfingen, de andere door toepasfelijke Leerredenen, de eene met meerdere, de andere
met mindere zalving, verftand en hart cen nuttig voedfel toedienen."
Schoon wij voor ons nog al een ander denkbeelci
hechten aan hetgeen men gewoon is eene leerrede te
noemen , dan wat ons deze Itukken ;even , wij Ilemmen
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men deze aanmerking in 't algemeen volkomen toe, en
willen dezelve ook gaarne laten gelden ter afwering van
alle bekrompene eenzijdigheid. De Heer HOEKS T RA
fchijnt zich in eenen tijd gevormd te hebben, toen de
betere preektrant der Engelfche Godgeleerden ook in
ons land begon veld te winnen, en deri wanfmaak van
den kanfel te verbannen; een preektrant, waarvan
een ULAIR in vorige dagen en een PALEY (*) in
onzen tijd de modellen leverden. Dat deze manier de
voorkeur verdiene, zouden wij, vooral bij de groote
vorderingen der gewijde welfprekendheid onder onze
Landgenooten, niet gaarne toeltemmen; doch HOEKSTR.A fchijnt ons in deze manier te werken, en daarin
ook niet ongelukkig te flagen. Vandaar,, dat zijne Leerredenen weinig Schriftverklaring behelzen, en fchaars
leerftellige onderwerpen behandelen, maar meestal zedekundige waarheden ontwikkelen, die met het leven
in onmiddellijke betrekking Nan. Dit alles, gevoegd
bij de verbazende kortheid, (waardoor zij niet van oppervlakkigheid zijn vrij te pleiten) maakt ze meer tot
Vertoogen , dan tot Leerredenen.
Ten aanzien der behandelde ondervverpen, zouden wij
ook nog al eene andere keuze hebben gewenscht. Waartoe in een' zoo kleinen bundel zoo veel Gelegenheidspreken ? En waarom de verfcheidenbeid niet bevorderd
door het behandelen van tekften , die met de grondwaarheden des Christendoms in een naauw verband Nan ?
Waarom niet ook eene Doop- en Avondmaalspreek bier
bijgevoegd, die van de bijzondere viering dezer plegtigheden in het Kerkgenootfchap, waartoe de Heer
HOEKSTRA behoort, nieuw belang zouden hebben
ontleend? Het zij echter verre van ons , uit het minder
gewagen van de hoofdleerftukken des Evangeliums te
befluiten, dat de Eerw. Schrijver aan dezelve minder
waarde hecht. Veen, waar de geest.ler Liefde heerscht,
die
(') PALSY, Sermons, London 1812.
G
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die toch het wezen des Christendoms uitmaakt, daar
worth ook de grondflag van hetzelvc, de zending namelijk van den Verlosfer, in derzelver geheelen omvang,
naar waarde gelchat , en Nan ook alle die leerflukken
vast, Nvelke daaruit eigenaardig voortvloeijen. Daarenboven zouden wij ons aan onvergeeflijke eenzijdigheid
meenen fcbuldig te maken, zoo wij de zuiverheid van
bet Christeliik geloof Bens Predikers wilden afineten naar
de nicer- of minder opzettellike behandeling van bet
werk der Verzoening in zijne Leerredenen, daar men
op die wijze zelfs fommige gedeelten der H. Schrift ,
onder andere den Brief van Jacobus, als niet Christelijk zou kunnen uitmonfteren.
Met dit ailes kunnen wij niet afzijn, bet vele goede,
dat deze flukken onderfcheidt, in het licht te ftellen.
Al mist de bebandeling en de ontwikkeling bier en daar
dat geleidelijke,.'t Been men wel zou wenCchen, en met
reden kon.verwachten; ftiji en vooraelling bezitten , in
ons nog, eene groote mate van duidelijkheid. En, al
erkennen wij niet met vele kunstregters , onzer dagen,
dat her ook Preken ecniglijk op den vorm aankomt,
wij befchouwen den vorm toch als jets zeer wezenlijks, en meenen deze itukken van clien kant met ruimte te kunnen aanprijzen. De. ftijl is eenvoudig, natuurlijk , bevallig; de voorftelling levendig, en , waar bet zijn
moet , fchilderachtig, zonder tot het zwellende te vervallen. Het is wel Beene vurige en Route welfprekendbeid, die het hart boeit en wegfleept; maar bet is die
kracht van taal,
door het ware gevoel opgewekt, tot elk welgefteld harte fpreekt.
Na deze algemeenc aanmerkingen over den eigenaardigen geest van deze Leerredenen ti zullen wij den inhand van dezelve, vergezeld van eenige weinige korte
aanmerkingen , laten volgen.
Het fink, dat dezen bundel opent , is eene Redevoering zonder tekst, gehonden ter inwijding van het Orgel in de Berk der Doopsgezinden te Harlingen op den
'28 Maart 1811, en loopende zeer eigenaardig over de
voor-
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voortreffelijkheid van den Mensch ,en zijnen aankg voor
de Toonkunst, en derzelver nuttig gebruik bij de openbare Godsvcreering. Het zuiver natuurlijk en godsdienitig gevoel, dat in deze Redevoering heerscht, heeft
ons aangenaam getroffen; terwij1 bet onderwerp en de
behandeling bij ons geen twijfel hebben overgelaten,
of bet oogmerk van deze plegtigheid is volkomen bereikt.
Dc tweede Preek, over Palm XXXVII: ;5, 36, welke don Goddeloozen in zijnen veorfpoed en in zijn einde
befchouwt, verdient, ten aanzien van den ftij1 , onderfcheiding; maar loopt te veel in algemeenheden, dais
dat zij van dien kant bijzondere aandacht zou wekken.
De volgende Nieuwjaarspreek , over Pialm XC: 15,
behelzende overdenkingen der voorgaande jaren, bijzon
derlijk van onzen leefajd , in vergelijking met de blijdere in het jaar 1814, is, in ons ooh, te veel
bistorisch vedlag, en Mist den regten feesttoon, die
bij zoodanige gelegenheden vereischt wordt.
Het minst bevielen ons de vierde en vijfde Preek,
over a Sam. XII: 21 en over Joan. XIII: 30, hebbende
ten onderwerp : Detvids neei.flagtigheid • be do ziekte en
opbenring bij den deed van zijn kind, en : 3' adas gnat
heen, om zijnen illcester te verraden. Roe kon hij dit
doen ? En , waarom word het toegelaten? Bede gevallen
openen voor ons de geheimen van het menfcbelijk hart,
en vorderen diepe navorichingen, zal bet donkere in
een behoorlijk licht geplaatst worden, terwijl zij regtfireets aanleiding geven tot eenen fchat van gewigtige
bedenkingen; doch xvij vinden niet dan oppervlakkige
aanmerkingen , die ons in' beide opzigten even onvoldaan laten. \Vij zouden te -wi;d1oopig worden , wilden
wii ooze gedachten over de regte behandeling van deze
beide onderwerpen uiteenzetten; (loch merkcn allecn
can, da: de Meer It oEKsTrIA niet gelet heeft op do
Avijziging, welke de geheel blizondere toef1anel van David aan zijn gevoci gaf, en zich daardoor den weg
heeft
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lieeft gefloten voor eenen rijkdom van opwckkelijke
denkingen.
Niet gunftiger meenen wij over de behandeling van
het verraad van Judas te moeten oordeelen. Hoe zeer
men ook moge verfchillen in de ontwikkeling van dit
belangrijk verhaal; wanneer men de Evangeliegefchiedenis in verband befchouwt, en met de verklaringen
der nieuwere uitlegkunde aangaande dit geval bekend
is, zal men gierigheid bezwaarlijk als bet Unig en naast
beginfel van dit mistirV befchouwen, en even min eenige waarde hechten aan alle verontichuldigende bedenfiingen, die in het hart van den diepgcvallen' Discipel
des Heeren zouden hebben kunnen opkomen. Neen,
ook hier worden dieper menschkundige nafporingen vereischt, waartoe de Evangelisten alle aanleiding geven,
en waardoor een wijduitgeftrekt veld van belangrijke
aanmerkingen wordt geopend.
Beter beviel ons de volgende Leerrede, naar aanleiding van Spreuk. XXXI: 21 , over de zorgen tegen den
Winter , of zedelijke en godsdienliige befehouwing van den
voorraad, dien men tegen den winter gewoonlijk in zijn
huis cpdoct. Het onderwerp is zekerlijk ongewoon, en
karakterifeert de Preekmethode van den Heer HOEKSTRA; doch de behandeling fchijnt ons allezins doelmatig, en geeft eenen godsdienftiger' toon aan de zaak,
dan waarvoor zij op zich zelve vatbaar fchijnt. Still en
voorftelling verdienen hier alien lof; de tafereelen zijn
:bier en daar fchilderachtig, en deden ons wel eens denken aan de fchoone natuurtooneelen in de preken van
HuLSHOFF.

De laatfte Leerrede, naar Spreuk. XIX: 17, gehonden ten buitengewonen voordeele van de amen der Gemeente, fchetst armocde en barmhartigheid in an tafereel naast elkander, om den zin der voorgelezene
Spreuk des te beter nit te drukken. Schoen wij niet
kunnen zeggen, dat de behandeling van den tekst ons
bevalt, en wij bier en daar ook den regten toon misfen,
erkennen wij echter met blijdfchap het warm gevoel en
den
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den Christelijken geest , die bier doorgaans heerfchen;
terwiji wij voorts gelooven, dat vooral omtrent deze
Preek geldt, wat de Heer HOEKSTRA in bet voorberigt aangaande de ondericheidene behoeften der toehoorders zegt. Menigeen , die alles naar zijne eigene wijze van zien en gevoejen beoordeelt , moge dan ook wanen, dat HOEKSTRA bier bewijst , den weg tot het
hart zijner hoarders niet te kennen ; wij gelooven dit
niet, te meer, daar wij weten , dat deze Preek juist
van het tegendeel heeft getuigd, en de bedoelde Collute krachtdadig heeft bevorderd.
De Leerredenen van den Heer VAN 11.1j-s vvij x worden, in plaats van voorberigt , voorafgegaan door een'
brief van den Welecrw. JAN VAN GEUNS, Leeraar
bij de Doopsgezinden te ifinflerdam. De algemeene inhoud van dien brief is bemoediging van den Yourefchell
Leeraar tot deze uitgave van eenige zijner kanfelvoort.
brengfels. Wij zouden op dezelve geene bijzondere aanmerkingen hebben te maken, wanneer zij zich alleen
op 's mans bekwaamheid, de natuurlijke en nuttige
verfcheidenheid van talenten, den algemeenen fmaak
onzer natie voor deftige gefehriften grondde. Maar
wij kunnen niet nalaten , met eenige verwonderingte itaan bij een paar benamingen en daaraan gehechte
denkbeelden en redeneringen , die ons meer nieuw,
dan juist of belangrijk fchijnen. Dc eertle is die van
P rotestantsch - katholijk. Immers, zoodra er eene verdeeling plaats heeft, beflaat er geene Katholijke kerk
meer, naar hun denkbeeld, die maar Cone ware kerk,
zonder de minile onderfcheidende verdeeling , erkennen,
en daarom hunne kerk de algemeene noemen, in tegenItelling met alle de gezindheden, en affcheidingen in die
gezindheden , Welke in hun oog enkel afgedwaalde ,
zonder opzigt, orde of gezag, troepswijze zwervende
fchapen zijn. Ja, maar dit denkbeeld is verkeerd! Het
zij zoo! verba valeta gift; en zoo wij den Roomfchen
liannen titel betwistex , dan mogen zij met gelijk rest
dien
C4
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Bien van fletvornid of Gercformeerd wraken , en er
goer ong3naster,, clan lien van Doopst!ezind, voor cen
Genootfchap, dat , zoilder eenige vrces voor de zaligheid , bet groottle deal der geborenen in deszelfs hoezem ongedoopt laat wegiTerven. Is het enkcle woord
Christeliike kerk niet genoeg? Drukt betzeive het goheel der Christenen niet beter nit , dan leder bijwoord ,
dat terflond , door nadere bepaling, aan iets Wonders
doet denken? In alien geval zouden Avij dan het Hotlandfcbe woord algemecne boven datgene de voorkeur
seven , walk nu eenmaal ,vooral bij ongeletterden, eene
karakteristieke beduidenis heeft aangenomen.
De anderc benaming, die van liberaal- rev zifinigen ,
mishaagt ons nog meer. Wat is regtzinnig? Och, bad
men bet geheele woord in jezus kerk nooit gekend!
Te Rome is het Pausdom regtzinnigbeid elders bet
Luterdom — bier bet Calvinismus. Het bijwoord Iiberar-1 brengt daarin gccnc verandering, dan die van
mindere en Immers, deze zaak met bet
bovengemelde to verbinden, en, als 't ware, drie rangen ce maken van alien, die zich naar Christus
noemen: Neologen of onregtzinnigen, die bet Goddelijk gezag ondermijnen liberaal-regtzinnigen, die
den Bijbel tot den regtcn grondflag van bonne godsdienflige denkwijze maken — en het overige fervor;
pecta dat elk bij ziinen heilig zweert : dit zoo op zich
zelve , under do Protestanten alvast , kunncn gaan ;
maar, cl an ware bet toch wel eene Ichande, dat men
cersr N ina moest , dat de Doopsgezinde Leeraars zich
aan de liberaal - regtzinnigen nicer en meer aanfloten ,
met andere woorden, inderdaad meer en meer Christerklk-protestantfehe beginfelenaankleefclen. Neen , regtzinnig beteekent bier gewisfelijk, war bet in Holland
altijd betcekend heeft : Gereformeerd — maar, gewijzigd door den tijd , door de liberaliteit der voorname
Geleerden , die in bet bedoelde Genootichap titans den
Loon geven. En deze regtzinnigbeid — wij voegen er
°mat inderdaad die, en alleen die
dit gaarne bij
leer-
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Ieerflukken, als noodwendige ter zaligheid, Welke (met
uitzonderingen)door de geheelc Protestantfche,
ja Christelijke, kcrk daarvoor plagtcn erkend te worden. Maar, dan vragen wij wcder: moesten de Doopsgezinden , en welligt nog andcren , doze li1Krale regtzinnigheid cerst bij de Hervormden vinden? van hen
leeren? Inderdaad, dit is de nederigheid te verre gedreven. De eigenlijk HolIancifche Disfenters , op onzen bodem ontilaan en gekweekt , waren , van den beginne at` aan, even zeer verwijderd van miskenning des
algemeenen Christendoms, als geflemd en genegen tot
Zoodra de Doopsgezinden zich gevormd
hadden tot eene foort van geregelde maatf,happij, en
eene eigen kweekfchool voor Leeraars bezaten, in de
wereld der geleerde en wijsgecrigc bijbelbeoefenaars
eigen naam en rang hadden, is dit Scheel uitgemaakt.
En de Hervormden zouden, inderdaad, zeer ondankbaar mocten zijn , (waarvan echter bet tegendeel dikwijIs sleek) zoo zij niet erkenden, de ware, liberate,
beginfels der verklaring, aankleving en verkondiging
van de H. Schrift , voor een groot deel , bij hen .gevonden , van hen geleerd te hebben, welken toevallige
oorzakcn eene meerdere vrijheid lieten om de vleugelen
der ziel met onbeperkte veerkracht te reppen.
Wat nu de Leeredenen zelve betreft,dcze onderfcheiden zich in vele opzigten van de orals aangekondigde
flukken ; een verfchil , dat uit den geest van het Doopsgezind Kerkgenootfchap voortvloeit, well: aan zijne leden vrijheid laat , datgene als eigendommelijke leer van
het Christendom aan te nemen , wat bun, na een gegrond en onpartijdig onderzoek , als zoodanigvoorkomt.
Misten wij in den bundel van den Ecrw. HOEKSTRA.
ongaarne zulke onderwerpcn, als de groote leerflakken
des Evangeliums doers uitkomen ; de Ecrw. VAN RAJ sw IJ K behandelt dezelve bij voorkeur. Over 't geheel
prijzen zich de onderwerpen door hunne belangrijkheid
aan, en flrekken ten bewijze, dat de fmaak van den
yourcfchen Leeraar zich tot het degeliike en f'oliric beCT
paalt,
tivcinig
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paalt. De tekften, met de daaruit afgeleide oncierwerpen , zijn de navolgende: I) Het roekelooze der onverfchilligheid =trent den Godsdienst. Hebr. II: 3, 4.
2) De befluring van alles ten voordeele der Godvreczenden. Rom. VIII: 28. 3) De pligt van weltevredenc onderwerping. Pred. VII: 13-18. 4) De onwaardige
Luk. XVII: 7-10. 5) De oorzaak, het middel en
de bcdoeling 017Zer gcestelijke behoudenis. Efez.1I: 3-1o.
6) De vruchtdragendc wijngaardranken. Joan. XV: 8.
7) De onvermijdelijkheid des doods. Pf. LXXXIX: 49.
8) De opwekking van Lazarus. Joan. XI: 3 8-44 . 9)
De beteekenisfen van den Christelijken Waterdoop. (Gepredikt bij geregenheid van eene Doopbediening.) Rom.
VI: 3, 4. Bediening des Doops. to) Christus Verlosfer
van zonde en deed. (Gepredikt bij gelegenheid van eene
divondmaalsviering.) Joan. IV: 14. .8ediening des
Avondmaals.
Men ziet uit daze eenvoudige opgave, dat de Imolawaarheden des Christendoms hier opzettelijk behandeld
worden, en dat de groote inhoud . van hetzelve , de leer
van de verzoening des menschdoms door Jezus Christus, ineermalen de ftof uitmaakt , waarover de Leeraar
zijne Gemeente onderhoudt. De kleinheid en de bevlektheid van den mensch in 't licht te ftellen , hieruit de
noodzakelijkheid der genade voor hem of te leiden , den
geheelen rijkdom van barmbartigheid te ontvouwen,
hem door het Evangelie aangebragt; maar ravens de
hooge eifchen en voorwaarden , door Jezus aan zijne
belijders opgelegd, met klem en nadruk aan te dringen
dit is de doorgaande flrekking van deze Leerredenen.
Wij befehouwen dit als eene wezenlijke verdienlie, Diet
alleen omdat daardoor het groot oogmerk der Evangelieprediking, onzes oordeels, het best bereikt worth ,
maar ook omdat deze flukken joist daardoor tot bijdragen kunnen verflrekken , oni den geest van het Genootfehap, waartoe de Schrijver behoort , te leeren kennen.
Die geest, namelijk, fchijnt ons te beftaan in het prediken van het Christendom, gegrond op het Goddelijk
ge-
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,, 'eza bm van Jens en de Apostelen; in het verkondigen van de leer der verzoening, als noodzakelijk tot
's menfciien eentvige behoudenis; en vooral in het aandringen van de verpligtingen ovelke daaruit voortvloeijen. loch dit is de algemcene geest, die door de bijzondere overtuiging van cen' iedcr weder zoodanig
worth gewijzigd, dat er in hctzelfde Genootfchap eene
groote ongelijkheid van gevoelens beftaat over fommige
leerftukken; eene ongelijkheid, waarvan deze beide aangekondigde bundels getuigen.
De wijze, waarop de Meer VAN it IJ s w Il R zijne
onderwerpen behandeic , bcantwoordt aan het hoog belang van dezelve. Alles geeft bewijs van diep inzigt in
bet verband en den zin van den tekst ; alles draagt blijken van fchranderheid in het bevatten van zaken, en
vertoont eene groote helderheid in het uiteenzetten en
uitdrukken der denkbeelden; met an woord, wij vinden de loffpraak van den Eerie. VAN GEUNS, in het
begin van het voorberigt, aangaande de verdienften van
den Schrijver, volkomen bewaarheid. Ook de fliji komt
overeen met den hoogen ernst der behandelde onderwerpen. Dezelve prijst zich wcl niet aan door losheid
en fierlijkheid, en door die natuurlijke warmte en kunftelooze bevalligheid, welke het harte roeren; maar alles ademt zekere deftigheid , en is gefield in den toon
van eene flevige en mannelijke welfprekendheid, die den
gewenschten indruk niet kan misfen.
Ziet daar het goede en voortreffeiijke, waardoor deze
Leerredenen zich , onzes inziens, aanprijzen, en waardoor zij niet alleen den vriend van ernflige en flichtelijke lectuur welkom zijn moeten, maar ook bij hem,
die het y ak der Predikkunde opzettelijk en meer als wetenfchap befludeert, belang moeten wekken. Naast dezen lof plaatfen wij even vrijmoedig, hetgeen dezen
bundel, naar ons bijzonder oordeel, min voordeelig
onderfcheicit.
Het komt ons, namelijk, voor, dat het bondige en
degelijke, 't welk deze Rukken kenmerkt, dezelve, als
Pre-
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Prekcn, eenigzins benadeelt. Niet alsof wij van oordecl
zijn, dat eigenlijke Leerredenen geene bondigheid gedoogen —het tegendeel leert de aard der zake , en het voorbeeld van eenen VAN DER R OE s T en VAN DER
PAL i\r meat bet komt bier aan op de kunst , om alles z66 te ontwikkelen, voor te flellen en aan te dringen , dat men niet nit den regten won vervalt, \velken
bet voordragen van godsdienflige waarheden , ter
ting van erne p,:emengde fehare , op cene gewijde pleatfe vereischt. Wij verlangen niet , dat de Leeraar des
Christendoms tot alle zijnc toehoorders afdale, dear wij
gelooven, dat die popularikit , welke volthekt voor
allen duidelijk wil worden, met de hooge waardigheid
en den verheven' zin des Evangeliiuns onbeflaanbaar
is ; maar er is toch een midden tusfchen deze al te groote zucht , om duidelijk te zijn , en het voordragen van
diepe bedenkingen nit het gehied der vqsbegeerte op den
kanfel. En dit midden beflaat voorzeker in de kunst,
om de hoogile waarheden des Christendoins door de
omkleeding zoo nabij het veriland en het hart der toehoorders te brengen, dat do eenigzins geoefende dezelve verilaat en gevoelt. Deze kunst nu , deze gemakkeIijkheid en losheid van vooritelling fchijnt den Heere
VAN itIJ s w Ij n nog te ontbreken. De firenge betoogtrent, welke in zijnc Leerredenen overal heerscht , geeft
aan dezelve te veel een wetenfchappelijk aanzien; en
vele hebben daardoor het voorkomen van uitlegkundige, wijsgeerige en leerftellige Verhandelingen, hetgeen
zich zelfs in kleinigheden, b. v. in de bewoordingen
van Analogie, Homologeren, yustificeren enz. , openbaart. Het is vooral in de Doop- en Avondmaalspreken , dat wij dezen regten won misfen. Wij zijn, namelijk , van gevoelen , dat het bij zulke gelegenheden
meet aankomt op bet rigten en Leiden van het gevoul.
der Gemeente, op het verwekken en bevestigen der
aandoeuingcn van geloof en boetvaardigheid, dan wel
op de ontwikkeiing van gewigtige leerflukken, welke
toch niet gelicci buiten diepe uitlegkundige en wijsgeeti--
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rige navorichingen kunnen omloopen; en van dit laatfic meenen wij in deze Preken vele 1poren te ontdekkon.
\Vij zeggen met opzet, in deze Preken: want de toon,
die de bediening zelve van Poop en Avondmaal kenmerkt , is ernftig, gemoedelijk , en komt
ten voile overeen met de hooge waardigheid der beide
plegtigheden. Deze aanfpraken , gebeden en zegenwenfchen kunnen met regt als eene bijdrage tot de Liturgie
van bet Doopsgezind Kerkgenootichap belchonwd warden, en zullen bun vooral regt welkom wezen, die
minder bekend zijn met de wijze, waarop Doop en
Avondmaal aldaar bediend warden.
Wij zijn reeds te uitvoerig geweest , om nu nog elk
fink aFzonderlijk door te loopen , en zullen ons derhatve tot eene enkele preek bepalen, welker gang de manier van den Heer VAN a 11 s w tj K bet best kan doen
kennen. Tot dit einde kiezen wij de 6de Leerrede,
over Joan. XV: S , betiteld : De vruchtdragende wipigaardranken.
„ Gelijk de Goddelijke heerlijkheid, door de voldoening der heiligheid bet hooge en eindelijke doelwit is
der fcliepping, — is dezelve ook de grondflag der aanbiddelijke vastlielling tot behoudenis en zaligmaking van
firalwaardige flervelingen, door de tusicbenkomst van
Gods Zdtm , in hoedanigbeid van Middclaar." Dit denkbeeld wordt in de inleiding uitvoerig ontwikkeld, en
leidt tot bet befluit , dat, „ gelijk de verordening des
Eeniggeborenen tot 's werelds Verlosfer ter aanbiddende verheerlijking des Algenoegzamen verflrekt, zoo ook
de zedelijke volmaking der verlosten, hunne navolging
van God in zedelijke volmaaktheid, als bet nitwerkftl
der verlosfing, tot dat zelfde heerliik einde firekken
moet." Na eene korte, maar voldoende verklaring van
den tekst , warden de navolgende waarheden uit de geiijkenis afgeleid: 1 Q.) Gelijk een wijngaardenier eenen
wijnflok plant en kweekt, met oogmerk en bedoeling
om daarvan vrucht te bekomen, zoo is het groote
doeleinde der verordening van jezus Christus tot 's
We-
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werelds Reiland de werkdadige godsvracht zijncr belijders. Gelijk de landman genoegen en zijnen arbeid beloond vindt door eene overvloedige inzameling, is ook
de Hemelfche Vacler verlieerlijkt door eene uitflekende
pligtsbetracliting der belijders van bet Evangelic , wanneer deze overvloedig zijn in het werk des Heeren. 2°0
Gelijk de ranken geene vrucht kunnen dragen, wanneer
zij van den wijngaarditam zijn afgefcheiden , zoo kunnen de belijders • van het Evangelic ook niets doen buiten de gemeenfchap , zonder de vereeniging met Christus. Gelijk de fappen van den wijnftok de ranken
nioeten doorvloeijen, ten elude dezelve bij het leven te
bewaren en vruchten te doen voortbrengen, zoo moet
de geest van Christus , zijne grondbeginfelen en zijne geaardheid, degenen, die in Hem gelooven, bezielen, zoo moet zijn bijftand lien in that itellen vruchten des geloofs vcort te brengen. 3°.) Gelijk de wijngaardenier een naauwlettend toezigt houdt over zijnen
wijnflok , de onvruchtbare, verdorde en doode takken
wegneemt , en deze, als tot alle ander einde onnut, in
het vuur geworpen worden, om tot branciftoffe te dienen, zoo wor den de werkelooze belijders , diegenen inzonderheid, Welke zich overgeven aan eenen ondeugenden, zondigen wandel, afgefcheiden van de geestelijke
gemeenfchap met den Verlosfer, waardoor zij buiten
de gelegenheid geraken om door Hem behouden te worden. 40 .) Gelijk de wijnbouwer de vruchtdragende ranken zuivert en befnoeit, ten einde dezelve nog meer
vruchten opleveren, zoo is de zorg des hemelfchen Vaders ook uitgeftrekt over de godvreezende belijders van
zijnen Zoon, om dezelve door fmartelijke tuchtiging
te heiligen, hen door de beproevingen des rampfpoeds
te volmaken in alien goeden werk.,

Brie.
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Brieven over het werkje: Christendom en Hervorming,
enz. gefchreven aan eenenVriend,door G. J. F. C R A■
BlER VON BAUMGARTEN, Predikavt bij de Hervormden te Middelbert. Te Groningen, bij W. Wou,
ters. iSt6. In gr. Svc. 19a Bl. f 1- to-:

H

et werkje, op den titel gemeld , is bij de tweede uitgave met voor- en na - rede verrijkt, en alzoo een Wig
boekdeel geworden; dit negental Brieven is intusfchen
tegen het werkje gerigt , terwiji de Eerw. Schrijver
welligt op eene andere wijze tegen die voor- en na-rede de pen voeren zal. Het is van ons , en ook 'van onze Lezers, niet te vergen, dat wij ieder voor- en
tegen - fchrift even uitvoerig zullen behandelen; dan
mogten wij waarlijk ook onze . Letteroefeningen wel geheel en alleen aan Christendom en Hervorming en den
Notaris LESAGE TEN BROEK inruimen. Voor ditmaal mag het daarom voldoende zijn, van dit. gefchrift
te verklaren, dat hetzelve met nut en genoegen zal gelezen worden door eenen bedaarden en oordeelkundigen
yoorftander van het leerftelfel der Hervormden,die, het
wijsgeerig gefchilpunt over de Rede en haar gezag bij
ftelligen Godsdienst ter zijde zettende, zich vergenoegt
met Bijbelfche gronden.. De Schrijver doet zich ais een
bedaard en verftandig regtzinnig Leeraar bij dat Kerkgenootfchap kennen; en, nit dit oogpunt befchouwd,
verdient zijn gefchrift allezins aanprijzing en lof.
Gedachten van eenen Protestant bij de lezing van het
fiukje: Voortreffelijkheid van de Leer der R. K. Kerk ,
door J. G. LESAGE TEN BROE K. Te Rotterdr ,
bij J. van Baalen. 1816. In gr. 8vo. 74 Bl. f 11 -:

H

oudt dan, vragen wij, dit over en weder fchrijven
over
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over eene voorlang reeds uitgemaakte zaak nimmer op ?
want., inderdaad , het lezen en beoordeelen van deze twistfehriften wordt eene zeer onaangename en' lastige taak.
Evenwel, wij darken het befluur der goede Voorzienigheid, dat , en wij hopen nog 'in tijds , het belangpijk verfchil tusfchen Roomsch en Protestantseh zoo
header worth in ha licht gefleld; en de wapenen, zeer
gefchikte wapenen voor ieder verftand, van alle kanten
worden aangeboden, en reeds duizenden in handen gegeven zijn. Wij hooren wel, dat het menschkundig
onmogelijk is, dat ooit gewetensdwang wederom in het
befeliadfd Europa den kop °Oak; maar onze leeftijd
beeft ons zoo veel doen zien, dat wij in bet befchaafd
Europa voor onmogelijk hidden; en die onmogelijkheid
worth wel eens bet fterkst gedrukt door voor alien, imtaers IteIligen,Goadienst onverfcbilligen, die welligt,
zoo overigens bijzonder of ook maatfchaPpelijk belang
er rekening bij vinden kon, met dezelfde ongevoeligheid
ter mis zouden gaan , als zij nu bet'gedachtenismaal onzes neeren of mede vieren of verzulmen, .en wien eenleven • naar zin en lust bij abfolutie enz. enz. misfchien
gemakkelijker zou voortgaan, dan bij den toenemenden
bloci van redelijken Godsdienst en ware verlichting.
Voor bet talrijker worden van zulke foort van Christer
nen fidderen wij; en onwillekenrig komt ons het treurig voorledene daarbij voor den geest. Mogt TEN
BROEles gefchrijf duizenden aanzetten tot onderzoek!
Duizenden zullen dan winnen in redelijk geloof, en ftellige overtuiging, dat de. Bijbel, de Bijbel alleen en zuiver, deugd, rust en geluk kan beveiligen. Mogt ieder, hetzij dan rationalist of hyperph ficus, of hoe men
hem noemen wil , het gevaar zien, en eerlijk en met
voile overtuiging handen ineen flaan, om van den Protestantfchen grondregel uit te gaan, en dien te handhayen met een volkomen hart!
Het boekje, dat wij thans aanmelden, is door een
kundig leek, met oordeel, gemoedelijkbeid, en in een'
gematigden toon, gefchreven bet volgt TEN .13ROEK
op
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op den voet, en is het omgekeerde van diens gefchrtjf.
Het vindt ook zeker zijn publiek; en ieder Protestant
zal er mede inftemmen. Wij gelooven, na de aandachtige lezing, zeer gaarne het voorberigt, dat een
zeer kundig Protestantsch Leeraar hetzelve heeft goedgekeurd. Slechts nu en clan vonden wij iets, dat ons
een weinig te zwak fcheen; gelijk wij b. v. zoo ftellig
Diet zouden beweren, dat judaS, de verrader , mede
het naehtmaal hield, althans daaruit niet zoo geheel,
als ware dit volkomen bewezen, redeneren. Dan, dit
doet niets tot de hoofdzaak; al het bedoelde kan ieder,
die oordeel heeft, aanftonds met alles afdoende bewijzen nader bevestigen. — De Sehrijver verdient geheel
onze goedkeuring en dank.
.Redevoering, over het verfchil van des Afenfchen Ka.
rakter,, deszelfs invloed op zijnen (land en werkkring,
en meet bijzonder op de beoefening der natuurlijke
wetenfchappen, gehouden in eene openlijke Vergadering van het Natuur- en Scheikundig Genootfchap
te Groningen , door G. BAKKER , Profesfor
de Geneeskunde aldaar. Met uithreidende ilanteeke•
ring en.
wem .zu glauben 1st, redlicher Freund! das kan ich dir fagen;
Glaube dem Leben, es lehrt besfer als Redner and Buch.
GOTHE.

Te Groningen, bij W. van Boekeren. 'SIG. In gr.
8vo. f : - 18 - :

D eze fchoone Redevoering is een voortreffelijk be.

wijs van de waarheid der woorden van Gö T HE, op
den titel vermeld. Hoe meer men dezelve leest, hoe
meer men overtuigd wordt , dat de fchrandere Schrijver vier door doode letteren, maar door het leven zelf
onK
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onderwezen is. De gewigtige opmerking, dat het, in
zoo vele opzigten wcldadig, verfchil in karakter ook
bij de beoefening der wetenfchappen, vooral der natuurkuntige , van veel belang is, en ter uitbreiding
en bevestiging onzer natuurkennis veel heeft toegebragt, verfchijnt bier op den voorgrond, en worth zoo
wet door fprekende voorbeelden als door bondige redenering aangedrongen. Doch daarenboven vinden wij telkets ruime flof tot nadenking en overweging in de diepzinnige aaumerkingen en veruitziende
wenken, betreffende den grond van 't verfchil van
karakter , de betrekking tusfchen ziel en ligchaam ,
den invloed van 't ligchamelijk temperament , de onafbankelijkheid der rede. Het is waar, deze rijkdom van
zaken maakt den flij1 wel eens gedrongen., en veroorzaakt eene fchijnbare oppervlakkigheid, omdat tot alles
flecks weinige woorden beffeed worden ; maar, bij
eene herhaalde lezing , verfchijnt toch alles in zulk cen
duidelijk Licht,' dat 'wij niet anders kunnen zeggen, of
de Schrijver beefs zijne taak voldongen. Het is waar ,
bij heeft, zoo als zekere beoordeelaars zeggen, zijne
ftof niet wheel uitgeput; bij had cen dik boekdeel Linn= .fehrijven: maar,onoet men dan de lezers alles voorkaanwen? moet men zijne bewijsredenen zoo uiteenzetten, dat zij er alle houding door verliezen en verlanxt worden?
De nitbreidende aanteekeningen; achter de Redevoering geplaatst, zijn incest alien van een' zeer gewigtigen inhoud, en doen ons den Schrijver als een fchrander rtavorfcher der natuur en diepdenkend befchouwer
harcr wonderen kennen. De eerfte loopt over de betrekking van ziel en ligchaam. Na den wederkeerigen
invloed van beiden op elkander te hebben opgemerkt ,
bcpaa.lt zich de Schrijver vooral tot de zwarigheden,
welke de verklaring van dien invloed en wederkeerige
werking ontmoet, en beffrijdt het gevoelen aangaande
eene bepaalde zitplaats der ziel. Hij meent de gemelde zwarigheden te verminderen , door de ziel aan te
Incr.
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merken als eene zeer lijne flof, in aard op de onweegbare itolfen gelijkende. Een gevoelen, dat ons een weinig gewaagd voorkomt, en waarmede wij althans niet
kunnen overeenbrengen, hetgene de Schrijver zelf,
cen wcinig verder, zegt, over cen beginfel van volkomene vrij held , hetwelk in ons woont. Stoffelijkheid en
vrijheid laten zich moeijelijk paren.
Onder de overige aanteekeningen is vooral de derde,
over de herfenfchedelleer van GALL, belangrijk. Buiten de verdienilen van dien grooten man bij de ontleedkunde der herfenen, hecht BAKKER. ook veel waarde
aan de fchedellcer zelve; fchoon hij zich ook de zwarigheden niet ontveinst, waaraan zij onderhevig is. Lezenswaardig zijn voorts de zevende en de achtile aanteekening, de eerfle over de oorzaken der verfchillende
volksgeaardheid, de andere over de waarde van een onbevangen onderzoek der natuur, vooral voor den Geneeskundige.
De Aarde en hare Bewoners volgens de nieuwIle ontdekkingen , cen werk ter bevordering der kennis van
landen en volken , en van derzelver voortbrengfels en
hantlel , radar het Iloogduitsch van E. A. W. V 0 N
ZIMMERMAN. Met Platen. Ifle Dee/. Te Haarfan ,btj F. Bohn. 1816. In gr. 8vo. 376 Bl. f 2- 18-;
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ij ontvangen bier het begin van een voortreiTelijk
werk, en 't Been voor de Aardrijkskunde van het groatIle belang is. De geleerde zimmER MAN, zoo bekend
door zijn Tafehenbuch der Reifen , waarin de berigten der
Reizigers op de oordeelkundigile wijze tot een gelled
zijn to zamen gebragt , heeft dit plan nog verder uitgebreid en vermeerderd in bet werk, waarvan de vertaling
ons p ier aanvankelijk wordt medegedeeld. Na eene korte en zeer fraaije inleiding, de vorderingen der AardriAskunde, vooral in de vorige Eeuw en onzen tijcl.
1'c:het,
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fchetfende, begint de Schrijver met Afrika, en wel
(wij weten niet, oin Welke reden) met het midden
der westkust , of Guinea, welks behandeling (doch in
eenen ruimeren zin, daar men tevens Senegambia daaronder bevat) nu voorts dit Deel uitmaakt. Wij kunnen
Diet denken, dat het geheel op denzelfden maatftaf zal
gefchoeid zijn: er zouden alsdan,ieder werelddeel flechts
op vijf Deelen gerekend, en voor Europa,- naar billijkheid, eene meerdere ruimte ftellende, meer dan twintig
Deelen vereischt worden. Dit zal evenwel, naar wij rneenen wel onderrigt te zijn, geene plaats hebben, maar
het geheel in zeven of acht Deelen afloopen.
Dit zij echter geenszins gezegd, om ons over wijdloopigheid te bezwaren. Integendeel: wij hebben zelden onderhoudender boek gelezen. Het plan des Schrijvers is dus : hij geeft eerst een algemeen denkbeeld van
de lust , de kapen, rivieren , gebergten enz. , daarna van
de binnenlanden, vervolgens van de voornaamfte voortbrengfelen, en eindeliik van de inwoners. Ten flotte
vindt men nog merkwaardigheden tilt de Natuurlijke
Gefchiedenis van Afrika, die ons voorkornen , voegzamer in de korte optelling der gewrochten van de drie
Rijken eene plaats te hebben verdiend, en die bier (look
zonder orde dooreen gefteld zijn, zoo dat zelfs de dieren, gewasfen en delffloffen niet onderfcheiden elk op
zich zelve flaan. De Termiet of Witte mier words gevolgd door den Baobab , den boterboont, de onderaardfche erwten van Whidah , de kameel , en het iizer der
Sahara. Men zal toeflemmen, dat deze orde beter had
kunnen zijn. Doch overal brengt de Schrijver de getuigenisfen der Reizigers , zoo wel ouden als nicuwen , tot
flay ing zijner gezegden te berde, en lascht wel eens,
waar zulks vereischt worth, ftukken van reisverhalen
in zijne belchrliving.
Een der merkwaardigfte gedeelten van dit bock is eene
uitvoerige fchildcring van den Slavenhandel, van de oorlogen af, door de inlandfche Vorften tegen elkander gevoerd,
flaven te koopen, tot op de aankorast der
on.
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ongelukkigen in de trestindifche Volkplantingen, en
voorafgegaan door een onzijdig tafereel van de geaard
held, vatbaarheden en geestvermogens der Zwarten.
Het hart breekt , de oogen loopen over, bij het lezen
van zoo veel afgrijfelftheden. De Earopeanen komen
bier voor in het Hein van Barbaren , van koele, hart- en
gewetenlooze bettlen , en er komen lialen voor van
hunne wreedheid, waarbij men zich fchamen zou, bun
landgenoot te zijn. S.Vaarlijk! er is geen beter pleidooi
noodig voor de affchaffing van de flavernij der Negers,
dan deze eenvoudige opnoeming van onbetwiste daadzaken. Men vergunne ems, er een paar van op te geven.
— In 1767 gaven eenige Engelfche flavenhandelaars op
de kust van Benin voor, dat zij de bewoners eener
volkplanting van de (fad Calabar met hunne oude landgenooten wilden verzoenen; zij noodigden dos de aanzienlijk{fen van wederziiden op hunne fchepen, doch
fpraken met de volkplanters af, om de bewoners der
oude fad met hunne p ulp verraderlijk te overvallen en
in flavernij te flepen. De onergdenkende Koning der
oude 114 (Calabar) ging met vele zijner onderdanen bij
de Engelfchen aan boord , om zijne dodger aan den aanzienlijkflen der nieuwe (lad ter vrouwe te geven. Doch op een gegeven fein werden de onfchuldige Negers voor bun good vertronwen, door hunne verachtelijke landgenooten tilt wrok , en door de nog veel
verachtelijker Engelfchen o-m good , vermoord of gevangen genomen. Driehonderd werden er gedood, en zeer
velen als flaven verkocht. Den broeder des Konings
fmeekte om zijn Leven ; doch men bood den Engelfehen
menfchenhandelaar een' fterken Neger in ruiling aan ; en
het hoofd des ongelukkigen rolde in de boot. De twee
andere broeders des Konings zouden -ook uitgeleverd
worden; doch omtrent dezen bedroog de koopman zijne ontmenschte bondgenooten, , zoo dat een dubbel verraad bier den Christennaam fchandvlekte. Ken rierjarige oorlog was het gevolg van dit fcheltuituk ! Deze
trouweloosheid der Blanken is zeer algemeeu op de
kust ;
11 3
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trust; te meermalen worden vrijc Negcrs daarvan bet
flagtoffer.
Maar niets gaat de ijzingwekkende bekrompenhcid in
een fiavenfchip te boven, Welke den Neger bijna geene
ruimte tot ademen overlaat. Hette, morfigheid, gebrek
aan lucht, aan goed voedfel en water, vooral in geval
van aanftekende ziekten, veroorzaakt eene fterfte onder de Negers ,die in dit donkere tafereel bijna de zwartfie fchaduw uitmaakt. Van de 490 Negers komen op
deze wijze 180 op de reis om. Bij befmetting rekent
fours de Kapitein van een geasfureerd fchip uit, dat het
voordeeliger is, de Negers in zee te werpen, dan hun
misfchien een' natuurlijken dood te laten flerven, daar
in het eertte geval de Asfuradeurs, in het tweede de
Reeders de fchade moeten dragen. Op deze wijze werden eons 132 ziekelijke Negers, als flagtoffers der vcrfoeijelijkfte kansrekening, in zee geworpen! Bij ongelukken van brand zijn de geketende Negers altijd
in het dringendfle gevaar: op zekeren tijd fprong de
itv.uidkamer, en vijftig Negers, door hunne ketenen
half geradbraakt , ftierven aan 't koudvuur ! In geval
van opfland....Doch genoeg voor onze gevoelige Lezers. , Zij molten zich flechts herinneren, dat deze
ongelukkigen, dus erger dan het vee behandeld, onze
natuurgenooten , in deu volflen zin van bet woord,
zijn; dat de fchrikkelijke wreedheden hunner Despoten
niets tegen hunnen eigen aanleg en volmaakbaarheid
bewijzen; dat ouder- , kinder-, broederliefde, vrienclfchap , dankbaarheid, berberzzaamheid, edelmoedigheid, bij hen, zoo als uit menigvuldige voorbeelden
blijkt, geheel niet vreemd zijn; dat velen hunner in
onderfcheidene menfchelijke kundigheden aanzienliike
vorleringen hebben gemaakt; dat bun geheugen zeer
fterk , de vatbaarheid van fommigen voor kunstwerken
Tiler gering is; dat eene Negerflavin uittnuntende El)*
gelfehe verzen (door ZIMMERMAN Illedegedeeld ) heeft
in her licht gegeven ; dat twee Negers zich als fterrekundige en rekenaar uit het hoofd boven zeer veleanderen
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ren onderfcheiden hebben; dat velcn vlug zijn in bet
leeren van talen, anderen zelfs Leden van de Parijfche Akademie der Wetenfchappen geweest zijn. (De
bekende GREGOIRE heeft zelfs een geheel boek: do
/a LitWrature des Negres , gefchreven.) Wanneer men
nu dit alley bedenkt , zoo verdwijnt gewis de half binnensmonds geuite befchuldiging van velen , alsof de En.
gelfchen 'lents aan eene fijnberekende winzucht hadden
gehoor gegeven, toen zij deze fmet op Christendom
en befchaving, die xi/ best moesten kennen, poogden uit te wisfchen; en of zelfs onze voortreffelijke
Regering meer aan eerie onvoorzigtige opwelling van
geestdrift , dan aan welberekende menfchenliefde gehoor
had gegeven, toen zij de eerile was, die in dezen het
(poor der Engelfthen drukte. Wij hadden wel g,ewenscht , dat de uitgever van dit werk de afteekening
van een flavenfchip uit den Hoogduitfehen druk in de
vertaling had overgenomen. Dit zou den indruk, welken deze handel in menfehenvleeseh op elken Lezer moet
maken , nog 1.7erfterkt bebben.
Doch, behalve de befchrijving van den Slavenhandel,
vindt men hier nog eene menigte andere bijzonderheden,
voor de Gefchiedenis der Aarde en des Menschdoms bij
uitftek belangrijk. 2/frika,dit land der wonderen, wordt
vooral ook van de gunftigite zijde befchouwd, en deszelfs onuitputtclijke rijkdom in gewasfen, dieren en
menfchen aangetoond. De gefchiedenis der Termites Levert ons weder eene aliermerkwaardigile fchets van eencn
dierenitaat, wear bet inflinet althans nict voor de bijen, of zelfs voor de bevers, behoeft te zwichten, en de
eerstgemelden in vele opzigten overtreft. Er is bij deze diertjes een foldatenfland, of eene opzettelijk ter
verdediging afgezonderde kaste. Hunne gebouwen ,
flechts tegen twaalf voeten gerekend, bedragen, near
evenredigheid hunner grootte , met die van een' mensch
vergeleken, zevemmaa.1 de hoogte der Egyptifche Pirawiden, en worden in drie jaren voltooid, daar de
Piramiden dertig jaren ter ftichting vereischten. Meer
II 4
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bekend is de kameel; doch ook in dit dicr zal men hier
eene treffende bijeenflelling van de veelvuldigfe blijken
der Goddelijke wijsheid en goedheid ontdekken. — Ook
is ons , its de inleiding, (op bl. 25) de fchilderij der
menfehelijke bekwaamheid, worflelende tcgcn de woede xler natuur in een' form , ongemeen belangrijk voorgekomen.
Sleeks weinig kleine vlekken ontfieren dit werk —
doch neen, dit is het woord niet : zij geven blijk van
de menfehelijke onvolmaaktheid.
Op bl. 55 that ,dat de kust van Guinea ten Noorden
door het Witte, en ten Zuiden door het zwarte Voorgebergte, op 6o graden Zuiderbreedte , bepaald words.
Nu weet men echter, dat .21frika zich niet verder dan
tot den vier- en - dertigfien graad Z. B. uitffrekt. Dit
moet dus eene drukfout zijn. Bl. 59. De Gambia fort
zich niet op den dertigflen , maar op den dertienden graad
N. B. in zee. Dit is dus ook of eene druk- of eene fchrijffout.—B1. 66. Het is onmogelijk dat de Rio Volta op
den 19 graad , en dus te midden der groote Zandwoestijn , ontfpringe: hij zou dan de beddingen van den Senegal en den Gambia beiden moeten doorfnijden, althans
tusfehen deze ftroomen en den Niger heenloopen,,waar
niemand hem ontdekt heeft. Blijkbaar is dit ook , vergeleken met eene andere plaats op dezelfde bladzijde,
een misflag van druk of pen. — Bl. 74 moet het woord
Westcwinden, blijkbaar,, Oostewinden zijn. — Op den laat!len regel van bl. 105 that Ismaelismus voor Islamismus.
—DeParfit-plant,opbl.136dusgefhrven orkmende, zou men ligt voor eene afzonderlijke foort nemen.
I-Iet is echter flechts eene parafite, of anderen gewasfen
voedie/ benemende , en op dezelve terende plant. — Is
Cella (op bl. 137) niet het Silla van MUNGO PARK?
Bl. 146 words ANSON als getuige in eene bijzonderheid, het karakter der Negers betreffende , ingeroepen : daar deze beroemde Zeevaarder nooit, zoo verre
wij weten, aan de kust van Guinea opmerkingen gemaakt heeft , zoo zal deze naam waarfchijnlijk ADANSON
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moeten zlin. — Op bl. TE5 lezen wij de gruwelen
der beruchte 2 IN G A, Koningin van ..zingola dat zij
Karen zuigeling van de borst gerukt , dien 'e y elid in
een' mortier gettampt , die zelfflandigheid tot eene zalf
had doen koken, en zich en hare voornaarnite krijgslieden daarinede beftreken. Is dit waar ? is het mogelijk?
zelfs bij eene Nege:koningin mogelijk? of is bet misfchien uit ftaatkunde door de Portugezenverdicht? Men
weet, dat hunne berigten met behoedzaamheid moeten
gelezen worden. Bl. 308 flaat DAL/E u s voor VAN
D ALE. Dit is een' buitenlander niet euvel te.nemen,
fchoon wij van den Vertaler verwacht hadden, dat
hij dien naam, welke volgens den Latijnfchen uitgang
veel minder bekend is, zou berfteld hebben. Doch van
meer belang is het, dat juist VAN DALE beweerd
heeft, dat de Godfpraken met de verbreiding van het
Christendom, of liever met CHRISTUS, niet hebben
opgehouden, viak bet' tegendeel van 't geen men bier
ftelt. (Zie FONTENELLE 'S Verbandeling over dat
JInk.)
Met moeite onthouden wij ons van de mededeeling
der fchoone plaats op bl. 170, de mogelijke gedachten
onzer nakomelingen hevattende, wanneer dezen eenmaal ,
ontnuchterd van de razernij der oorlogen en veroveringen, ons zesdnizendjarig tijdvak , van den moord van
RAIN tot dien van LODEWIJK XVI, zouden doorloopen. Doch de onvermoeide vlijt der Hollandfche drukpers fchrijft ons kortheid voor, en wij moeten dus eindigen, na dit nog alleen opgemerkt to hebben, dat
reeds de vermelding van zulk eene befchouwing toont,
dat de Lezer bier meer dan bloote verhalen dat hij
ook wijsgeerige bedenkingen vindt.
SoN
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Napoleo'ntikhe Rederocringen. Ilde Tweetal. Door w. A. o CK E S E. Te .dmgerdam, bij J. van der Hey. 18:5. In gr.
8Y0. 151 Bl. f 1-16-:
ij hebben dit tweede deel ai te iang laten liggen. Doch ,
zoo onze aanprijzing de lectuur van het eerfte deel bevorderd
heeft, dan bcreikte het ook zijn doel ten aanzien van dir.
1Vij hebben er niets algemeens bij te voegen. De card der
zake brengt vecleer mede, dat een toon, zoo hoog aangeflagen als in deze redevoeringen, eenigermate dale, of althans
op de toehoorders minder werke. Het is waar, de lion is
vernieuwd, bijna zouden wij zeggen verhoogd, door het gebeurde in Frankrijk en gei:incligde te. Doch, dit
zelve neemt de gemaakte annmerking niet weg. — Hoe het
zij, dit geheele werkje is belangrijk naar inhoud en vorm.
De Heer OcKER SE behoort onder de zeer weinigen, :die
dergelijk lets met goed gevolg konden ondernemen. Zijne
Route •en vurige welfprekendheid levert bier en daar trekken
op, die verbazed en verrukken. Dat men op zoo hooge laarzen niet volkomen vast gaat, ligt eene enkele keer nit den
juisten pas geraakt, en flruikelt, fchoon ook niet valt, is
eene algemeene waarheid, die thus ook bier bare toepasfing,
in het oog van keurige kunstregters of vieze keurineesters,
het niet onderzoeken; maar einwel mag vinden. Wij
digen met de opgaaf der opfchriften: III. Eene lofrede, ter

gedachtenis van Europa's en Neerland's doorluchtige verlosfers
en verlosfing, op den r5--18 Juni] 1815, benevens ettelijke
wenken op de toekomst. IV. De belangrijke gevolgen der groote, in 1815 nader gewzyzigde , onnventeling, zoo poor Europa
in het algemeen, als in lzet bijzonder roar ons vaderland.
de op 's Rijks Hooge Schoolen, fludeerende Jengd. Door
Prefident Curator van 's Rips
Hooge School te Utrecht. Te Utrecht, bij J. van Schoonhoven. 1816. In gr. Bro. 13e Bl. f :-16-:

11an

W. E. DE PERPONCHER,

D

e waardige Grijsaard, aan Wien wij reeds zoo veel goeds
en nuttigs te danketa hebben, fchijnt als 'c ware verjongd te
1,vor-

AV. E. DE PERP 0 NCH ER AAN

sTunl'innor. JEDGD• 115

worden, om door de voortbrengiels zijner pen zijn vadeiThand
nuttig te zijn. Onder andere treedt hij thaws op, als voorzitter van een dier achtingwaardige Iigchamen, volgens voorouderlijk gebruik ingefteld, om het beftuur der Nederlandfehe
Hoogefcholen waar te nemen, en Ichijnt bet, en als zoodanig, en als man van letteren, van zijnen pligt te achten, de
vaderlandfche flud&ende jeugd met den waren geest der jongfle Organifatie van het hooger onderwijs bekend te maken.
Dit boekje dient dus, gelijk de Schrijver zelf (bl. 3 ) zegt ,
om der jongelingfchap onder 't oog te brengen „ het alge» meen verband, benevens de geleidelijke en elkanderen onder» ling, ter wederzijdfche voorbereiding, opheIdering en vol" tojing, de band biedende aaneenfchakeling, waar iu alle de
„ Wetenfchappen, die u, in 's Konings Verordening, ter be„ oeffening warden aangeboden, of voorgefchreeven, Dit der„ zelver eigenen cart, met elkanderen flaan.” En hier begint
dan de Heer DE PERPONCHER, met den jeugdigen heoefenaar der wetenfchappen, van de Latiinfe/le fcholen af, eerst
het nut van bet taal-,aardrijks-,fabel- en letterkundig onderwijs
aan te toonen , hem dan op de Hoogefchool zelve die kundigheden
aan te wijzen, welke algemeen aan alien, of toch de meesten, ter beoefening worden voorgefchreven, om hem als 't
ware tot voorportaat te dienen in het heiligdom dier wetenfchnppen, op Welke hij zich weer bepaaldelijk toeiegt. Tot
de eerstgemelden behooren de Redeneer'- , Bovennatuur-, Wiskunde, (welke Iaatfle de Heer DE PERPONCHER de praktikale Logiea noemt) en de Gefchiecikunde. Hier mania de
Schrijver een' uitflap , om de ondericheidene gronden van ze.
kerheid, of de bewijzen van verfchillenclen and, waarvoor de
zoo niteenloopende menfchelijke kundigheden vathaar zijii,
wat nader te befchouwen; zoo als, getuigenisfen en berigten
voor de Gefchiedenis, wnarnemingen en almede geloofwaarciige berigten voor de Natunrlijt-e Wetenfchappen, uitfpraken
der wet voor de Regtsgeleerdheid, naanwkeurige natuurbefchouwing (die echter meermalen tot gisfingen vervalt) in de
Geneeskunde, mociellen in de Letterkunde, wereldbefchouwing en menfchenkennis in de wijSgeerige Zedeknnde, (dus
niet de eeuwige wet, gefchreven in onze harten?) Het verwondert OHS hier te 1ezen, dat SOCRATES en PLATO 200
jaren na de BabyloniMe Gevangenfchap leefden. De Hoer
DE PERPONCHER wil hiermede waarfchijnlijk aanduiden,
dat
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dat de loodicke fchriften op de leer dozer mannen eenigen
invloed gehad hebben; doch het tegendeel is genoegzaam bewezen._ De laatile grond van zekerheid, eindelijk, die van
den Godsdienst, is in de Openbaring to zoeken. Men ziet,
dat de edele Schrijver dit hetoog alleen heeft ingerigt tegen
hen, die de zekerheid der Openbaring op andere, dan gefchied- en zedekundige gronden willen santasten.
Hierna vat . de [-leer DE PERPONCHER zijue tank weder
op, voegt bij de reeds vermelde wetenfchappen de Natuurkunde , befpiegelende Wijsbegeerte , de Kunflen en fraaije
Letteren, de Staatkunde; (is deze fprong niet war vreemd?)
de Regtsgelcerdheid, Geneeskunde, Zedekunde (als geneeskunde der ziel), en de Evangelifclie Godsdienst, als deelen
van een harmonisch geheel, volmaaktheid, en haar afdrukfel,
fchoonheid.
Na deze algemeene befchouwing, wordt den kweekeling
der 1-loogefeholen, mar de vijf onderfcheidene Faculteiten , de
volgorde der vereischte wetenfchappen, als noocizakel+.i k voor
de behoorlijke kennis van ieder afzonderlijk vak, elk in 't bijzonder voorgehouden. Dus blijkt, uit een kort overzigt der
wetenfchappen, aan den Godgeleerden , Regtsgeleerden , Geneeskundigen, kris- en Natuurkundigen, en beoefenaar der frattije
Letteren voorgefchreven, dat het Decreer niet to veel, en
niet to weinig eischt. Een hartelijk woord aan de jonge lieden, eene vaderlijke toefpraak en vermaning tegen de zoogenaamde ontgraenpartijen behelzencie, waarin dezelve op de
menschkundigfle wijze, als flrijdig met de eer der fludenten,
befchouwd en berispt worden, befluit dit kort, doch nuttig
eu welgeichreven werk, hetwelk wij aan alle jeugdige beoefenaars der letteren op de Hoogefcholen gerustelijk kunnen
aanbevelen, ais eene korte handleiding tot de regeling hunner
fludien.
De gewone fpelling des Heeren DE PERPONICHER, de in.
terpunctie, waarbij reeds v66r het flot van den volzin to
meermalen eene punt voorkomt, enkele drukfoucen, zoo als
THEUCIDIDES, zijn of den Schrijver eigen, of toch geringe vlekken in een fchoon geheel.
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De Hand van Broederfehap door de Noordelijke aan de Zuidellike Nederlanders toegercikt, L'ij de Iteugelijke hereeniging
tot eel Volk, in de llionarcitij van WILLEM DEN EER.
STEN, Koning des- Nederlanden, enz. enz. enz. in den fare 1815, enz. (In Brieven.) Ijlc Sulk. Te Arnhem,
J. H. Moeleman. 1815. In gr. 8vo. f :-I2-:

D eze band van Broederfehap wordt door ons wat laat aangemeld; en echter willen wij er Met geheel van zwijgen,
hoezeer sle voortzetring dezer Brieven mede wat lang, en misfchien wel voor altijd, achterwege blijft. Ecnsdeels kunnen
deze Brieven ter overtuiging der inwoners van het voormalig
Holland dienen, voor zoo ver dit nog behoefte is, van het
noodzaltelijke en heilzame, wederzijds , van deze vereeniging,
en den vasten grondflag, waarop dezelve gevestigd is; maar
vooral zijn zij voor onze nieuwe landgenooten in de Zuidelijke Provincien gefchikt, welker tegenwoordige achterlijkheid
in belchaafde letterkunde op de zachtfle wijze en met de
meestmogelijke verfchooning worth aangellipt, en die hier
met de beste uitzigten geftreeld worden, zoo zij de nu zoo
goede gelegenheid behartigen. Inderdaad, de hulpmiddelen
bij bet voormalig Holland, en het daar g, evestigde voorbeeld ,
is voor den nieuwen landgenoot van uitnemende waarde; en
wij wenfchen zeer, dat dit boekje, ook inBraband en Vlaanderen te bekomen , daar vooral vele nadenkende lezers
dell, en den geoorloofden naijver krachtig opwekken zal.
Een gelukkige zamenloop van omilandigheden," hierin Hemmen wij met den Schrijver volkomen in, „ hoewel dour ge„ noeg gekocht, door een aantal rampen en tegenfpoeden,
heeft voor velen vervroegd .het gelukkig oogenblik, dat dp
, Nederlanden gefchikt maakt , om zich als een Volk te her„ eenigen , onder den fchepter van een Huis, dat voor twee.
„ honderd jaren reeds begeerd werd, en verdiend had, om
„ het oppergezag te voeren over eene Natie, welke hetzelve
„ verlost bad van de tirannij en hierarchij ; doch waar 't
„ gebrek aan godsdientlige verlichting alstoen, wedrzijds, de
„ grootfle verhindering aan toebragt.” Dat dan no de wederzijdrc he verliehting volkomen toereikende , en de hereeni.
ging dnurzaam zij !
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Kruiwagens, of hoe komt men bet best door de wereld ? Door
N ARIA ED GEW0RTH. Ilde en hide Dccl. Te Haarlem,
bij F. Bohn. 1816. In gr. L3vo. f 6- 1,2 -:
Wij hebben aanvankelijk gunflig berigt van dezen roman gegeven. Hij heeft dezen rocm bij oils voortreffelijk flaande
gehouden. De karakters zijn tot het einde toe met eene
iikfche hand geteekend. Het talereelmatige, zoo uitvoerig,
zoo juist, zoo menschkundig behandeld, en zoo veel bijdra.
gende tot het aangename en leerzame, duurt ten einde toe
voort. De gefchiedenis outwikkelt zich langzaam en natuurlijk; de leer, in • dezelve opgefloten, desgelijks; werking, le'y en en verrasfencle nitkoinfien semen zells, op het einde,
zeer tierk toe. Wij hebben niet kennen nalaten, de kunde
van allerlei zaken, tie werelcikennis, en de regt verlichte denk
wijze der ,fchrijifter otntrent zedekunde en ware kloekzinnigheid, ten hoogfie te bewonderen. floe weer haar werk gelezen words, hoe guniliger denkbeeld wij zullen moeten vorThen van onze jonge lieden en andere lezers dezer foort van
gefchriften; als zijude het dezulken , die de lezing met belangftelling volbrengen, niet enkel te doen om een ledig uur
mer dergeli;ke lectuur te verbeuzelen, maar gaande hunne
nieuwsgierigheid met ware weetgierigheid gepaard, om her
bijzonder inenIchen en zeden te leeren kennen, en voordeel
te doen met de ervarenis van anderen. Menigeen moge vele
jaren in de Engeliche groote wereld verkeerd hebben, die
Naar zoo Met kent, als bier te leeren is. En de Engelfche
groote wereld is een clerk geteekend model van alle groote
werelden in het nieuwere Europa, ten goecle zoo wel als ten
kwade. De titel, die niermetal voegt voor den vasten geest
van dic auk, had misfchien beter de fpreult aan het hoofd
gevoerd, in ans vaderland eemnaal zoo wel ingevoerd, en
kon, in zijn geheel, dus geluid hebben: God helpt, die zicli.

z,elven helpen; een tnfereel van Engelfche karakters en zeden.

Om her fink, echter, niet zonder alle aanmerkingen te la.
ten — het mist die doorgaande losheid van flijI, — die kortheid van alwat gees eigenlijk verhaal is — lien Mellen voortgang en gedurige wisfeling van het geheele beloop der gefchiedeuis, Welke fommige lezers maar alleen behaagt. De
fpoedig opvolgende en treffende gebeurtenisfen zijn zelfs ,
noodeloos, te veel gefpaard voor de laatfie bladzijden. —
Velen zullen, daarenboven, hebben in te brengen tegen den
opzettelijicen lof, aan de Britiche fchoonen, boven alle andere, toegezwaaid. — In oils oog zijn wederom alle incidental niet even gepast: b. v. Dr. PERCY ' S knur met het ingefnoven lint, en ziins broeders ontdekking van den penning
wider bet zegel, Beicle Ivaren nicer tocvallig, clan bi ijk
uer
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ner bekwaambeid. Als treffend flan! van de tusfchenkomst der
Voorzienighcid mogt bet laatlie betcr gelden. Doch — dit is
onze laattle nanwerking — hoe zedelijk de gmfche fchilderij
Zij, hoe voorbeeldig en treffend bet huisgezin der PERCYS
gefchetst , het vuur der ware godsvrucht fchittert er al te
weinig.

Wij hadden een flaal beloofd ; doch, mu aan het oogmerk
te voldoen, zou het al te fang moeten ziju. Veel fortuin
make deze fchoone roman!

Lerlielingen van E. w. v. D. Te Utrecht , bij J. van Schoonhoven. 1816. In gr. 8vo. 79 N. f - 4 -:
Wij nemen EERSTELINGEN altijd met zeker gemengd gevoel,
vrees en hoop , ter hand; en voelen tevens het gevaar, van
Of door lof, of ook umar al te groote toegevendheid, het
zwakke en gebrekkige aan te moedigen en valfchen kunstfinaak te voeden, 6f, omgekeerd, het zich ontwikkelend vernuft en den goeden aanleg, bij de eerile g•waagde uitbotting,
voor altijd te onder te houden door eene jtrenge, home! verdiende, kritiek. Daarbij gevoelen wij echter onze verpligting
jegens het lezend • Publiek. Wij verblijden ons daarom, dat
dcels reeds het motto ons aanwijst, dat de jeugdige Dichter
niet zeer hoog loopt met deze zijne proeve, en niet alleen
het voorberigc, maar ook geheel de toon en hooding der
Ilukjes, van de weinige aanfpraak, die hij maakt op uitbundigen lof, het innerlijk bewijs geeft; hoewel wij in dat niorto: font bona, font mediocria, _flint mala plura, quae kgis
hic , het woord bona geenszins behoeven door te fchrappen.
Kort gezegd: deze Eerflelingen dragen blijk, dat de aankomen-

de Dichter, gelijk hij zelf erkent, iuderdaad behoefte beeft bij
naderen omgang met en opleiding door rijpe en voortrefIelijke
vernuften, en dat hij tevens zich verder door gezette beoelening van oudere en nieuwere voortbrengfels der kunst behoorc
te volmaken met noeste vlijt, (waarbij hij de Profodie ook
Met over het hoofd moet zien;) maar geven tevens blijk, dat
er geene noodzake voor hem is, om het affcheid te geven aan
zijne Muze. Integcudeel: het ontbreke hem maar niet aan gelegenheid, tijd en vlijtige fludie, zoo hoopen wij nog eenmaal
flukjes van hem , gelijk de Duitfchers hebben van hunnen i4I r LL ER en H ii L T Y. Voor den teederen en zachten toon houden
wij hem het meest berekend; en in den huisielijken,
aan den arm zijner beminde (nog tockomitige, of nu reeds aan
hem verbondene?) Echtgenoote, moge het hem nimmer aan
fmaak, om voor Godsdienst, deugd en liefde te dichteu, onrbreken! Inmiddels mogen wij hem wel radon, !jet vooreerst nog
voor het Publiek bij deze zijne Eergeangen te later bernsten,
en met te zeer bet oor to leeueu sail de aamnoedigende opwekkitir
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kingen van coegenegene vrienden tot eene te vroege uicgave
van zoodanige dichtvruchten, als hij zeker, tot eigen vermaak en genot, en oefening ter verdere volinaking, met aanhoudende zorge zal aankweeken.
Het volgende ilultje zij den lezer eene kleine voorproef
Van hetgeen men in het vervolg verwachten kan:
AA N

Vrienden! die mijn' goeden raad
Onbezonnen hebt verfmand,
Om met rust en ernst te lezen,
War Gentil - Bernard voor dezen
Van het kusfen heeft gezegd ;
Hoort, ik help u nu teregt.
'k Las nit onderfcheiden boeken,
Die de liefde mij deed zoeken. —
Alles heeft dezelfde zucht;
Vogels kusfen in de lucht,
Vogels kusfen op de boomen,
Visfchen kusfen in de flroomen,
Visfchen kusfen in de zee,
Ilaai en walvisch kusfen nice.
Geen gedierte in veld of wouden
Kan van kusfen zich. ontkouden;
Alles kust dus, writ er leeft,
Alles kust, wat adem heeft.
Oude rimpelige wijven
Zouden graag aan 't kusfen blijven;
't Vrouwgeflacht van jonger foort
juicht, als het van kusfen hoort!
Wat de jonge meisjes praten,
Dat zij 't kusfen zouden haten,
Als men 't nagaat en beziet,
Ver de meesten meenen 't Hier!
Maar, als met verliefde zinnen
Maagd en jonigling zich beminnen,
Als zij met een kloppend hart,
Hijgende van liefdefmart,
Lip op lip te zamen boeijen,
Zucht en kusfen zaam doen vloeijen,
Dat is zaligheid op aard,
Dat is wellust, Goden waard! —
Gij dan, wien de teedre liefde
Met hetzelfde pijItie griefde,
o! Zoo lang 't u is vergund,
Kust dan,-wat ge kusfen kunt:
Vrienden, eer gij 't zult bemerken,
Vlugt de • Tijd op fnelle vlerken,
En met dezen vliedt de lust,
En er words Diet weer geliust.

BOEKBESCHOUWING.
•••••
• ■ ••••••■

hooge wijsheid, cloorfiralende in den omgang met
ne
Discipelen, na zijne opJlanding uit den dood.
zij
Door T. stoT, Predikant te Meppel. (Thans te Emden.) Te ifinflerdam, bij A. B. Saakes. In gr. 8vo.
145 Bh f 8-:
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Eerw. Schrijver geeft ons hier eene rilpe vrucht
van zijn verftandig en gezet nadenken over een onderwerp, dat nog niet zoo opzettelijk behandeld was, en
hetwelk tevens, als eene uitmuntende bijdrage tot het
inwendig bewijs der waarheid en voortreffelijkheid der
Christelijke oorkonden, eens ieders opmerking overwaardig is. Bij het zoo doorgaans fezen der Evangelifche verhalen van j E z u s opttanding en hemelvaart,
vindt men dezelve, ja, wel belangrijk, en veel daarin
op zichzelve leerzaam en onderhoudend; doch over het
geheel hebben dezelve meer het voorkomen van eeniglijk gefchreven te zijn omdat zij bij 4e vorige belangrijke gebeurtenisfen behooren, en het berigt van jEz us
leven , lotgevallen en daden daarmede gefloten wordt.
1VIaar bij de lazing van dit werkje verfchiinen deze aanmerkelijke verhalen in een nieuw en belangrijk fiche, en
worden een gewigtig gedeelte van dat fchoon geheel,
hetwelk door de meest fprekende, innerlijke blijken On»
ze Goddelijke openbaring kentnerkt.
Het oogrnerk des Schrijvers is geenszins bet leverets
van een nieuw betoog voor de waarheid der opflanding
van JEzus, maar het plartmatige en wijze der handelingen van den herrezenen j E zus te doen opmerken;
waardoor dan echter van zelve bet verkeerde der ophelderingen van deze gefchiedenisfen door fonunige nieuwere uitleggers (die dezelve verklaren op zoodanig eene
wijze, dat zij niet gebeurd mogen zijn, voor het minst
voor ons geene zekerheid hebben) in bet oog valt. Ter•
wijl een tweede ftukje, (waarop de Schrijver ons hoop
geeft , en dat wij met verlangen re gemoet zien)uitdiert
nu befchouwden gang van jEZUS bij zijne verichijningets
DOZKLESCH. 1817. NO. 4.
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gen en handelingen na zijne opftanding, den gerchiedItundigen grond der waarheid zal aandringen, tegen de
zoodanigen, die niet aan eene dadelijke herleving van
z us ligchaam , maar flechts aan eerie opifanding en
herleving van zijne leer, willen denken.
° In het tegenwoordig werkje doet de kundige Schrijver
ons het tweeledig oognierk van de verfchijningen van
JE z us naar Hand. I; 3 opmerken. Vooreerst dan was
dit, „ de discipelen te overtuigen van zijne herleving."
Eerie korte opgave der verfchijningen, zoo als de Schrijver
meent dat die elkander hebben opgevolgd , was voorafgegaan. § wijst aan , dat j E z u s zich wijsfelijk trapswijze
Ontdekt: Hij bereidde reeds op den eerften dag zijne
discipelen behoorlijk en trapswijze voor, en verfchijnt
hun daarop alien zelf aan den avond; bij die' verfchijning , en alle de volgende, houdt Hij denzelfden trapswijzen, innemenden gang, en bereikt alzoo zijn doel,
hunne vergewisfing van zijn herleven, waaraan bij zijne
hemelvaart niemand hunner meer twijfelde. § a. doet
lien , hoe jEzus zich hier fchikte naar de betrekking
en behoefte zijner vrienden , en vooral ook naar hunne
onderfcheidene karakters, om bij ieder de flevigile overtuiging uit te wenken. Naar § 3 openbaarde Hij zich
in zulke Hem eigene bijzonderheden en omitandigheden,
als zijn perfoon hun duidelijk als denzelfden moesten
kenmerken. (Dezelfde gezindheid jegens hen— dezelfde
hoedanigheden en krachten— en krachtig werkende herinneringen aan vroegere gefprekken en verzekeringen.)
Ook zorgde , § 4 , j E z u s , dat de discipelen Hem als
tilt zichzelve herkenden ; dit is zeer duidelijk : j-E z u s
drong hun de overtuiging niet op , dat Hij het was , gelijk
(met eerbied gezegd) een bedrieger zou doen; maar daardoor werd hunne overtuiging des te inniger , en onwankelbaar voor bet vervolg. — Wij ftippen dit hoofdbeloop
ilechts aan ; en , heeft zich de Schrijver op kortheid bevlijtigd , omdat hij op nadenkende lezers rekende , dit is bier
nog meer ons geval , daar wij eeniglijk wenken geven willen, om de begeerte tot het boekje zelve , door het
v oe
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voelen van het belangrijke en in menigerlei opzigt
nicuwe, uit to lokken.
Ten tweede was het oogmerk van jE z us „ de na•
dere opleiding der Apostelen. tot verkondigers van het
Evangelie." Hoe de Schrijver aanwijst, dat jz z u s
hieraan voldeed , willen meest met zijne eigepe woorden opgeven: r) Neemt hij het.ftruikelblok weg, gelegen in hunne verwachting van een aartischKoningrijk;
a) ftelt hen op nieuw aan tot Apostelen, en wel naar
gelange van hunnen onderfeheidenen afval; 3)Iaat , duel.
matig, veel over aan den Heiligen Geest , welken Hij
hun belooft; 4) en verwaardigt nog met verfchijnin•
gen van den hemel de zoodanigen, welke dat in het
vervolg bijzonder noodig hadden.
Bij de ontwikkeling en uitbreiding dezer hijzonderbeden legt wel niemand dit boekje onvoldaan nit de
handen, maar erlangt gedurig nieuwe en treffende 00g.
punten; terwijl kortheid, bondigheict, naanwireurigheid en volledigheid allezins den Schrijver, als een,
man, die zijn ftuk volkomen doorgedacht en van alle
zijden bezien heeft, kenmerken.
Dit klein gefchrift, hetwelk ons alle deze gebeurtenisfen doet voelen, als zamenflemmende tot een wijs
berekend, fchoon geheel, en in de meeste overeenftem.
ming brengt met de vroegere aanteekeningen .der Evan.
gelisten , is eene voortreffelijke bijdrage ter fla ying van de
waardigheid en waarheid der Evangelien; en wij vertrouwen zeker,, dat hetzelve nu reeds, maar vooral oOk
din, als het beloofde vervolg er wordr bijgevoegd,
krachtig ter bevestiging van veler geloof zal medewerken.
Te dezer gelegenheid wil de (teller dezer beoordeeling
(echter geenszins als eene aanmerking tegen des Schrijvers gevoelen,‘ maar ter eigene leering) de vraag oppeTen: of de boodfchap der opftanding , ,bijzonder en met
name aan PETRUS, juist als eene voorkeuze van de2en Apostel , over zijne verloochening reeds zoo zeer
bedroefd, moet worden opgevat, .clan of men niet dit
veeleer als eene hero verootmoedigendezitzonderingkan
I ir
aan.
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aanmerken? (De discipelen en PET rurs , die gezegd
heeft geen discipel te zijn.) Wij zouden bet buiten bexlenking in dezen laatiten zin semen, zoo hij bier s
o tsr, en niet PE TRus, genoemd wierd: echter zotz
het, 'naar ons gevoel, meer tegen deze opvatting afdoen , zoo het' bleek, dat JEZUS zelf hem wederom,
NO& de plegtige heritelling in zijn ambt, PETRI'S genoemd had. Dat J E z u s zelf zich aan hem nog v6Or
de overige Apostelen vertoond heeft, is geen bewijs tegen deze opvatting, daar ons de wijze en bet hoe dezer
verfchijning niet bekend is; en , als Hij hem dan toen
met zoo een oog van medelijden en berispende herinnering, als in de zaal van CAJAPHAS, heeft aangezien,
hem S I M O N genoemd heeft, en dit de reden is, waarom Luc. XXIV: 34 joist die naatu voorkomt, (dan, dit
is misfchien wat gezocht) zou integendeel die opvatting daardoor iterkte vinden. Het plegtig heritel van
P E TIIUS, op die wijze als ons Jo. XXI gemeld wordt ,
doet ons twijfelen, of bet wel doelmatig zou geweest
zijn, dat hij alvorens weder blijken van bijzondere teederheid , boven anderen had ontvangen. Daarin zijn wij
het wel het minst met onion Schrijver eens, dat jEz us hem wederom wilde opleiden tot die, in ons oog
te trotfche, betuiging van liefde boven de andere
peien. Integendeel , geheel die handeling moest hem die
zelfverheffing afleeren, en, daarvan blijken gevende,
krijgt hij eerst zijnen rang en ambt volkomen wederom.
erst is de vran, met kennelijken weerflag op zijne
vermetelheid, 14 7x7ras tce wArov Tovzon; maar de diep verootmoedigde man wacht zich nu wel van zulk eene aanmatiging; het is, tPato Cs. Nu volgt de vraag, zonder
dat bet toeftemmend antwoord die verheffing boven anderen in zich zou fluiten; maar PETRUS gebruikt
zelfs het &worm/ niet; hij blijft bij zijn 43tAce Bij de
ten derden male herhaalde vraag gebruikt J E z u s zelf
bet minder fterke woord OiXely; en nu fmelt de diep
verootmoedigde man in tranen, maar was nu ook door
deze diepe verootMoediging juist gefchikt om geheel en
in
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in alles heriteld op te treden in zijn heilig ambt met
z u s overige broederen, en wel in zijnen vroegeren rang.

Verdediging van de Onverdraagzaamheid der Roomschhatholijke Kerk, door L. DE FOERE. Naar den
tweeden en vierden druk, uit het Fransch vertaald.
Te Anfierdan2, bij Geysbeek en Comp. 1816. /71
gr. 8vo. 1o6 Bl. f -16-:

D e waarheid is maar den, en zij is Roomsch-katholijk ; dien ten gevolge mag men geenen anderen Godsdienst de vrije oefening toeftaan noch befchermen, en
even weinig zich daartoe door eenen eed op eene of andere flaatsregeling verpligten; evenwet mag men eenen
dwalenden niet vervolgen of doodflaan, ten zij die ketter beproeven mogt eenen Roomfchen te misleiden; dan
mag men voor bet minst befmettelijke voorwerpen verwijderen, die onmiddellijk in aanraking komen met ligchamen of met ledematen, die rein en gezond zijn.
Dit is, als wij wdl zien, de verklaarde meening van
den onrustigen en onverdraagzamen Priester n E Fox; en van dit een en ander wil hij, in deze verdediging der onverdraagzaamheid,die hij in deze negentiende eeuw goedvindt in de wereld te zenden, bet verlicht
Europa overtuigen. Het is duidelljk, welk eene itaatsregeling deze man ons geven zoii; de waarheid is maar
den; de een wil den toren plaatfen naast den ander' op
zijne kerk; de een gelooft, dat de zon om de wereld
draait, de ander houdt het tegendeel flaande; de een
houdt groote , de ander kleine glasruiten voor de beste, enz. Nu is de waarheid maar den, en derhalve weg
met eene ftaatswet, die perfonen van zoodanig verfchillend geloof gelijke befcherming walrborgt, mits zij eenes
anderen regten niet te na komen, noch den that, om
bun.
1 3
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hunne bijzondere meeningen, verontrusten, maar allezins getrouw zijn aan hunne burgerpligten.
DE FOERE meent, dat de verdraagzaamheid, die
de Grondwet voorftaat, eenen ieder' het gevoelen opdwingt, dat ieder verfchillend gevoelen even waar en
goed is, en dat men gelooven kan wat men wil, omdat
de flaatswet ons tot geen geloof bij voorkeur verpligt.
Welk eene verwarring in bcgrippen, e n in de gewone
taal der menichen! Dezen nitroep geven wij hem hier
mede terug. Met veel omhaal vertoon van geleerdheid, en winderige woordenpraal, verwittigt hij het
geeerd publiek, dat de verdraagzaamheid, die wij voorthan, doodelijke afkeer is van alle gezonde redenering;
het ftellen van tweederlei met elkanderitrijdige meetkunden; her gevoelen, dat twee en twee vier en teyens niet vier zijn; dat Jezus Christus werkelijk • tegenwoordig is in het H. Sakrament, en te gelijk, dat dit
gevoelen niets anders is dan eene vervloekte afgoderij;
dat eene rivier, grenslinie, of weinige jaren van beerfchappij, de waarheid beflisfen,enz.; met andere woorden: dat de fneeuw ook zwart is.
Tegen zoodanig volkomen zot gevoelen trekt de man
te veld, en zijne wapenen molten goed zijn, maar komen alleen in een clolhuis te pas , hoewel men zelve nagenoeg verftandeloos moet zijn, om te beproeven volflagen gekken te overtajgen. De waarheid, zegt hij, is
ién, onveranderlijk, altijd en overal dez .elfde. Hij ziet
verfcheidene met elkander ftrijdige Godsdienften, die alle valsch zijn, op an na , (en deze is de Roomsch-katholijke.) Hij verklaart zich daarom tegen de vrijheid,
van te denken, te gelooven, te handelen, met betrekking tot het ituk van den Godsdienst, zoo als Men
goedvindt. Hierin heeft hij nu volkomen gelijk; en
geen Protestant ook zal zijn geloof aan de Evangelifche waarheid: „ dit is het eeuwige leven, den eenigen
waarachtigen God te kennels, en ,ezus Christus, diet:
Flij gezonden beefs,"
," afhankelijk rekenen van eenige
Itaatswet , even weinig als DX FOIRE door zijne rede-
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deneringen hem zO6 van het fpoor zal leiden, dat
de eene onveranderlijke waarheid, tegen de letterlijke
verklaringen van God en Jezus Christus , zou onderwerpen aan het goeddunken en de beflisfing van fellbare menfchen.
Te gelooven wat men goedvindt , veroorlooft de-flaatswet , als zoodanig, den burger, en moet dit veroodoven; maar de burger veroorlooft het daarom zichzelyen niet. Eene aanmerking achter het boekje (er zijn
er eenige tegen vroegere kritiek) bepaalt , naar het fchijnt,
geheel het gefchrijf, als eeniglijk gerigt tegen de Nederlandfche. Grondwet; echter is het leerliellige, god,
geleerde onverdraagzaanzheid, die het voorftaat; en
meent de Schrijver,, dat wij, die in de verdraagzaame
heid, bij de ftaatswat veroorloofd, en bet handhaven
van dezelve, geene zwarigheid vinden, het ons geoorloofd rekenen te gelooven naar willekeur, heden dit,
morgen wat anders , enz.
Hij vergist zich: de vrijheid, die wij nemen en anderen even zeer gunnen , is , te denken , te gelooven,
te handelen, in het auk van den Godsdienst, zoo als
ieder,„ voor zich, in gemoede en mar het best mogelijk
onderzoek , overtuigd is, dat overeenftemt met de Goddelijke leer en Goddelijke voorfchriften. Wij houdea
ons onbevoegd , eenen anderen onze overtuiging op te
dwingen, en hem door bedreiging, vervloeking, of
eenig uitwendig, dwangmiddel of ,belang, te dringen tot
buichelen. Wij meenen, wat hij geloove, mer hem gemeenfehappclijk , te kunnen en te moeten handelen tot
ons uitwendig, burgerlijk en ilaatkundig, door alien
even zeer erkend., belang. Overigens beftaat onze leerftellige verdraagzaamheid ook daarin, dat wij eeirbiedig
vreezen ,bij bet woord van Godiets. toe
of le dcen;
en in het befef onzer eigene zwakheid en•feilbaarheid
niet alleen, maar ook van het vermetele, dat wij men.
fchen bepalen zouden , welke dwalingen en afwijkingen
eenen zwakkeren broeder buiten het Koningrijk der Hesaelea fluiten: ui't Bien hoofde is het n extra quanz non
Alas,
T4
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datur falus ," ten aanzien van eenig gedeelte der Christenkerk , bij ons contrabande.
De waarheid zoeken en betrachten in lief& , den broe•
der, die met ons een' Heer, ddn geloof, Eon' doop
}weft, en die zijnen Heer ftaat of valt, niet te oordeelen, is, in ons Protestantsch oog, de les van het Evangelie. Laat nu DE" r or meenen , dat dit ons gevoelen Atheistisch is, of daartoe leidt ; laat hij deze
onze verdraagzaamheid lasterend houden voor God
en Jezus Christus, en, vindt hij bet goed, laat hij het
dan maar zeggen ; „ de Protestanten ziin geene Chris.
tench; " ook dan is in ons hart voor hem nog nil/rite,
en wij zullen hem den naam van Christenbroeder niet
weigeren, hoezeer wij dit zijn gevoelen houden mogen
voor liefdeloos en onchristelijk.
Het lust ons niet, hier bij te flepen bet gezag van
Paus en Concilien; en de Lezer,, die een weinig met
de Gefchiedenis bekend is , keert 's mans gezegden , over
verdeeldheid der Onroomfchen, Luter's aanmatiging
enz., gemakkelijk tegen hemzelven. 77 Bladzijden, en
dus verre het grootfte deel van dit boekje, betleedt de
Schrijver tot dit fpiegelgevecht met zijne fchim , ter verdediging van leerflellige, godgeleerde, geestelijke overdrdaglaamheiel.
in zeer weinige bladzijden loopt de verdediging van
dt flaatkundige onverdrattgzaamheid af. Het is, zegt
de Schrijver, de verdediging van zijn : „credo unam eecleliam;" de toepasfing van het vorigbeweerde. Er kan
Wet meer dan den Godsdienst zijn; en, men mei God
meer gehoorzamen dan de menfchen. Daaretiboven is de
leerftellige onverdriagzaamheid de verfchanfing van den
koortifchen Godsdienst; en zou die Godsdienst dan zelfvoor zijne vernietiging mogen ftemtnen? En is de vrijheld van dien Godsdienst uitgeroepen; dan kan men
deszelfs dienaren niet beletten, het yolk orkierwijs te
geven aangaande de wetten , welke nen zegt dat het
zich vrij kan opleggen. De /telling van voile vrljheid
geweten is izuerlijk valsch; die vrpeid zou aanTact'.
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kunnen zijn, in gevalle het Christendom niet
gefticht ware, en God zelf niet onze denkwijze bepaald
had, enz. Ouorfum ? dachten wij, en verwachtten nu.
het : coge intrare," zoodat onze ge'ëerbiedigde Koning even weinig, als eenig ander onroomsch mensch,
Langer meer zou mogen gaan langs 's heeren itraten in
zim rijk. Dan , het laatile deel des vertoogs heeft ons
hieromtrent gerust gefteld, (het handeit over de burgerlijke verdraagzaamheid) want de Bisfchop van Nantes heeft gezegd, gelijk ons hier herinnerd wordt, dat
ook het geweten nog eenige regten heeft. Deze burgerIijke verdraagzaamheid is de Christelijke broederliefde,
to dezdve wordt (blijkens de Gefehiedenis ?) door de
Roomfche Kerk beoefend in den hoogiten trap. Zij behandelt de doolende broeders met eene zaehthdd ,met eene
toegevendheid, met eene liefde zonder voorbeeld. 0 Ja,
20NDER VOOREEELD 11' Dan, wij zijn het fchrijven
reeds inoede, en vergenoegen ons met te zeggen, dat
dit laatfte hoofdfluk op de vorigen (met verlof gezegd)
als eene tang op een varken fluit.
incrkelijk

Bijbelsch Huisboek, door C. W. STRONCK, Lid van
Mt Zeeuwsch Genootfchap der Wetenfehappen ,
Predikant te Dordrecht. Vde Dee!. Spreuken—Yefaia:
Te Dordrecht, bij A. Blusfe en Zoon. In gr. 8vo.
466 Bl. f 3- 12- :

De zeer kundige Leeraar s T R ON c K vervolgt , in
dit deel van zijn Bijbelsch linisboek, de belangrijke
taak , welke bij op zich genomen had ; en doet het op eene
wijze, die hem allezins tot eer verftrekt, en hem regt
geeft op de hoogachting en de dankhaarheid van die genen, die zijn werk genoegzaam kunnen beoordeelen.
Verbonden aan bet plan, hem, als 't ware, door zijnen voorganger,, wijlen J. SCHEIDIUS, voorgefchreyen, moet hij, onzes bedunkens, alleen naar hetzelve
I$
be-
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beoordeeld worden. Trouwens, fommigen vinden de
inrigting van dit Huisboek nict goed , en wenschten
vooral, dat er aanmerkingen bijgevoegd waren tot ophe/dering van duistere plaatfen voor ongeleerden, welke, voorts, aan de letterkundige aanteekeningen, veelal, niets hebben. Doch, had de Heer STRONCK dat
gedaan , dan zou dit Bijbelwerk verbaasd hebben moeten
uitdijen: en voor ongeleerden zijn, immers , de Bijbels
Vall1CLINKENBERG,VAN HAMELSVELD,e11VAN
VLOTEN reeds voorhanden. Dit zou ook niet wel

geftrookt hebben met het oogmerk van dit Huisboek,
't welk was de ftichting te bevorderen bij verftandige
Bijbellezers , en tevens de beknoptheid in acht te nemen. Letterkundige aanmerkingen, voor het gros van
ongeleerde lezers niet beftemd en in onze moedertaal
gefchreven , hebben , voor den Recenfent , altijd wet
iets zeer onbevalligs gehad, en hij mag dezelve liever
in de algemeene taal der geleerden zien: echter, dit bekent hij gaarne, in een werk van dien aard kon het bezwaarlijk anders , en lieden van ftudie hebben er dus
ook iets aan. Wat men hierover, en omtrent de geheele inrigting van dit werk, denken moge, en fchoon
het eigenlijk tot eefie ftichtelijke en nuttige lezing van
den Bijbel, volgens de voortreffelijke flaten- overzetting, dienetl moet , is er, evenwel, door den oordeelkundigen STRONCK zeer veel in bijgebragt tot beter
verftand des Bijbels, deels in de korte,inleidingen op
ieder bock, deels door de beknopte opgave van den inhoud bij ieder hoofdituk, met uitzondering van het
Hooglied, om bijzondere en zeer goede redenen, deels,
eindelijk, bij' gelegenheid der ftichtelijke aanmerkingen
zelve.
Wat nu dit deel betreft , deszelfs geachte bearbeider
heeft tot hetzelve , even als tot de vorigen, zeer veel
zorg befteed. Een opmerkzaam en in de Bijbelfludie
eenigzins ervaren lezer vindt, overal, fporen van 's
mans groote vlijt in het gebruiken van al wat tot zijn
oogmerk dienilig kon zip ; zoo wel als van zijn
wik-
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wikkend oordeel in bet aanwenden van al hot bruikba..
re. In de letterkundige aanmerkingen ftraalt zeer veel
geleerdheid en niet minder arbeidzaamheid door, mid,
den in derzelver kortbeid en eenvoudig voorkotnen. Zij
leveren het refultaat op van menigvulciige navorfchingen , en van geene gewone kundigheden.
Dan, laat ons, niet uit de letterkundige aanmerkingen jets voor geleerden overnemen, die onze herinnering niet noodig hebben, maar voor ieder lezer van ons
Maandwerk jets uitkippen, om te toonen, met welk
eenen geest de waardige Schrijver bezield is, en hoe
godvruchtig hij zijn Oogmerk weet te bereiken.
Het is overbekend, hoe men, in vorige dagen, het
Hooglied gewoon was te behandelen; hoe men op eene
pieuze en nijistieke wijze alles daarin zocht te vergeestelljken, dewijl men meende, dat, wanneer men het boek
naar de letter , opVatte, men deszelfs plaats in de gewijde Schriften :niet gevoegelijk handhaven en verdedigen
kon. Onze Schrijver, van een al te opgeklaard hoofd
zijnde, om dergelijken ouden en fmakeloozen kost tot
een geestelijk voedfel op te warmen, aft bet zeer aannemelijk gevoelen voor, volgens 't welk het hoofddoel
van bet boek daarin fchijnt gelegen te dat kuifche verkeering tusfchen geliefden, ,huwelijkstrouw,,- en
reine liefde tusfchen echtgenooten, op het dringendst e;t
bevalligst tevens, werden ,.aanba.voletz„ _en dat _de genoegem , Welke daarin te finaken zijn, bemin,:elijk en uitlokkend , warden voorge/leld. Hierop laat nu de'Heer
s TRONCK onmiddellijk volgen . Y Er wordt derhalve in
dit gefchrift een onderwerp behandeld , dat op zichzelv'
ho ogst - eerW aardig en aangelegen is , en van den gOzegendlieri invloed kan zijn op de bevordering van,degemegens des levens voor elk in het .bijzonder,„ op .de reinheid der zeden in den burgerflaat , op het geluk en de
rust der huisgezinnen, en op de werking en kracht van
de voorfchriften van den Godsdienst, die daar den megten ingang vinden, waar het hart Iteiver ,en door zaMt
en rein jewel vow edelen indruk vatbaar is , en waar tie
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neigingen en driften, Welke God den mensch heeft ingeplant , regt geleid en befiuurd warden. Reden, waarom
het ons dan ook geenszias kan bevreemden, dat dergelijk eene verzameling (van liederen) in den bundel der
Godde7ijke Schriften door Gods befluur herd opgenomen,
en dat ook nog de Christelijke Bijbellezer een nuttig gebruik er van maken kan, wanner hij , met de vereischte
opmerkzaam- en bedachtzaamheid , en met de noodige
hulpn2iddelen tot .regt verjiand van zin en bedoeling, dit
Oostersch dichtJluk naleest. Wanneer men dit verzuimt ,
dan is, zoo als de Schrijver zeer gegrond, in bijzonderheden, aantoont , dit gewijd gefchrift ter lezing niet
zeer aan te bevelen, zal, althans , de lezing weitng nut
doers, en is het zeker niet gefchikt , om bij den huisfelijken godsdienst in de gezinnen gebruikt te wordM.
Deze enkele procve zij genoeg! Voorts wenfcben wij
den eerwaardigen Schrijver den noodigen lust en de
vereischte krachten toe, om op dezelfde loffelijke wijze
voort te gaan; en hopen, dat hij, na alle de overige
boeken van het 0. V., ten gemeenen nutte en filchting, afgewerkt te hebben, insgelijks de boeken van
bet N. V. zal willen behandelen, waardoor hij zijn
werk de noodige volledigheid geven, en zeer vele verftandige Bijbellezers, voorzeker, ten fterkfte aan zich
verpligten zal.
Overdenkingen over het ifvondmaal. ETU de Schriften
van den zaligen Opper -hofprediker r. V. REINHA RD te Dresden. Verz'ameld door K.F.DIE TSCH,
Stadsprediker te Oehringen. Uit het Hoogduitsch
vertaald, door A. J. VAN DER nzEN,Predikant te
Engelbert. Te Groningen, bij W. Zuidema. 1316.
In gr. Svo. 184 Bl. f

W

ij herinneren ons nog met zeker aangenaam en
eandoenlijk gevoel onze moeders en grootmoeders, die
dei
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deftige en waardige matronen, zoo als zij daar bij voorbereiding en viering van bet Avondmaal ter kerke kwamen , met hare zoogenaamde Avondmaalsboekjes , in gouden of zilveren floten, vol gebeden, overdenkingen , toepasfelijke pfalmen, liedekens, en uitboezemingen van
het hart; en met welk een genoegen wij, als kinderen,
de prentjes dan daarin mogten befchouwen, en ook we!
het een of ander daaruit mogten lezen, als iets zeer
heiligs , en toen nog boven onze vatbaarheid. Wij herinneren ons dit met zeker genoegen; hoewel wij alstoen telkens verblijd waren, wanneer zoodanig boekje
wederom geborgen werd, en daaruit befloten, dat nu
de dagen van meer dan gewone en plegtige flute en
ernst in geheel het huisgezin weder voorbij waren. Wij
erkennen gaarne, dat deze boekjes thans, en met regt,
onbruikbaar en verouderd zijn; maar zouden het toch
gaarne zien, dat men in zoo verre tot dit oude terugkwam , als de zoo betamelijke indruk, bij eene zoo gewigtige plegtigheid, bij man en vrouw en geheel het
Christelijk huisgezin, het meest, en naar de behoeften
van onzen tijd, ook bij den meest befchaafden ftand,bevorderen kon. Wij zagen v66r ettelijke jaren zoodanig
bock van ur. RNIES, en vonden bet uitnemend bruikbaar in meer dan 6dn opzigt, hoewel, gelijk wij toen
meenden, minder gefchikt voor de behoeften bij bet talrijkst Hervormd Genootfchap bier te lande, bij wells
leden wij het ook maar zelden vonden, offchoon wij bij
ondervinding weten, dat aan gefchriften van deze foort,
en voor onzen tijd gefchikt, eene behoefte is. Over bet
boek, dat thans voor ons ligt, verblijden wij ons zeer;
het is van den grooten REINHARD, wiens Leerredenen te regt bij de verftandig godsdienftigen zoo veel bijval vonden; het bevat korte befchouwingen, getrokken uit 's mans leerredenen, bij gelegenheid van het
Avondmaal, of ook wel bij andere gelegenheden, echter toepasfelijk op hetzelve, gehouden; het ftemt het
hart tot de meest gepaste gevoelens en aandoeningen;
het befchouwt het Avondmaal uit zqo menig treffend ,
b eer-
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Leerlijk verootmoedigend, heiligend en vertroostend
oogpunt; dan, wie kent den zaligen REINHARD
niet? — Mogt onze aanmelding iets bijdragen, dat dit
boek in een aantal huisgezinuen, ter gezegde gelegenheid, gelezen, overdacht, ja, een handboek wierd !—
De Hoogduitfche Verzamelaar meende zijn werk den
waardigen man zelven ter beoordeeling aan te bieden,
eer hij het in 't licht gaf; dock reeds was deze overleden, eer hij gereed was. De Vertaler, juist . bedacht
op bet vervaardigen van een praktisch Handboek over
het .dvondmaal voor Predikanten, wilde dit ftuk , dat
hem uitilekend beviel, voorafzenden, waardoor hij het
godsclienftig publiek onder ons zeer aan zich heeft verpligt ; gelijk wij dan ook zijnen verderen arbeid met
verlangen te gemoet zien, en hem met denzelven voorfpoed en den besten zegen wenfchen.
De Honigbij. Len Tijdfchrift voor alle ware Christenen, inzonderheid your Befluurders , Leden, of
Yrienden van de Nederlandfche Zendeling- en Bebelgenootfchappen. Ifien Deets a en 3de Stuk. In 's
Gravenhage, bij J. Allart. In gr. 8vo. Te zamen
I '2
f -S
Waarover wij bij de aankondiging des eerften ftuks
van dit werkje eenigermate hebben geklaagd , dat vinden wij in deze twee volgenden geenszins verbzterd. In
beiden te zamen wordt flechts e6n oorfpronkelijk ftuk
gevonden; en de geest en toon, die door het geheel
heerfchen, zijn veelal van dien aard, dat Ilechts zekere
Christenen bier fmaak en voedfel voor hunne godsdienitigheid Den grooten regel van het Protestantismus : geen Heer dan CHRISTUS, en geese Wet
dan zijn Woord! als uit het oog verliezende, ziet men
hier eigene grenzen trekken, en wat daar buiten valt,
als ongeloof, veroordeelen. Men loopt er weg met
cenen fchijn van uitwendige vroomheid , met de fystema-
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matifche, hoe zeer toch hoogstgebrekkige, kundigheden van bekeerde Hottentotten , met gebedsverboorin.
gen, die dikwijls regatreeks dienen, om het bijgeloof,
het geloof aan ingevingen, en ik weet Diet wat ,te voeden, veeleer dan de redelijke overtuiging van eene bijzondere en altijd wijze Voorzienigheid te Raven, met
overdrevene aanprijzingen van eenvoudigheid in de voordragt van Gods woord, waarbij men lieden van befchaving beklaagt , en daarna door de verheffing van het
fchoon des Bijbels eigenlijk zichzelven tegenfpreekt,
hoewel toch, denken wij, den Christenleeraar bet beoefenen der volfchoone Ouden, als voorbereiding tot
zijne Evangelie - verkondiging , bedoelt te ontraden.
Zelfs fchijnt men in dit boekje te oordeelen, dat de
fcholen onder itraks genoemde bewoners van den nithoek van Afrika, in zeker opzigt, al vrij beter zijn
dan de onze, „ omdat men, namelijk ,JEZI.TS daar leert
kennen, en wel z615, als ter zaligheid vereischt wordt."
De Heidelbergfche Catechismus moest dan misfchien
weer als leesboek in de fcholen ingevoerd, tot verwarring der jeugdige verftanden, of ergernis voor hen, die
deszelfs inhoud niet erkennen!Indei.daad, opgemelde aanmerking, met eene foort van bitsheid onder den tekst
geplaatst, heeft ons bedroefd; en, fchoon de Redacteur van de Honigbij verre genoeg boven . allen vooroordeel tegen fektennamen wil verheven zijn, om overal bet goede uit te lezen, zoo misfen wiy hierin toch de
ware verdraagzaamheid. De fcholen zijn voor alien,
voor alien gelijk , en niet gefchikt om meer van den
Godsdienst mede te deelen dan hetgeen algemeen erkend wordt, en tot eene voorbereiding kan firekken,
om daarop vervolgens te bouwen, wat door eenen ieder bij rijper verltand, of door zijne ouders en bij.
zondere Godsdienstleeraars zal goed gevonden worden,
— gefchiedenis des Bijbels , zedekunde enz.
Wij betuigen dus te leur gefteld te zijn in onze hoop,
dat dit werkje, bij eenige zuivering en wijziging, wel
algemeen nuttig kon worden en aithans de goede zaak
des
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des Christencloms , gelijk wij die befcbouwen, op onderfcheidene plaatfen merkelijk bevorderen. Het particularismus, het uitwendige, praalzieke der zoogenaamde vroomheid, bet vertrouwen op geruchtmakende bekeering, boven ftillen, onopgemerkten voortgang in
bet goede, en wat dies meer zij, wordt daartoe nog al
te veel aangeprezen. Wij houden dit vnor den waren
middelweg niet. Onwrikbare verkleefdheid aan den Bijbel, aan JEZUS, onzen overften Leidsman, bij openlijke, gedurige belijdenis, maar veel meer nog door algemeene liefde, in ootmoed yoor God, duidelijk betoond, — zoo omtrent zou, naar onze gedachten, de
eisch en voorwaarde, de grond en regel in dusdanig
boekje moeten zijn.
Wij willen hiermede, echter, geenszins alles goeds
aan bet werkje ontzeggen. Zeer verre zijn wij daarvan
af. In vroegere dagen zouden wij misfchien, zelfs met
de algeheele /trekking, hebben weggeloopen. Er heerscht
eene mate van algemeene broederliefde, een zeer merkbaar beginfel van die groote overtuiging in hetzelve,
dat liefde de vervulling der wet, het eeuwige is, boy en geloof en hoop. Ook hebben wij fommige afzonderlijke ftukjes met groot genoegen gelezen. De Heer
VAN GO G it is gewis een achtenswaardig Leeraar; en
wij kunnen, juist om het goede, de fp ij t te minder verkroppen,dat hij zich, in ons oog,niet even zeer wacht
voor den zuurdeefem der Pharizars , als voor dien der
Sadduceérs, en aldus het uitgebreidfle nut onder menfchen /Hat, die in naam en daad vroom zijn.
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Verhandeling over de Sympathie, door Dr. FREDERIK DUFELAND, Geneesheer aeon het Hof van
Saxen Weimar.
Opinionum commenta delet dies, natnr judicia confirCICERO.
mat.
Naar het Hoogduitsch. Te Anallerdarn, bij L. van
Es. In gr. 8vo. Fl en 191 Bl. f
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eze welgefchrevene en, over het algemeen, welvertaalde Verhandeling draagt in alien opzigte de kenmerken, het voortbrengfel te zijn van een weelderig
vernuft, hetwelk enter verre is van alien wetenfchappelijken grond beroofd te zijn, en gewis , wanneer het
niet • geheel uit zijne kracht groeit , met den tijd, der
Genees- en Natuurkunde belangrijke aanwinften belooft. Ook wist men reeds uit enkele, in R E Archif en elders verfpreide , flukjes , dat deze Geleerde
zijnen beroemden naam geene oneere aandoet, en, hoewel noch met de geleerdheid, noch met het bezonnen
oordeel van zijnen grooten naamgenoot toegerust , echter vele uitftekende bekwaamheden bezit. Met geestdrift is dan ook dit flukje over de Sympathie in Duitschland ontvangen, en verdiende allezins de overbrenging in onze taal. Velen onzer Lezeren zal het
reeds bekend wezen; een aanprijzend verilag zoude dus
te laat komen. Doch bet boekje bevat vele ftellingen,
welke eene nadere befchouwing en toetfing behoeven,
waarvan wij bier eene proeve willen leveren.
Uit de bepaling, welke de Schrijver van het woord
Sympathie geeft, ziet men, dat hij hetzelve in eene
gansch andere beteekenis neemt ,dan men in de natuurkunde gewoon is. Sympathie is„ volgens hem, niet
die zamenftelling der deelen van het levend bewerktuigd
ligchaam, waardoor zij tot an geheel verbonden zijn;
hij noemt Sympathie die verfchijnfelen, welke door de
bewerktuigde verbindtenis en gelladig veranderende betrek-.
1317. NO. 4.
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trekkingen der levende natuur oncler elkander en met het
heela1 openlijk kenbaar- worden.
Deze bepaling is geheel gegrond op de ftelling, dat de
geheele natuur een bewerktuigd geheel uitmaakt; eene
welke thans, vooral in Duitschland, vete verdedigers vindt. Ook moeten wij dezelve toeftemmen,
als men onder bewerktuiging alles verftaat, wat tot een
bepaald doel verbonden is ; en ,door leven alle werkzaamheid der ligchamen , welke van eene werkende kracht
getuigt. Doch wie ziet niet in „ dat dit is , de ware
beteekenis der woorden verdraaijen , dezelve geheel aan
de willekeur onderwerpen, en dus eene breede deur
openzetten voor verwarring en redelooze vermenging
der meest onderfeheidene begrippen ? In den zin van
deu Schrijver, en van zoo vele anderen met hem, is
eene iloomboot een levend organismus , leeft een ftuk
bout in 't vuur geworpen , en het koekdeeg, dat to
gisten ftaat. Ook dthir is werking en wederwerking,
onderlinge betrekking en zamenhang.
Uit dit eenzijdig begrip van bewerktuiging en leven
vloeijen nu, als zoo vele natuurlijke gevolgen, velerlei andere vreemde vooritellingen voort. De planten en
dieren zijn wel leven van het algemeene natuurorganismus; maar, in zichzelven reeds meer volkomen, meerdere vereischten tot beilaan en werkzaamheid bezittende, ftaan zij met het geheel in eene minder afhankelijke betrekking. De onafhankelijkheid en zelfitandigbeid is echter bij de planten minder, daar haar ganfche beflaan door de werking van het licht geheel beheerscht wordt. ])aarom is de fyinpathetifche betrekking der planten en der uitwendige natuur iterker dan
bij de dieren, bij welke zij zich niet door een' onmiddellijken invloed van die uitwendige natuur, maar,
overeenkomflig het karakter der dierlijkheid , door vereenigd gevoel en aandoening als aandrift (instinct) openbaart. Hieruit verklaart nu de Schrijver het paren der
dieren, het weven der fpinnen ,het trekken der vogels,
het leven van fommige dieren in maatfchappij, enz.
Maar
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Maar is dit Sympathie, dan is volftrekt alle werking
der uitwendige natuur op ons Sympathie te noemen.
Dan is het Sympathie, wanneer mijn hond, de warmte
van het vuur gevoclende, er digter bij fchikt. Dan is
bet Sympathie, wanneer ik bij een te fterk licht mijne
oogen toekniip. Waarom zou ook een vogel de koude
noorderlucht nict ontvlugten, tot dat dezelve hem niet
meer hindert ? Wie zegt ons , dat de fpin niet gevoeliger is voor vochtigheid of warmte, of electrifche flof
of licht, dan wij, en door die aandoeningen tot bewegingen wordt aangezet, die veranderingen in hare
webbe te weeg brengen? \Vat verklaart men nu meer
door eene bijzondere Sympathie tusfchen haar en de
haar omringende natuur? Sympathie is zeker een mooi
woord; het is zelfs van Griekfchen oorfprong; maar het
beduidt toch filets nicer, dan een zamenlij den , eene
gemeenfchappelijke aandoening: zoodat , in goed Hollandsch , de fpin gemeenfchappelijke aandoeningen heeft
met de haar omringende natuur. \Vat zegt dit nu? en
wat beteekent dus dat fchoonklinkend woord Sympathie
Daar ondertusfchen , volgens HilliELAND, de Sympathie een gevolg is van de onderlinge betrekking en
vereeniging der deelen van het groote wereld - organismus; daar die betrekking geringer is bij die deelen,
welke meer zelfflandigheid bezitten, moet natuurlijk
de mensch, als het zelfftandigRe wezen ons bekend, het
minst vatbaar voor die Sympathie wezen; weshalve
men bij denzelven, in den gezonden ftaat , flechts flaau.
we trekken dier Sympathie kan benierken. Zij openbaart zich echter duidelijker, wanneer dat gedeelte van
het menfchelijk organismus, hetwelk tot de ftoffelijke
inflandhouding van het geheel dienen moet ,den boven•
Loon heeft. Dan wordt de betrekking met de uitwendige natuur naauwer, afhankelijker; en daardoor, dewijl
in den mensch het denkvermogen nimmer geheel fluimert, oraftaan de zonderlingfte gewaarwordingen en
aandoeningen. Dit geeft aanleiding tot den ftaat tusfchen waken en flapen, het flaapwandelen, den magneKs
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netirchen flaap , enz. De Schrijver behandelt dit laatonderwerp uitvoeriger, en geeft , in twee bijgevoegde waarnemingen, twee zeer opmerkelijke voorbeelden van magnetifche verfchijnfelen.
fie

(Het vervolg eta Plot hierna.)
De 4arde, befcbonwd in harem natuurliiken toelland en verdeeling, door Zeen, Rivieren, 117eren , Bergen en iVoestijnen, benevens derzelver doelmatige .firekking ; door N. G.
VAN KANPEN. Met Kaarten. Ijie Deel. Te Haarlem, blf
F. Bohn. 1816. In gr. Svo. RI, 322 Bl. f 3-:-:

O

nze algemeene aamnerkingen over den geest en de flrek.
king dezes zeer verdienftelijken werks tot de aankondiging van
bet tweede en laattle deel befparende, zullen wij ons thans
flechts bepalen tot de opgaaf van deszelfs inhoud.
Dit deel is gefplitst in twee hoofdafdeeling,en, waarvan de
eertle algemeene aanwijzivgen bevat, en de tweede de bijzondere gewesten befehouwt. Het eerfte hoofdfluit der cerfle werpt eenen blik op het Heel& , waarin onze aardbol als
een ftofje zweeft. De achtingwaardige Schrijver begint betzelve met de in aarachtige betuiging, dat, gelijk het iederen
fledeling of landbewoner zonder uitzonciering past, eenige kennis te dragen van zijne bijzondere woonplaats, en het eene
fchande zou wezen, wanneer hij daarin een vreemdeling ware; dat, gelijk bet elken burger voegt, zijn vaderland met
eenige naauwkeurigheid te kennen, bet dus ook ongetwijfeld ons menfchen, burgers en bewoners der aarde, die in
dit Leven ons groote vaderland is, betaamt, in die woonplaats
Met onkundig te zijn. Tot de kennis dezer aarde, dus, wit
hij Leiden; maar vindt eerst eenen blik op bet Heelal noodig.
Bij gelegenheid van denzelven worth het vermoeden geopperd, aangaande het beflaan van „ din algemeen middelpunt
des Heelals, van eenen hemel der hemelen, waar de Troon
Nat van HE in, van dat wezen alter wezens, Wiens aanzijn
ons alles, maar vooral de befehouwing van het geflarnte pre.
dikt."
Zoude deze uitdrukking: „ waar de Troon flaat van
.11 Em ," hoe zuiver ook gemeend, geene aanleiding kunnen
ge°
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&revel) tot wat al to zinnelijke denkbeelden aangaande het Op.
perwezen?
Na dus gefproken to hebben over de harmonic in het Heelal, komt de Schrijver tot de belchouwing van ons zonneftelfel, in welke onder andere ook de vermoedelijke natuur onzer zon worth opgegeveu, en de gisfing, dat de planeten
Ceres, Pallas, Juno en Vesta thicken van eerie uiteengefprongene planeet zouden zijn , vrij veel waarfchijnlijkheid ontvangt. De wijsheid van den Schepper worth aangewezen in
de wetten , naar welke dit groote Heelal zich beweegt, en in
de felling van de aarde met betrekking tot de zon, en hare
ondericheidene bewegingen.
Het tweede hoofdfuk handelt over Licht en lucht, en ontvouwt derzelver natuur en werkingen. Men vindt bier alies,
wat over doze onderwerpen behoort gezegd te worden,
kort en onderhoudend bijeen; zoodat ook de leek in de natuurkunde bier genoegzaam en bevattefijk onderwijs vindt,
ook ten aanzien van Electriciteit en zeilfleenkracht , met wier
befehouwing dit hoofdfluk wordt geeindigd.
In het derde worden het water, de dampen, moron, rivieren en de zee befchonwd. Wederom kort en bevattelijk
onderwijs aangaande de dampwording en hare onderfcheidene
gevolgen: regen , Aecuw, (welke laatfle wij echter voor geene bevrozene droppelen, maar dampen, zouden houden) dauw.
— Het ontftaan der rivieren wordt natuurkundig aangewezen,
gelijk ook het voordeel, dat er in ligt, wanneer de dampen
op de bergen, in plaats van firaks, tot water vereenigd,
nederwaarts to vloeijen, tot ijs en fneeuw verdikt worden.
Nuttigheid der rivieren. Onderaardfche wateren. De zee.
Hare onontbeerlijkheid voor de aarde. De middelen, waardoor zij voor verderf bewaard worth. Bij deze gelegenheid
worth onder andere over de vuurhergen, als middel ter zuivering der zee, gehandeld. De nitdamping, een middel on/
de to groote toeneming van de masfa der zee te belettcn.
Volfrekte noodzakelijkheid van de grootte der zee.
De aarde, gebergten , ijsbergen en zandwoestijnen maken
het onderwerp des vierden hoofdfluks uit. De Schrijver
volgt, gemakshalve, de verdeeling, in vier hoofdfloffen: ?Tyr,
of licht, lucht , water, en aarde ; fchoon die verdeeling, naar
nieuwere ontdekkingen, niet joist zij. Van de drie eerflen is
reeds
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reed s gefproken; dus handelt hij nu van de g arde, of het

land, in eenen weer bepaalden zin.
Twee voorname vaste landen, die aan even zoo vele wereldzeeen beantwoorden , maken voornamelijk de oppervlakte
der garde nit; behalve een zeer aamnerkelijk aantal eilanden,
afgezonderde hoogten, die te midden der zeen uitfireken.
Deze vaste landen zijn doorfueden van gebergten , dienffig
tot bereiding der rivieren, gelijk in 't voorafgaande hoofcilink
is getoond. Nergens (uitgezonderd in de breede gordels der
zandwoestijnen, Wier nut naderhand zal aangewezen worden)
is gebrek aan rivieren, en dus ook aan bergen. Om dit aan
te toonen , wil de Schrijver vlugtig den aardkloot doorloo.
pen; terwiji eene nadere befchouwing naderhand zal te pas
komen.
De bergen hebben invloed op hitte en koude in een kort
beftek. De lagere bergruggen of heuvelen , in de nabijheld
der dalen , genieten doorgaans eene beltoorlijke , gematigde en
gezonde luchtsgefieldheid. De hoogte, fchuinte en kromte
tier bergruggen vergroot anmnerkelijk de oppervlakte der garde, en maakt haar dus vatbaar voor 't verblijf van zoo vecl
te sneer levende fchepfelen.. Dit geldt echter niet van tie
hoogIle bergen, die daarentegen door de meren , welke men
op dezelve vincit , ais ook in de hoedanigheid van ijsbergen,
bewaarplaatfen des waters zijn. — Tweederlei foort van ijsbergen.
Maar de hooge ijsbergen zonden de warmteflof doen verminderen, en dus de vloeijing des waters flremmen. Om aan
te wijzen, hoe de Voorzienigheid dit verhoed hebbe , doet
tie Schrijver eenen belangqjlten nitfcap , en handelt over de
zandwoestijnen, welke er in de heete deelen der garde gcvonden worden, en parallel met de hooge ijsbergen loopen.
De wind nu, die over doze brandende vlakten heenftrijkt,
dient ter aanvoering van eene genoegzame hoeveelheid warmom de ijsbergen te doen fmelten ; terwijl er wederom
door sneren , die het , te fierk door die finelting toefiroomende , water opvangen, tegen overfiroomingen is gezorgd. De zanci-woestijnen zijn tot dat einde in hare ligging naar de fireken
van den wind gewijzigd. Deze dienen op deze wijze ook nog ter
ontdooijing van de zee in het hooge Noorden, en worden
de oorzaak der vruchtbaarheid van den grond aldaar; terwijI
verkoelende zeeen en bergen, die niet te verheven zijn dan
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DE AARDE.

143

dat de brandende zuidewind over dezelve been kende
ken, door hem op zijnen weg ontmoet worden en zijne blue
matigen, hetwelk door de hooge ijshergen meteen gefchiedt.
In de later ontdekte nieuwe wereld, die veel hoogere bergen heeft, zijn andere maatregelen door den Schepper genemen. Wij zouden voor eene aankondiging te breedvoerig
moeten worden, winden wij ook ilechts de voornaamfie pun.
ten aantlippen van den belangrijken uitflap, welken de Schrij.
ver doer, oin aan te toonen, hoe wijs de Schepper te dezen
aanzien wederom alles heeft geregeld. Wij wijzen den weetgragen dus tot het werk zelf, en merken flechts aan, dat de
rigting der bergen in Amerika, — die zuid- en noord-waarts
loopen, gelijk in de oude wereld oost- en west- waarts, — in
vereeniging met de vaste winden,' die de warmte nit Afrika
daarheen overbrengen, tusfchen de keerkringen, ten aanzien
van dat werelddeel het noodige doer ter bevordering van eene
heilzame Inchtsgetleldheid. — Dit geldt echter bijzonder van
Zuid - Amerika. Noord- Amerika ligt buiten den invloed der
vaste winden. Het heeft geese zandwoestijnen, maar daaren,
tegen ook weinige ijsbergen. Daarvoor bezit het, in deszelfs
tiitgebreide meren, genoegzame magazijnen voor het water,
en is dus voor gebrek daaraan bewaard.
In het vijfde hoofdfluk is het onderwerp: harnionie van
earde en zee, en bij die gelegenheid worden de winden, baal,
fen en eilandef2 befchouwd.
De Zuicizee en de Atiantifche Ocenan benntwoorden joist
:Ian het oostelijk en westelijk halfrond der g arde; heide die
parer, aldus aan eikander gelinwd, maken in broederlijke eendragt en de volkomentie overeenliemming de woning dezer
g arde uit. Deze overeenflemming blijkt nit de gemeenfchap, welke de Voorzienigheid tusfchen de landen en zeeen
door de baaijen en zeeborzems opende, en daartoe veranderIsjke en vaste winden gebruiktc.
Nut van den wind. — Beflendige of Paslaat-winden, die
't geheele jaar door, en veranderlijke winden of Illouslims,
die beurtelings eene hellt van 't jaar waaijen. De kusten, havens en baaijen hebben ten aanzien der Pasraat- winden zulk
eene rigting, dat zij voor de fcheepvaart joist geCelaikt liggen, en de overblijvende ongelegenheid wordt door zee- en
land -winden weggenomen.
Tusfchen de keerkringen, voornamelijk in de Indifebe zee,
tusK4
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tusfchen Afrika, Azie en Nieuw -Holland, waait
afrcis*lende Pasfaatwind of Mousfon.
Nu
loopen
de
baaijen
en
boe.i

zems aan de uitgeflrekte kust van het zuidelijk Azit'i zoo ,
dat de fchipper, Welke der, uit tegenoverge(telde rigting wan:jende, Mousfons ook heerfche, altijd met halven wind zeilt,
en dus niet belemmerd wordt. Ten aanzien van de reis over
de groote zee kan hij zijne berekeningen naar den Mousfon
maken, welken hij om deten of dien jaarstijd to wachten
heeft. — De Mousfons maken de zoo geregelde vaart naar
Indic mogelijk, die .het zonder deze niet zou zijn, gelijk
door het getuigenis van DAMPIER. bewezen worth.
De befchouwer der eilanden word: op vier algemeene nuttigheden derzelve oplettend gemaakt. r.) Zij breken in het
midden der zee de kracht des flrooms. 2.) Zij befchermen
den mond der zeeboezems, en vormen (ins veilige baaijen,
reeden en havens. 3.) Zij houden den mond der rivieren en
firoomen, aan wier ingang zij veelal gelegen zijn, open, en
befchermen dezelve tegen ver(topping. 4 .) Zij bieden den
zeeman op zijn' langen koers rust- en ververfchingsplaatfen aan.
De baaijen begun(ligen de fcheepvaart, doordien zij den
zeeman eene veilige fchuilplaats aanbieden, en bevorderen in
fommige landen den regen, gelijk door voorbeelden work
getoond.
De tweede 'afdeeling word: begonnen met cone aanwijzing
der natuurlijke verdeeling van Europa in bet znidelijke en
noordelijke, en de loop der gebergten opgegeven, waardoor
het eerfle, verreweg het kleinfle, van het laatfle wordt gefcheiden. Het noordelijke zoo ook nog kunnen verdeeld worden in 't geen ten zuiden, en dat, writ ten noorden der
Oostzee en der, Rusland van het westen naar het oosten doorloopende , Trolchonskifche of gebergten gelegen is.
Tot het zuidelijke Europa behooren dan Portugal en Spank
(het Spaanfche Schiereiland), het zuidelijk Frankrijk, Italie, en Griekenland; tot het noordelijke, bezuiden de Oostzee en de Waidaf-gebergten, het noordelijk Frankri/k , de
Nederlavden, noordelijk Duitschland, Pruisfen , Palen, ZuidRusland, Jutland, en de Britfche en Deenfche Eilanden; en
tot hetgeen men het eigenlijke noorden zou kunnen noemen,
namelijk wat benoorden de Oostzee en Waldaf- gebergten
ligt, Scandinavian, of Zweden en Nooiwegen, benevens het
noordelijk Rusland. NB. Op de Bergen zelve, die Zuid- van
Noord.
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ICoord- Europa Celle-Men, ligt een gedeelte van Frankrijk,
geheel Zwitferland en Illyrien , en tusichenbeiden een gedeelte van Zwaben, Beijeren , Oostenrijk en Ilongarijen.

Zuid- Europa inn men de kas vacr fijne vruchten; het midden, onmiddellijk ten noorden de hooge bergen, het korenmagazijn, en het eigenlijke Aroorden, boven de Oostzee, de
houtfchuur en ijzerrnijn van Europa noemen.
Het eerfie hooldfluk handelt over het Spaanfche Sebiereiland. Vele bergen, meestal takkcn der Pyreneen, doorfnijden dit gewest. Zij hellen van 't noordoosten langzaam naar
't zuidwesten; terwijl zij 't noorden en oosteu des Rijks als
met twee armen omfluiten. De provincial) op de belling der
bergen gelegen , en dus naar 't zuiden of zuidwesten gekeerd,
hebben de ganfche kracht der flovende middagzon; maar
fommige, en juist de hoogfle rnggen, zijn naar 't wester gewend, opdat de, over de Atlantifche zee komende, westewind de hitte van den, nit de Afrikaanfche zandwoestijnen,
ter ontdooijing van het ijs der Pyreneen, komenden, zuidewind tempere. Overeenkoniflig deze gefieldheid , is Spanje
een in allerlei voortbrengfelen gezegend gewest , en zou een
paradijs — ten minfle in de meeste flreken — zijn, wanneer
de bewoners er mar waren.
Tweede hoofdauk. Zuid-Frankrijk, nan gene zijde der Cevennes of gebergten van 4uvergne en der illpen, behelst alleen de voormalige provincien Neder-Languctloc, het dal der
Garonne, en Provence; is, gelijk Spanje, merkwaardig en rijk
door zijne vruchten en wijnen, want bet that bloot voor
den zuidewind , loch die door de Middellandfcbe zee verkoeld words. Verfcheidene zeewinden brengen er de noodige
warmte voor de gewasfen , mar ook regen aan. — Natuurlijke reden voor de luchtigheid der Gasconjers. — Oorzaken
van godsdienftige of flarakundige dweeperij in 't klimaat aangewezen. — Is, benevens Savoyen, bet hoogfle en een der
merkwaardigfle berglanden van Europa ; waarom 't ook half
Europa drenkt.
Derde hoofdftuk. Italic had misfcbien in de tijden der
Romeinfcbe Koningen, en in de eerfle jaren van het Gemeenebest, tusfchen de 3o en 40 millioen inwoners, die tot op
zijn hoogst 13 millioen verminderd zijn. Oorzaak van de
vroegere bevolking dezes lands was deszelfs ongemeene
vruchtbaarheid, nit de gelteldheid des lands voortvloeijende;
wel5
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welke vruchtbaarheid nog bef ttl an zou, indien er niet zoo veei
gronds nit traagheid onbebouwd lag. — Natuurlijke verdeeling van Italie, in Opper-, Middei- en Beneden-Italia, welke elk afzonderlijk befchouwd worden, benevens Corfka en

Sardinian.
Vierde hoofdauk. Griekenland is, gelijk Italie, door eenen
bergmuur tegen den noordewind befchermd. Het is van verfcheidene gebergten doorfneden, die bekoorlijke en vruchtbare kommen vermen. De voornaamfie worden doorloopen. 1.)
De Macedonifthe kom, ongeloofelilk rijk. 2.) De Thracilche
kom. Bewonderenswaardige fchikking ten aanzien van tierzelver klimaat. Eene, alle verclerfelijke pogingen tegenwerken.
de, vruchtbaarheid. 3.) De Thesfalifthe kom, een aardsch
paradijs. Andere deelen van Griekenland. — De Eilanden
van Griekenland.— Algemeene vergelijking tusfchen de Zuiden Noord-landen van Europa, met opgaaf van de oorzaken
des onderfcheids.
Vijfde hoofdfluk. De Donauvlakte. De Berglanden. Zij
maken, naar de boven gemaakte verdeeling, het middelrif van
Europa, tusfchen 't Zuiden en Noorden, nit. — Aanwijzing
tier voortbrengfelen in de onderfcheidene landen. — Treffende
natuurtooneelen. — Hoe de Egging der Donauvlakte hare
vruchtbaarheid veroorzaakt. Niettegendaande deze vruchtbaarheid, niet vele groote fieden in die vlakte. — \Verking der
luchtsgefteldheid op het volkskarakter.
De Berglanden. Zwitferland; de braafheid van weiks bewoners misfchien wat to denkbeeldig is gefchetst. Er words
van de nitgefirektheid en nuttigheid diens bergzooms, welken
de Berglanden uitmaken, flechts een beknopt overzigt gegeven.
Zesde hoofciduk. Noord-Duitschland. Denemarken. De Nederlanden. De grenzen van Duitschland natuarkandig een
weinig -uitgebreider gefteld, krijgen wij een groot Amphitheater, dat in de lage landen eindi'gt, tot welke ook de Nederlanden behooren. De gefteldheid dezer, tusfchen de bergen, welke de hoogte van dat Amphitheater uitmaken , gelegene, landen werdt naauwkeurig, benevens alle natuurlijke
grensfcheiclingen derzelve, opgegeven.
Zevende hoofdduk. Frankrijk (het noordergedeelte.) De
bergen vormen in hetzelve drie ruime vlakten of droomdalen: r.) Dat der Seine; 2.) dat tier Loire, en 3.) dat tier
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Deze drie zoo natuurlijke aldeelingen Van het noordelijk Frankrijk worden elk afzonderlijk belchouwd.
Achtfle hoofdftuk. De Pritfthe Eilanden. I-let eiland GrootBrittanje , inzonderheid Engeland, heeft de grootfle gerijfelijkheid voor den zeehandel. Dit wordt bewezen, door aanwijzing der ligging, voorthrengfelen en havens. Ooh worden
de voordeelen aangetoond, welke Schotland heeft. — Wijze
inrigting der hooge en late landen, en het karakrer der Ilooglanders. — Drie merkwaardigheden der twee Britfche Eilanden : eene foort van Hunneberlden , het Fingalthol, en de Reu-

zendam.
Negende hoordfluk. Palen,. Pruisfen, zuideltjk Rusland.
De vatuurlijke grenzen van Polen in aanmerking genomen,
behoort de vlakte, welke bet uitmaaltt, tot de aanzienlijkfte
der wereld, en is althans verreweg de grootite van Europa.
Weinige groote fteden in dit uitgebreide gewest. — Is zeer
gelegen, om deszelfs overvloed aan natuurlijke voorthrengfelen te kunnen flijten, en Met alleen rijk can behoeften, maar
ook can aangenaamheden des levens.
Tiende hoofdftuk. Het Noorden van Europa. Dit zijn de gewesten benoorden de Oostzee , en voorts van Rusland alley,
wet benoorden illoskory ligt. — De noordelijke landen zijn
vooral merkwaardig door vier bijzonderheden, welke dns zoo
vele weldaden der Voorzienigheid te hunnen opzigte vertoo
nen: r.) Door de fchikking, dat de meeste bosfchen derzelye des winters groen blijven, en de garde destijds met inns
bedekt is ; e.) door de menigerlei foorten van pelsdieren; 3.)
door den overvloed van visch, dien de noordelijke zeeen en
rivieren opieveren; 4.) door de talrijke fcharen van treltvo- Deze vier omflancligheden worden in 't breede
getoond, en zoo, dat het hart zich opgewekt gevoelt tot
aenbidding der Voorzienigheid. — HaringvisfcherU.
Achter dit deel is een Aanhangfel gevoegd, behelzende
eene lijst der voornaamlle gewasfen en dieren, in de onder.
fcheidene luchtflreken van Europa.
De groote Kaart heeft in 'c midden des boelcs eene zeer
ongefchikte pleats, en kan niet dan met veel omflaans, waardoor zij aanmerkelijk te lijden heeft, bij de lezing der twee.

de heeft gebruikt worden.
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Korte Befebrijving der Staten van Barbarije ; tilarokko,
siers , Tunis, T ./poll ea Fezzan. renevens eon naauwkeurig
Verhaal van de roemrijke Overwinaing door tie
- gecombinee„.
de Britfcbe_en A Tederlandfc,ie Vloten , ander Lord EX nI o u
en den Baron VAN DE CAPELLEN, onlangs poor Algiers
ke,'!aald. Door R. VAN DER P IJ L. Met eene !If beelding
o'er Stad Algiers. Te Dordrecht, bij A. Blusfd en Zoon.
1316. In g;•. 2vo. 304 Bl. f 2-I6-:
_

H

et is federt eenige jaren aan de orde van den dag, dat,
bij elke verplaatfing van bet tooneel des oorlogs, eene menigte befchrijvingen en tafereelen van dat tooneel het Licht
zieu. Wij vindcn doze fchrijfvaardighcid zeer prijswaardig,
wanneer dezelve met kunde en onpartijdigheid wordt Mtgevoerd. Immers, hoe gaarne lazen wij, vOcir eenige jaren, een
uitvoerig tafereel van Spanje, toen de moedige Spanjaarden
zich tegen hunne overweldigers verzetteden; toen wij, bij elke hunner pogingen, wenschten, hun voorbeeld to kunnen
volgen; hoe gretig namen wij eene nieuwe befchrijving van
Rusland in handen, om den dwingeland van Europa, van fad
tot fad en van dorp tot dorp, aldaar in zijn verderf to zien
florten; met welke hevige aandoeningen zochten wij ons met
de woonplaats en gefieldheici onzer zuidelijke landgenooten bekend to maken, toen aldaar de voorbereidingen werden gemeakt, om den geefel van Europa geheel, to vernietigen! Met
de eerfe luisterrijke overwinning ter zee, na ons herboren
aanzijn, was bet een ander geval. Wij vernamen, dat Algiers
getuchtigd en dit roofuest bijkans vernield was, toen wij
naauwelijks wisten , wet ooze - vloot in de Middellandfche zee
bedoelde. Het voor ons liggend werk verfchijnt dos eerst na
de behaalde zege, na den geeindigden oorlog, en zal dos Met
met die algemeene gretigheid ontvangen worden, waarmede
anders foortgelijke werken gelezen werden. De titel geeft genoeg to kennen, wet hetzelve bevat, en ontflaat ons van de
moeite, er een verflag van to geven. De Schrijver zegt, dot.
hij uit clrie Engel the korte befchrijvingen der Afrikaanfche
roofnesten het belangrijkfle overgenomen, en het overige nit
de beste aardrijks- en gelchiecikonclig-e fchriften getrokken
heeft ; het verhaal der jong,fe gebeurtenisfen is een uittrekfel
nit
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uic de ofliciiMe berigten, die wij daarvan gehad hebben. Da
lent ziet dus dat hij bier weinig nieuws te wachten heeft,
en dat hij van elders kan weten, wat in dit werk gevonden words. Zij echter, die Met in de gelegenheid waren,
de omflancligheden van dezen gedenkwaardigen zeeflag te vernemen, en geene andere bulpmiddelen hadden, om die roofnesten nader te leeren kennen, zulien hetzelve met genoegen
lezen , daar het nit goede bronnen geput en in eenen goedeu
flijI gefchreven is.

De Perz'n , Dramatisch Dichtfluk; Haar het Grieksch van
ESCHYLU , door J. DA COSTA. Te ilmflerdam, bij P.
den Hengst ep Zoon. 1816. In gr. 8v®. f -16-:
Bravo! dat is eens regt fiksch den Parnasfus opgedraafd:
ZOO voegt het een' kweekeling van BILDERDIJK en VAN
LENNEP. Ook de waarde dezer overbrenging van een Grieksch

meesterfluk op onzen vaderlandfchen grond voor een oogenblik ter zijde geaeld, was het verfchijnfel op zich zelf ons
reeds zeer aangenaam. Recenfent namelijk, zeer van het algeineen gevoelen verfchillende, is bij zich zelf moreel overtuigd, dat de vaderiandfche poezij in eene crifis verkeert,
waaruit eene vlijtige beoefening der Ouden haar alleen zal
kunnen redden. Hij erkent, dat onze dichtkunst thans tot
eene aanmerkelijke hoogte geflegen is; maar hij vreest , dat
zij op die hoogte reeds duiz.elt, of beginnen zal te duizelen.
Het is waar, het flandpunt, waaruit wij die hoogte meten,
is wat heel laag; bet is de voet van den Helikon, en verder
zullen wij bet in de praktijk waarfchijnlijk ook nooit brengen. Vanhier dat ons die hoogte misfchien hooger toerchijnt,
dan zij inderdaad N. Maar hoe dit zij: als wij daar onze Icarusfen zoo door bet zwerk zien galopperen , gelijk arenden,
die de Non in het blikfentfthictend aangezigt vliegen; terwijl
onze Thedalusfen dat zoo maar aanzien, alsof zij zeggen wil.
len: laten de jongens wat pleizier hebben : ja, dan breekt ons
toch wel eens het benaauwde zweet nit, en houden wij ons
lijf met beide handen vast, en roepen onophoudelijk: MenCchenkincleren! waar moet dat tech been, waar moot dat
been!—U bedoelen wij Hier, nooit genoeg geprezene fieraden
van
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van onzen Zangberg, BILDERDIJIt, FEITD, TOLLENS,
en hoe vele anderen mecr! Maar hen bedoclen wij , die de
ton Helios noemen — die Beene tien revels kunnen fehrijven,
of er komen reeds buijen op, dat her begirt te donderen en
te blikfemen — die hunne vergelijkingen het liefst ontleenen
van voorwerpen, d:e zich digt bij de Noord- of Zuidpool
bevinden, (van welke voorwerpen zij een weiuig te voren in
den een' of anderen waaghals van een reiziger iets gelezen
hebben) zonder te bedenken, dat vergelijkingen de zaak moeten ophelderen, en niet verduisteren afgodendienaars, die
altijd den mond vol hebben van den God van 't IJ, den God
der Kunflen, den God des Handels, welke laatil:e een fchurk
was in folio — mannen van declamatie , die altijd met hun
op, op! in de weer zijn: op, gij kunfien! op, op, gij ditten! op, gij daticn! Och, of wij dan nog maar liever onze
oude ildelaars tcrug hadden, die, zoo als gezegd is, He.
lios in het gezigt vlogen! Och, of er een tweede FOKKE
oN s z. beflond, om een' tweeden 111-odernen Helikon te fchrijyen! Maar deze twee Ochen zijn misfchien te vergeefs geflaakt; wij voegen er dus nog een derde Och bij; want alle
goede dingen beIlaan uit drie. Och, of iemand tijd en lust
had, om eens, ten gevalle der bedoelde Icarusfen , uit het
tatijn in het HoliarAsch te vertolken: J. C. T. ERNESTI,

elocotionis Potarun2 Latinorwn Veterunz luxurie, Commentatio. Lapf, 1802.
\Vie niet geheel vreemdeling is in de Griekfche Letterkunde, weet, dat de roemrijke overwinning bij Salamis, door
de Grieken op Xerxes bthaald, bet onderwerp is van ES c nYLo s Treurfpel, de Perzen genaamd. Schoon wij voor ons
dit !Ink niet gaarne in denzelfden rang zouden willen plaatfen
met een eenig Treurrpel van SOPIIOCLES, en met de meesten van EURIPIDES, zoo is en blijft bet toch een meester.
fink der Griekfche kunst; en bet onderwerp , gelijk de Heer
DA COSTA te refit aanmerkt, boezeint een bijzonder belang
in, uit hoofde van deszelfs in het oog loopende overeen
komst met de jongfie gebeurtenisfen in Europa.
Het is geen alledaagsch werk, een dichtftuk uit de eene
taal in de andere over te brengen. De overzetter, dit fpreekt
van zeif, inoet Dichter wezen, om bet dichterlijke van zijn
origineel te gevoelen, en het zijne lezers te doen gevoelen.
Maar tevens moot bij koelbloedigheid genoeg bezitten, -am
zich-
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2 ichzelven te beteugelen, en zijn eigen genie aan de getrouwheid op te offeren. En, men mag er van zeggen, wat
men wil, hoc opus, hic labor! Meesterlijk waren beide deze
eigenfchappen in den onvergelijkelijken HOR.ATIOS veree.
nigd. OviDius wist zich op Lange na zoo niet te temperen. Hij wilde de Griekfche modellen navolgen; maar hij
gevoelde zich te zeer Dichter, clan dat hij die modellen niet
zon willen verbeterea. Hine ills lacryma! Met alle refpect
voor NA s o, van hem dateert zich het vervaF der Latijnfche dichtkunst, en het gebrom van LuCANus en sIL1US
ITALICUs enz. hebben wij voor een grout gedeelte aan
zijn voorbeeld te danker. DA COSTA is een uitmuntend
overzetter; dat is te zeggen, hij is een Dichter, die zich
weet te matigen. Wij hebben zijne overzetting met het oorfpronkelijke vergeleken; ditzelfde hadden wij eenigen tijd te
voren gedaan ten aanzien van BILDERDIJK ' S overzetting
van CALLIMACHUs: en fchoon de Heer DA COSTA er
wel Beene aanfpraak op zal willen make:), oin als Dichter
met zijnen grooten leermeester gelijk gefteld te worden, zoo
komt het ors echter voor, dat hij als overzetter niet voor
hem behoeft te wijken. De verfificatie is fiksch, ftevig en
gemakkelijk, en de overbrenging zoo getrouw, dat wij , bij alle
de vrijheden, die bier onvermijdelijk waren, echter niet done
plants gevonden hebben, waar DA c os TA zijne denkbeelden
aan den oorfpronkelijken Dichter' leent. Tot eene proeve
firekke een gedeelte van den trcurzang, door den Perziaanfchen Rei aangeheven, op de verflagenen, in dezen zeeflag
omgekomen:

Hun lijken dwarlen met de golven
Van holle draai- tot draaikolk met,
Of zijn in d'afgrond reeds bedolven,
Of 't aas der monfters van de zee.
O vaders, wien uw zoetfie panden
Door 't final in 's overwinnaars handen
Van 't bloedend harte zijn gerukt!
Hoe flelt ge ee3 eindpaal aan uw klachten?
Wat zal het foltrend feed verzachten,
Wiens last uw grijze haren drukt?
Nu zal der Perzen vorst geen wetten
Ann heel dit werelddeel meer zetten, enz.
Be-
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Behalve het Treuripel zelf, vindt men bier eene fchoonc
dichterliike Opdragt aan de Heeren BILDERDIJK en VAN
LE NN EP, Kan wier leiding de jeugdige Dichter met dankbaar
gevoel erkent, zijne vonning tot de dichtkunst te danken to
hebben. Achteraan zijn gevoegd eenige Aanteekeningen, ter
opheldering van het vertaalde Treuripel. Ilier trof vooral onze aandacht een vrij uitvoerig ftuk uic EscuYLUs Deleg van
Thebe, in bet origineel bier gedrukt, en meesterlijk door DA
Cos TA vertaald. Voor het overige hehelzen deze Aanteekeningen niet veel bijzonders, of het is elders reeds beter gezegd. Wij hebben niet kunnen merken, dat de Schrijver bekend is met het voortreffelijk werk van A. W. ScHLEGE r,
over de Gefchiedenis der Tooneelkunst en der Tooneelpazij: een hetwelk DA COSTA niet ignoreren moet,
zoo hij (waartoe wij hem aanmoedigen) verder aan de Griekfche Tragici eenigen tijd wil befleden. Wat Es ctivr,us in
het bijzonder betreft, DA COSTA fchijnt' niet te kennen het
bock van PETERSEN, de Zfchyll vita et lab: ills. Ook kunnen wij hem, bij eene voortgezette beoefening van dezen
Dichter, niet genoeg aanhevelen bet werk van U. BLUMME R, weber die Lice des Schickfals in den TragOdien des ..Efi.hylos , Leipz. 1815.
DA COSTA volgt de fpelling van BILDERDIJK. Dat fpijt
ons; niet omciat wij die fpelling minder zouden goedlteuren,
dan de aangenomene, maar omdat wij in doze navolging bet
voorteeken meenen te zien, dat DA COSTA zich in al/es naar
D I LD ER D IJK zal willen vormen. Het is waar, dan heeft hij
zich een uitmuntend mode voorgefteld, maar hij zal ophouden DA COSTA te zijn. Stel nu, dat hij B1LDERDIJK
eenmaal volkomen bereike, (en die dat wit, die moet vroeg
opftaan) dan hebben wij twee BILDERDUKEN, en wij zijn
gees flap verder, dan met Unen BILDERDIJR. Maar, °In
op de fpelling terug te komen. Wij ftellen hoogen prijs op
derzelver eenparigheid. Zion wij een' Schrijver van de gewone fpelling afwijken, het duet ons zeer; en zoo die afwijking met opzet gefchiedt, dan verbeelden wij ons altijd, dat
er wat neuswijsbeid of geraaktheid onder loopt. Kan BILDER Du IC zich met die fpelling niet vereenigen, h .) is B I I.DER D 1J K , en even daarom zien wij het in hem over bet
hooftl. Maar den Hoer DA COSTA zou het toch beter [than,
zoo hij maar met den grooten hoop madeed , tot tijd en
wij-
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wipe, dat hij, even 21S BILDCRDIJK, een jus disfentiendi
verkregen zal hebben. Dic moest ons van het hart; wij zijn
zoo bang voor naaperij.
Voor bet overige betuigen Wij den uitmuntenden Vertalet
van ES c H YL us Perzen ouzen hartelijken dank voor dit lettergefchenk. Hij ga voort, de Ouden vlijtig to beftuderen,
vereenige die ftudie met de beoefening der besten onder 'de
nienweren. Hij leze onze vaderlandfche Puikdichters; mar
vreeze ook niet, dat hij befmet zal worden, zoo hij daarmede verbinde de lectuur van LEssING, WIELAND, SCHILLER, GöTHE, en anderen onzer Duitfche buurtjes.
alms.......•■■•■■■•■■•■••••••■•■••••06.
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rijk doet natuurlijk vragen, in hoe verre de deelen, federt
twee eeuwen gefchelden, nog als den kunnen aangemerkt
worden; en de eenheid of bet verfchil van taal haft eenen
bednidenden invloed op de beffisfing dezer vraag. leder dos,
die zith over de genoemde terugvoering dezer landen onder
denen irijksfiaf verheugt, of flechcs in aanmerking-neemt, dat
zij beflaat; en waarfchijnlijk net zoo ligt weer zal vervallen, gevoelt eene zekere nieuwsgierigheid, om te weten, of
er nog eene nrabandfche en Vlaamfche, Nederlandfche letterkunde befla hoedanig die zij — en vooral, hoe weinig of veel afwijkende van de Holfandfche. Wij althans gevaeltlen deze behoefte, en wenschten die, zoo voor onszeIven als voor ooze lezers , te bevredigen. Te alien einde
hebben wij ons, blj voorraad, eenige flukjes aangerchaft, die
in den laattlen tijd in de zuidelijke provincien zijn in bet
Hein verfchenen, als tot een Iproefje van het geheel. Hoe onderfcheiden dus ook van inhoud, vatten wij ze te zamen in
an verfing, zonder daarom na te laten, van elk afzonderlijk
iets te zeggen.
V. Met bet eerfle zijn Wij eenigzins bedrogen. Dit boekje
is wel te Iperen gedrtitt'; maar de Schrijver is een Hollander. Het bewijst ten r sanzien van het voorgefielde weinig
weer, dan dat men aldaar op eenig vertier van Hollandsch
dichtwerk durft hopeni Tchoon dit nog niet ten voile, daar
op de fijst der inteekenaren natuurlijk verfcheidene van 's
Mans bekenden in het leger en hi HOildnd gevonden worden. De verzenzelve hebben welligt ook meerdere gefchiktheid om daar , in bet Zniden, genade, ja gunst te vinden, dan wel om
bier in bet Noorden . grooten luister te verfpreiden. Het zijn
vooreerst krijgszangen dan mengelingen,. ernflig en vrolljk, oorfpronkelijk en verraald, meest uit A NACREON
eindelijk Zaligheden van den Eclat, in an auk en vroeger,
zoo het fchijnt , .afzonderlijk uitgegeven. Wij wilfen geene
aannierkefijke verdienfle aan deze flukjes ontzeggen. Wij hebben menig een gedeelte, menig een couplet, zelfs met buitengewoon genoegen gelezen. Er is hier en daar eerie zachtheid, eene rolling in de verzen, en verheffing in bet onderfheiden gevoel, door den dichter uitgedrukt, welke he'
zeer tot eere verfirekken. Zijne manier nadert eenigzins tot
die van BELLAMY, den Duitfchen HöLTY en dergelijke.
Overvloed van Monte beelden, echter, beflaat bij hem niet.
Zon-
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Yonder dezeiven kan men, gewis, hoogstbevallig en verdien.
ftelijk dichter zijn, wanneer harmonic van woorden, gioed
van diep gevoel, en zuiverheid der gedachten, het ontbrekende vergoeden. Doch dit durven wij zoo geheel mintfchoots van onzen krijgsman'niet zeggen. De aanhef zijner
verzen belooft wel eens vrij was meer, dan bij floc gevonden words. De fraaije meat, veelal door hem gekozen,
words dikwijis niet genoeg ten einde toe f'taande gehouden
door eene regt vioeijende verfificatie. Hij veroorlooft
daarbij zelfs ineenfmeltingen en toonplaatfingen, die gewisfelijk niet geoorloofd zijn, en ter dege naar het lIrabancreche
rieken. Over het geheel fchijnt . hij,ons te veel op te hebben
met het trippelende. — In een woord, de man (chijnt jong
en befcheiden — zoo ga: hij dan, onder andere, ter Telt°le
bij onzen T 0 LLENS, en volmake zijn werk in alien opzigte
weer en meer! Wie weet, war hij eenmaal Levert, en welke
verfcheidenheid hij brengt in onze patifche weretd, vt,aar
mogelijk maim genoeg onderlinge mededeeling en overeenfIemming bij de toongevers plants heed'
a°. In den Almenak vinden wij eene menigte van dichtflukjes en verzen, was het eerlte en grootfle deel betreft,
in de Hollandfche, of wel Brabandfche taal,- het ander in de
Franfche. Inderdaad, dit Brabandsch verfchilt, in alien deele, flechts weinig van het Hollandsch. Indien wij voor een
ihogenblik onze Siegenbeekiaanfche 'fpelling ter zijde leggen,
eenige jaren achteruit treden, en eenige woorden, die federt
bij ons verouderd, gemeen geworden of door anderen vervangen zijn, over het hoofd zien, en enkele nienwen van
hunne Zamenftelling teffens doorlateti, dan weten „wij niet beter, of het is onze eigene lieve moedertaal, die we hier
fchrift voor ons hebben. In die taal, nu, blijken bier een
aantal menfchen te fchrijven, verieti te waken, zich op
fchoonheid en geestigheid van pagtilchen flij1 toe te leggen.
STIPS, VANUE GAER, WILLEMS, VANDER MAESEN, RLINCRO, en wie al meer, hebben hunne bijdrage!"
geleverd, beflaande- in oorfpronkelijke en vertaalde ffnkjes
bet Grieksch, Latijn en Fransch. Onder dezelven zijn zeer
verdienftelijkt. WILL t ins , h. v., is dikwips hoogstgeluitkig, zoo in het overbrengen tier zachtile,bekoorlijklle
ten van Romeinfchen en Franfchen bodein, als in oorfpron.
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kelijk werk. Geenszins als het beste, maar om andere red
nen , fla hier, van dezen, tot een ftaal van het geheel:

Op den beroemden Tooneelfpeekr van den nationaelen
damfchen Schouwburg A. sN OEK.
Natuer is fpaerzaem in haer' gaeven uyttedeelen;
Verhevenheyd, — genie, is nooyt het lot van veelen.
De middelmaetigheyd beerscht op deeze aerde 't nicest,
Maer des te flerker glo6rt ook d' ongemeenen geest,
Die, wyl by zeldzaem is te meerder agriug vordert...
Dus heeft natuer , by maet , het alles wys veroorderd.
Dus fehouk ze een' Roscius aen Romens f'chouwtooneel;
Dus viel aen Engeland Bens Garricks kunst ten deel,
En dus blyft Talma nog in 't rustloos Vrankryk pryken.
Maer.... aal dan Nederland voOr and're volken wyken?
Neen! — fints 't weer vry is , heeft het aen 't heelal getoond
Dat kunst, zoo wel als deugd, nog op zyn' bodem woont.
En, blyft den Tyber nog van Roscius gewaegen,
Mogt Garrick aen de Theims de fchouwburglauwer draegen,
Schryft Vrankryk Talmas naem in haer' gedagt'nisboek ,
Ons vaderland roemt ook op zynen it unstheld , SNOEn!
3 9 . Deze Verzaemeling is van Vlaamfchen bodem; en wij
zullen finks nader zien, dat dit het eigenlijke andere uiterfle is
ten aanzien der tale, daar het Brabandsch tusfchenbeiden ligt.
Men vindt hier, derhalve, ten aanzien der ultdrukking en zamenftelling, nicer, dat ons oor en gevoel, bij den eerften indruk , fluit. De flukken zelve zijn ook verre van alle even
volkomen te zijn, of ons een denkbeeld te geven van den
Mat der Vlaamfche pazij , als eenigzins evenarende dien van
Holland. Dit ware eene onbillijice vordering. Onder de fchaduw van vreemde volken, kon zich de bloem der nationaliteit zoo niet ontwikkelen als bij ons. Ook hebben zij zich
aan de gelukkiger broeders niet aangefloten, ten einde met
dezen voort te gaan. Zij kennen, fchijnt het, onzen VONDEL, en vooral CATS; maar de lateren — de BILDERDIJKEN en... (wie zal ik noemen , om niet onbillijk te zijn?)
en andere puikdichters dezer eeuwe niet. Ondertusfchen zijn
zij verre van gezamenlijk zonder verdienfle te zijn. Er zijn

vele zeer fchoone plaatfen , vooral in de eerstbeltroonde finkken.
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ken. Haast zouden wij denken, dat de Vlaminger meer
gloed en hooger vlugt aancluidt , dan de Brabander in bet algemeen. De onkundige, ja , ergert zich aan menige uitdrukking , die hem lomp of plat en onkiesch voorkomt: maar
weer men niet, dat het gebruik te dezen over gepastheid of
ongepastheid beflist ? De kunstkeurige zal ook veel wezenlijk
gebrekkigs vinden ; en, wij herhalen her , er is voor de behandelaars der Vlaamfche Tier, in alien opzigte, veel van onze zangers te leeren. Doch men dringe dit vooral niet op!
men fchame zich zelfs niet, ook van hen terug of over te
nemen , wat dienen kan, en !lore zich weinig aan de onderfeheidene fpelling en woordvoeging , waarouttrent toch ten
laatfle ook de waarheid wel zal zegepralen. Zonder veel zoe(Waterkens en keus, geven wij het volgende tot een
loo, door den !leer v R1\111.1+113& Lg..)
Ziet d'eeuwige treed af van zyn geftrenden (gefiernden) troon
Het gloed van zyn cieraed, de zonnen zyner kroon
Stelt by ter neer en zegt: „ Ik zal, 0 godeloosheyd,
Befchouwen of de maet vervuld is van uw boosheyd"
Gefchoten in 't llamas, omgord met zyne magt,
Het flag- zweerd aen de zy,, by grypt zyn blikfem-kragt,
En aen zyn dye hangt het merle van 't alvermogen.
De hemel kromt zig doen by aenflapt : en de bogen
Van 't zwerk, ontfloten , then in heyl'ge ziddering,
Wanneer de Donder - God treed op den blauwen kring.....
Daer d'Almagt , rustend op der winden losfe veder,
Slaet op het werelddom haer vlammende oogen ceder.
Terwyl de broeder - hand de gapende kwetzuer
Met yver heelt en fluyt , het zwanger liefde- vuer
Blaekt in het edel herr van air de viaenderlingen.
Gewyd met ongewyd wilt om den eerkrans dingen.
Wanneer de tempel fleent om 't fnevend krygersdom,
Wanneer de doodklok treurt met droef en lang gebrom
Om onze Codrusfen, onz' neergevelde broeders ;
Dan ook de borger-gift voor kloeke land -behoeders
Vloeyt mildlyk in de hand der wakkere overheyd,
Dan woelt in alien belg de noeste fchranderheyd:
Het helpend wigtjen zelf gaet troost voor kranken zoeken;
Zyn jonge vinger trekc de draedjens uyt de doeken;
Het
L3
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Het loopt, de handjens op, die vol van draden zyn,
Het hied zyn moeder aen bet losgetrokken lyn,
En 't keen: geliefkooscl weer met een vernieuwden yver.
Hoe is de vlugge naeld der bangs moeder nyver,
Terwyl de flerke man met aenwakk'rend gejuych
De ballast wentelt op het krakend radertun!
De flroom-heer van de Ley kornt driftig aengevloden,
En houd zyn blauwen rug draegveerdig aengeboden.
De water-vorst der Scheld' poogt van den wagenaer
T'ontvringen d'artzeny voor onze broederfchaer.
4°. Indien zelfs het boven aangehaalde nog mogt doen twijfelen, of er wet eene afzonderlijke, Vlaamfche letterkunde
befla, en of dit niet voor enkel verouderd , verwaarloosd en
gebrekkig Hollandsch te houden zij, uit de bron ouzer verdienflelijke vaderen geput, dan kan deze Spel- en Spraakkunst
daarvan ten voile overtuigen. Hoe vele of weinige verdienfie en gezag clan dezelve, in Vlaanderen zelve, worde toegekend, weten wij niet. Dit althans is zeker, dat de boven
vermelde dichtftukken, door eene MaatCchappij uitgegeven,
en door lieden van letteren vervaardigd , geheei andere regets
der fpelling volgen, dan hier worden voorgefchreven; bij
voorbeeld, ten aanzien der z, die de Spraakkunst als eene
vreemde (overtollige) letter wil hebben aangemerkt. In het
algemeen moeten wij zeggen, dat inzonderheid bet gezigc
van dit boekje, gelijk ook deszelfs inhoud, zeer verfchillende
aandoeningen bij ons verwekte. Aan den ecnen kart moest
het genoegen doen, dat onze zustertaal in de tang vervreemde Departementen nog regelmatig beoefend werd; nail de an.
dere zijde fmart, dat zij, eene andere kweeking volgende,
een ander gezag eerbiedigende, gelchapen Cloud, niet zoo gemakkelijk tot volkomene eenheid met de Hollandfche fpraak
te zullen geraken. De toon, al verder, in dit boekje heerfcbende de voorgerchrevene taalwetten, zoo wel als de verhalen en dergelijke, hier voorkomende, fiuiten in den eerflen aanvang, door eenen fehijn van lompe onbefchaafdheid.
Doch, bij nader inzigt, meerdere bedaardheid en billijkheid,
vermindert deze afkeer. Het is namelijk een kinderboekje,
een volksgerchrift; en hoe ligt words dit lomp en onhefchaafd
in het oog desgenen, die den volkstoon . in eenig land niet
kcnt! ties is wijders eene voortgezette poging om het Vlaamsch
to
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te fchrijven, volgens den geldigen regel: febrij f, zoo Ids gij
waardoor het natuurlijk veel vreemder en ruwer
voor ons moet Widen, dan hetgeen weer naar uitgcgevene
fchriften, dat is veelal naar Hollanders, CAT s en anderen, is
gevormd. En eindelijlt kan het niemand verwonderen, dat
deze poging voorfchriften, wetter' en beginfelen — ten aanzien b. v. van bet geral, de kracht; de zamenftelling van letters, !clinkers en lettergrepen — aan den dag brengt, ganscla
en al flrijdig met onze befehaafde uitfpraalt. Het fchijnt echter, dat tilt denkbeeld , om de Vlaamfche tail aan vaste regelen der fixlling te verbinden, nog tamelijk nieuw is — bijna zon men zeggen, in verband ftaande met den vermeerderden ijver in ons vaderland voor de zuiverheid van tail en
Dit mag misfchien doen hopen, dat de zaak Met geheel
zal tot fland komen; maar dat de invloed onzer weer volkomene letterkunde, het gebruik onzer tale in iigchamen van
wergeving en beauur benevens do op to rigren leerfloelen
aan twee der zuidelijke Akademien, zal oorzaak zijn, dat het
Hollandfche taaleigen voor openbare gefchriften te eeuemaal
zegeprale.
Tot een klein flaaltje van den inhoud, deze weinige regels nit het Bericht nor alle de glue' die Kinderen willen
onderwyfen. „ Sorgt, waer in dit des-leye-fydsch went a
ftaet, dat gy niet ey laet feggen: waer e fich bevind, dat gy
vier ee laet uytfpreken , maer 's effens doer i feggen, gelyk die
letter gefprOken word in d'eerfle letter- grdp van legen,
yen: dat gy 6 doet feggen, met den klank van d'eerfle letter - gr6p in bOven, viOgen: laet voor ou nooyt ow ofte an booren; maer doet ou uytfpreken bynae gelyk oe , en gelyk fy
op dab fyd der leye van ouds geuyt is gew6st: voor uy,
die by ons maer luyd gelyk ue ofte uu, verdraegt niet, dat
men fal euy uytbrengen; leert-fe ook foo fchryven."
Voorts wordr eon werkje, genaarnd Tydverdryf, en gedrukt 't leper in 1805 en 6 , als grondflag der fpelling aanbevolen , fchoon die tevens view worth genoemd.
De fpraakkunst zelve is afgewisfeld door voorbeelden en
toepasfingen van onderfcheiden aard; zijnde beurtelings een
hoofdituk aan de ontvouwing der regels en aan deze nadere
aanwending toegewijd. Bij het een en ander kan men, ja,
wel eens lagchen; doch de zedekund.e en geheele geest fchij-

fpreekt;

nen

ons echter Jo/ re verdienen.
L4

Ten

DICHTERLIME YEREUKEINGEN, ENZ. ENZ. ENZ.

Ten flotte naoeten wij de aangeflelde Hoogleeraren in onze
tale opwckken, om hunne aandacht wat nader op deze zaak
te vestigen, en, zoo ze jets merkwaardigs vinden, het publiek daarop te vergasten. Wij hebben ilechts iets willen
doen, en wenfchen niets hartelijker,, dan dat de twee deelen
van eene zelfde untie in alien opzigte bet goede van Man,
der opzoeken, erkennen en wederkeerig ten nutte trachten
aan te wenden. Als letterminnaars in her bijzonder, hebben
wij daarbij een ontwijfelbaar belang ; en hier ten minfle voegc
ons toegevendheid, befcheidenheid en liefde geene fmadelijke en befpottende afwijzing van alles, wat met onze gewoonten en ingebeelde belangen niet fchijnt te Itrooken. Genoeg

Het Leven van JOHAN1VES WOUTER BLOMMESTEYN,
eene Hollandfi.he Familiegerchiedenis nit het begin der ilchttiende Eeuw. Door A. LoostEs, Z. I, II en Hide Dee!.
re Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. 1816. Ing7.8vo. f

O

nlangs van den ROBEERT aELLEMANS des Ifeeren
LoosJEs verilag doende, zagen wij, dat die held als 't ware het begin van bet verval der Nederlandfcbe geaardheid en
zeden op het einde der zeventiende Ecuw moest vertegenwoordigen. Docb het was den Heere L 0 0 sj Es niet genoeg,
van dit verval den aanvang te hebben gefchetst; hij doer
ons, tot diep in de achttiende Eeuw, de verbastering van
taal, en poizij, en kunst, en denkkracht , en zedelijkheid bij
de Natie befchouwen; en wij moeten bekennen, dat de fiof
nu tot op den bodem uitgeput is. Volgens eenen, zoo 't
fchijnt, onveranderlijk door den Heer LOOSJES aangenomenen regel, moet ook deze Roman, gelijk , zijne oudere brooders en zuster, tilt vier tamelijke Deelen beflaan , al is de
fiof veel minder rijk, ja arm en weinig bekoorlijk. War voordeel of genoegen kan ons ook het tafereel verfchaffen van
toenemende niet zoo zeer heerfchappij der driften, welke
21tijd lets belangrijks heeft, als — flaperige vadzigheid, die
door weelde en verflapping tot zedeloosheid vervalt? van
eenen Staat, die in diepen, ongelloorcien vrede ongemerkt in
rijketom, maar ook in wanfinaak en inwendige zwakheid toeneemt? Waarom niet, als een voorbeeld voor ons ter waarfchts-
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fehuwing ? vraagt de Schrijver in de Voorrede. — Vooreerst komt
het ons voor, dat ,wanneer de natutirlijke loop der omaandigheden daarheen leidt, en eene Natie Diet door andere behoedmiddelen, door eigene veerkraeht, gewaarborgd worth, het voorbeeld barer Vaderen, dat Loch ook algid het bekoorlijke van
rust en overvloed had, haar weinig tot affchrik zal dienen.
Maar, zoo dit nut al bereikt kon word,:m, zou het althans
door eene belangwekkende, wijsgeerige, tiar,swijze ontwikkeling der oorzaken en voortgangen van dat verval moeten
zijn, niet door eene bloote levensgerchiedenis van iemand,
wiens ouders reeds even flaperig en nietsbeclukiend, of veeleer nog flaperiger en nietsbetcekenender waren dan hij. Het
zou Diet moeten zijn door eene galerij van iouter zwakke of
dagelijkfche karakters, welke het leven, de beweging en het
belangwekkende, zoo noodzakelijk in eenen Roman, bijna
volkomen uitfluiten.
Om dan de vier deelen te vullen , (de drie reeds uitgekomene beflaan te zamen 951 bladzijden) konden, zoo men
ilechts zedefchilderingen en huisfelijke tafereelen leveren witde, aileen aan den zwakken band van n' verdichten hoofdperfbon gefchakeki , bijna onmogelijk zulke kleinigheden vermijd worden, die waarlijk (om ronduit te fpreken) niet door
den beugel kunnen. Wat ligt er ons aan gelegen, (zelfs al
Kellen wij eens belang in den held des verhaals) of de Heer
BLOMMESTEYN in Suriname bedaeht geweest is, om een'
aap en papcgaai, voor zijne broeder en zuster, volgens zijne beloften , mede te semen, en deze dieren op het duurde
aan de zwarte knccht en meiden ter oppasfing had aanbevo.
Ien? Wat behoeft , om 's Ilemels wil , de Herr Loosjes
ons op verzen van SWANENBURG re onthalen? Ze zijn
ton niet te lezen; en wij gelooven hem gaarne, zonder dat
hij die, en de rijmen van nog een dozijn pruldichters, laat
afdrukken, dat er in het jaar 1720 of daaroinfIreeks in Hol,
land geene poezij beflond. Dit jaar 1720, zoo berucht
den Aktiehandel, geeft dan ook vrij was flof rot onderhoud;
maar voor het overige is de oogst der gebeurtenisfen , althans
in de twee eerfle Deelen, bitter fchraal. De Lezer oordeele
zelf. JOUANNE S WOUTER BLOMMESTEYN, (de langheid van den naam zelve wordt als een blijk van verbastering
opgegeven) te iinIfierdam geboren, doer op een Groenlane/sth
(chip, waarvan zijn varier een der Reeders was, vermaaksI. 5
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halve een rcisje tot de groote visfcherij: de zonderlinge avonturen, die hij daarop ontmoet, zijn gewis de belangrijkfle
van zijn leven; want bij zijne terugkotnst vrijt hij, ja, wet
met ANTJE WIJNSTOK; heeft zelfs de eer, met deze,
Czaar PE TER I bij It 0 OLA A It T te OMMOCten, Naar ANTI , door het vinden van een edelgefteente der Keizerin, bij
den Keizer zeer in gunst komt; doch, na eene tweede zeilpartij op het LI, brengt ' BLOMMESTEYIV door zijn' dollen
kop (hij was van eene Luterfche moeder) de geheele verkeering in de war, wordt een loshoofd, die zich echter gedurig
laat afkloppen of opligten, en moet eindelijk, daar zijn vader hem het huis verbiedt, Haar Suriname. Hier trouwt hij,
om zijn fortuin te maken, eene Mestize, (of liever Creole)
die hem als eene klis aan het lijf hangt , en uit wier poezele
armen hij zich vergeefs tracht los te wringen, daar zij hem
ook (wel zeer tegen zijn' zin) near Holland volgt. Hier
wordt hij echter door den dood van haar verlost; geraakt
nog vooraf weder in de flrikken van zekere Coquette, Madame BUTTON!, doch daaruit door de behendigheid van een'
vriend verlost; zegt daarna de meisjes vaarwel, mar begeefc
zich tot de loopbaan der eer,, als Heemraad van Nieuiver-Zinfie/ en Kapitein der Schutterij ; drinkt zich in beide betrekkingen een' fatfoeniijken roes; bezoekt dan weder een Kunstgenootfchap; laat zich een deftig huis bouwen, near den
fmaak van de heeft der achttiende Eeuw rijkelijk met fieraden
overladen; befchonwt dan weder met TROOST de grap van
den Ambasfadeur van Laberlotte; woont een pear bruiioftcn
bij, waarop men ors (alles ten overvloedigen bewijze van de
armhartigheid der achttiende Eeuw) van geen vervelend bruiloftsdicht verfchoont. Kortom, hij leeft, zoo als een fchatrijk ilmgerdamsch , koopman, een oude vrijer van weinig verfland, die weinig betrekkingen en weinig bijzondere lotgevallen heeft, misfehien wel eens geleefd heeft.
Met het derde Deel wordc de gefchiedbnis niet zoo zeer,
als het karakter van den held, een weinig belangrijker. De
vermaningen van Do. A***, een' zeer braver Geestelijlte,
aan Bt. OM ME s T E YN, wien hij uit de klaauwen van het ongeloof redt; 's mans omgang met den belangrijken Vrijmetfelear nt x o N , en de intrede in dat Genootfchap; zijne liefhebberij voor de Natuur- en Starrekunde; zijne Iiefde voor
de bevallige en verflandige Yr/riche FURS, (waarmede ech-
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ter waarfchijnlijk zijn jongere broeder zal gaan flrijken) dit
alles te zamen boezemt B L olumEsTEvN beginfelen van bilweldadigheid , godsdieniligneid, lust tot onderzoek
en verlichte denkbeelden in, die hij te voren zoo niet bezeten had. Tweemaal reist hij naar P iesland; de eerfle keer
ter bezigtiging van de vreugdeblijken over bet huwelijk van
Prins W. N. H. F Ras o, de tweede maal (in den winter van
1740 over 't ijs) OM Zijile VEMKE te bEZOCliell , bij welke
gelegenheid wij dan ook den bekwamen Infirumentmaker v AN
DER BILDT en de' GrietMall WILLEM VAN IIAREr s ontmoeten, Wiens heerlijk gedicht over 't menfchclijk /even bier
eene weiverdiencle plants vindt. Over 't geheel zijn de reisjes, waarop de Meer Loos J E s ons medeneemt , wel wat
lang verhaald, maar toch tamelijk onderhoudend. De verbeteringen in de -geaardheid des hoofdperioons doen p ans in het
volgende Iaatile Deel belangrijlter tooneelen te gem&et zien.
Meer zullen wij van dezen Roman niet zeggen, dan dat de
gevoelens, daarin ten toon gefpreid, onberispelijk zijn, en
overal verlichte godsdieniligheid, braafheid van zeden, ouderwetfche degelijkheid , en nuttige arbeidzaambeid aanprijzen. (De lof van bet fpel, op bl. to5 van het Ifte Deel, kon
minder onbepaald zijn; bet is toch voor alle menfchen zekerliik geene behoefte.) Het ontbreekt dus niet aan de itoffaadje, maar aan de three van bet kleed, dat het waarfchijnlijk niet veel bekijks zal hebben. Wanneer de voordragt war
beknopter ware, zou ongetwijfeld, hetgeen nu tot vier Deelen is nitgedijd, ligtelijk in twee kunnen worden bijeengedrongen, waarin de gebeele zedeleer, en alles, wat daze Roman
voor 't overige nog nuttigs heeft, zeer gevoegelijk plaats zou
kunnen vinden. Het is ons moeijelijk , nit hoofde dier uitgebreidheid, eene of andere plaats ter mededeeling nit te zoeken, en wij wilden bet web gaarne doen ;.... wij bepalen
ons dus bij de volgende d yer Prins wILLEM IV, waarin
eenige bedenkingen voorkomen, die in onze dagen hare toe.
pasfing gevonden hebben.
„ Nooit heeft onze Vorst bet geluk molten fmake y , van
zijuen doorluchtigen Vader te kennen; want hij werd zes weken na deszelfs dood geboren. Immers , zijnen Vader trot'
het deerlijk ongeval, van in de maand Julij des jaars
nog den ouderdom van 24 jaren niet bereikt hebbende, bij
de overvaart van den Noerdijk, door het op zijde Man van
de
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de pout, re verdrinken.... Hij had den ouderdom van vier Oren nog niet bereikt, of hij leide, aan het toen herbouwd
wordend Scadhuis van Leeuwarden, den eerften fleen.... Nadat
de jeugdige Vorst in de voorbereidende wetenfchappen onderwezen was, begat hij zich naar de Hoogefchool te Franeker, zijnde alvorens, door de Provincien Groningen en Gelderland, als Stadhouder aangelleld. Op onze (de Vriefehe)
Hoogefchool, en daarna op die van Utrecht, legde hij de
gronden der kundigheden en wetenfchappen, in welke hij
thans zoo bedreven is; terwijl hij zich tevens in alles oefende, wat hem noodig was, om in der tijd de hooge poster/
van Regering, tot welke hij geroepen is, met glans te kunnen bekleeden. Ondertusfchen heeft het hem in zijne jeugd
Met ontbroken nan vele tegenkantingen, die hij nu van deze, dan van gene Provincie ondervond ; terwij1 , fchoon hij
am door drie derzelve tot Stadhouder 'verheven is, befnoeijingen , inkrimpingen en bepalingen bij zijnen lastbrief zijn daargefteld, die kenteekenen dragen, meer van den bekrompen'
geest van kleine flaatkunde, en eigenbatige zucht veler Regenten, om zoo weinig mogelijk van bun eigen gezag af te
than, dan van die welberadene en vrije overdragt van magt,
welke, indien men aan een' perfoon de handhaving van den
openbaren glans en de grootheid Van eenen Scant, ten opzigte van andere Mogenclheden, wil toevertrouwen, niet gemist
kan worden. Maar misfchieu zijn de tijden niet ver af, dat
die Provincien tot andere denkbeelden komen zullen; terwijt
Holland en de overige Gewesten door den drang der °manndigheden, eenmaal misfchien, het Stadhouderfchap zullen aanmerken als het algenieene redmiddel van den Stant. Maar,
wij zullen dit aan den tijd moeten bevolen laten."

Toosten, voorgelleld op het Inivijding-feest van de Socleteit
Tot Nut en Verinaak te
gevierd op Maandag den
3 Februarij 1817. Te Deventer, bij J.
de Lange. 1817.
In gr. 8vo. 16 Bl. f
Wij wenfchen bet fledeken Almelo met het nieuw lokaa/
tot nut en vermaak — met eenen zoo goeden dicker, als de
tijdelijke Prefittent P. It. VaITH blijkt te zijn — 'Wet den
200
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zoo genoegelijk afgeloopen dag — en het pnbliek met deze

Toosten geluk ! Dezelve kunnen niet alleen, met kleine, als.
den noodige , veranderingen, bij foortgelijke feesten of plegtige gelegenheden, ook elders gebruikt worden, maar
verkrijgen dadelijk eene aangename gelegenheid tot deelneming aan Almefo's vrolijk feest. De prijs, welt, dezer Toos•
ten :is op to ftuiver gefleld, hetgeen wet hoog zou zijn,
zoo deze uitgave flier ware ten behoeve der noodlijdenden, aan
welke de vierde roost, die bier voorkomt, was toegewijd,
bij welke de bokaal met geenen wijn gevuld, maar ledig, aan
den maaltijd rondging, en wen zij , alzoo in eene armbus veranderd , met 86 gulden bij den voorzitter terugkwam, hief
deze hear omhoog, en onthaalde het gezelfchap op de volgende dichtregels:
Dit druivennat zal de armod laven.
Geen wijn bezit meer geest of kracht.
Uw grond, — uw fchrale grond, Bataven,
Heeft fceeds dien Nektar voortgebragt.
Van 't Cypriesch vocht moog 't Zuiden fprekei4
Het Noorden van Tokaijer-wijn:
Zoo fang wij deze druiven kweeken,
Zal ooze foort de beste zijn!!!
Niet alleen den aankoop van dit blaadje , maar ook dit goede voorbeeld, moeten wij aanprijzen.

Engelfche Spraakkunst , door LINDLEY MURRAY; /war de
zes-en-twintigfle Engelfche uitgave. Bewerkt volgens de
leerwijze Pan A G R. o N ; ten dienfle der Scholen, en derge.
nen, die de Engelfche taal , op eene fpoedige wijze , grondig
willen leeren. Te Haarlem, bij F. Bohn. 1816. In kl. sys.
f -5
Robinfon the younger, for the ufe of young perfons, by Mr.
j. IL CAMPE. Translated from the German, revifed and cor-

rected; to which

is added a Dutch explanation of the
H. C.
Thieme. 1816. Svo. f 2 - : ■

words. Zutphen, for

IVIet eenigen cegenzin lumen wij No. i in hand= Reeds we-

clef
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der eene nieuwe Engelfche Spraakkunst voor onze landslieden ! Zal iij alleenlijk derzelver aantal vermeerderen? of zal
zij aan eene wezenlijke behoefte volt/0mi? Met veel genoeten vinden wij ons verpligt, op de tweede vrang, vohnondig:
ja! te kunnen autwoorden. Wij waren, federt eene reeks
van . jaren, in de . gelegenheid, om de groote menigte van Engelfche Spraakkunflen en leerboeken aan de ondervinding bij
bet onderwijs te toetfen en te leeren kennen. De vervelende
faugdradigheid en overtollige nitvoerigtheid der eenen, en het
ongetioegzame en dikwerf overdreven kinderachtige der anderen, deed ons, bij eenen grooten voorraad, echter nog near
eene nieuwe Spraakkunst verlangen, welke eene aangename
beknoptheid tevens aan eerie voldoende volledigheid en naauwkeurigheid paarde. Wij hebben het voor ons liggend werkje,
met de grootfte oplettendheid, onderzocht , en alle regelen,
zoo wel van woordgronding als woordvoeging, met oordeel
en eene beknopte naauwkeurigheid bewerkt gevonden, bij
elken regel zijn korte en zeer gepaste opitellen, ter vertaling
in het Engelsch , gevoegd. — De Schrijvcr fchijnt te vooronderftellen, dat de uitfpraak der Engelfche taal, door de aanwijzing van zigtbare teekenen, niet anders dan gebrekleig en
fiecht, en al/cell door mondelinge mededeeling geed ka-n oriderwezen worden; want van de uicfpraalt worth vohlrekt geen
gewng gemaakt. Gaarne voegen wij onze overtuiging en ondervinding in dezen bij • die van den Schrijver ; en wij wendat deze Engelfche Spraakkunst voortaan die verveJende of onvolledige leerboeken zal vervangen , waardoor zoo
velen, of aan het fleeptouW defiouden , of van het leeren deter belatigrifice taal afgefehrikt warden. W:j prijten deze
Spraakkunst ook nog om eene andere reden aan; namelijk,
dat de uitgever voor eene ciuidelijke letter en eene 11R31.14Vketirigz correctie gezorgd- heeft, zoo dat ons in het geheele werkje niet eene aanflootelijke drukfout is voore.ekomen:
lets, hetwelk, helaas! bij foortgelijke werken anders niaar al
te veel pleats heeft.
Bet doer ons Iced, dot wij dit laatfie , inlet .even volmondig
enders de ondervan No, s. kunnen verzekereri; hoezeer
ails den gelief•
neming van , den uitgever goedkeuren, dat
den Robinfon, dien wij, in welke taal dan ook, telkens met
een nieuw genoegen lezen, ook in de Engelfche tale gaf.
inboud van het werk is zoo algemeen bekend — in ars wed
het-
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hetzelVe , in een Nederduitsch gewaad, met platen, uitgegeven bij J. TEN BRINK en J. DE VRIES - dat wij het
voor overtollig rekenen, thans iets daarvan te zeggen. Wij
hebben dus alleen met de vertaiing te doen. Dezelve is, in
het algemeen, zeer goed, en dikwerf zeer eigenaardig. De
flij1 is doorgaans zuiver en bevallig. Slechts nu en dan fcheinert her oorfpronkelijk Hoogduitsch zoo Berk door, dat wij
het Engelsch gewaad nit het oog verloren. Ben kundig on-.
derwijzer, echter, zal deze leemten gemakkelijk herkennen en
verbeteren , zoo wel als de menigte van drukfouten, welke
dezen, anders duidelijken, druk ontfieren; weshalve wij niet
twijfelen, of dic werkje zal een aangenaam gefchenk zijn
voor die jonge lieden, welke, Engelsch leerende, R 0111ms 0 N in die taal gaarne hooren fpreken.

Merkwaardige Voorvallen uit de Algemeene Gefchiedenis, tot
op onzen Gefchikt voor het eerfle onderivijs in tie Gefchiedenis bijzonder voor de Scholen, door G. G. nkuoow.
Uit het Iloogduitsch naar de achtlie verbeterde uitgave
vertaald. Derde veel verbeterde druk. Te Zutphen, bij H.
C. A. Thierne. 1816. In kl. 8vo. 167 Bl. f :-7-:
Dit nuttig en zeer onderhoudend fchoolboekje is, gelijk het
volkomen verdient, algemeen bekend; en bij het enkel doorbladeren zal ieder onderwijzer, ook zonder onze aanprijzing ,
zien, dat het verdient nog langer in achting te biijven. Het
is in het geheel geen dor gefchiedkundig overzigr, maar geeft
het leergierig kind uit de gefchiedenis zeer veel aanmerkelijks, en doer opmerken en nadenken, zoo dat het teVens
den fmaak vormt, oni de wereldgelchiedenis feeds DU " een
bruikbaar oogptmt te befchouwen , en te beoefenen. De laatlie gebeurtenisfen geven aan deze nieuwe uitgave,
boven de vroegeren, vooral ook waarde; en deze zijn bier
in eenen goeden geest voor onze kinderen te bock geffeld.

De svelmeenende Vriend der Arederlandfche Jeugd, inhoudende
een aantal aangename Verhalen en nuttige Onderwerpen.
In Poezij en Proza. Met Platen. Te
bij H.
Gartman. In I2M0. 73
f 15 -:

Een boekje, dat de kinderen met genoegen lezen, Ivaaruir
Zij
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zij veel goeds en niets kwaacls leeren, en dat zich ook door
zniverheid van taal en fpelling aanprijst, voldoet zeker aan
de vereischten, die men bij een aardig prentenboekje , in alMana,sformaat, dat men zijne kiuderen ten gerchenke geven
wil, verlangt; en als zoodanig willen wij dit werkje gaarno
sanmelden.

fan de vrolifke liloefemknopjes der tnenfehelijke Maatfchappij,
door hare liefhebbende Vriendin PETRONELLA moeivs.
Te Amflerdam, bij Schalekamp en van de Grampel. 1816..
In 127110. I28 Bl.
IE.:
Er is geen twijfel aan, of dit boekje, vol plaatjes, zal ook
om deszelfs inhoud onze lieve kleinen behagen. Het behelsc
nutte en verflaanbare gefprekken van vader of moeder met
een kind, of ook een doorloopend verhaal, alles van leerzamen inhoud, en gelchikt om de jeugd tot dankbare vreugd
over God en lust tot het goede te leiden; ook eenige kin.
derversjes , in eenen goeden toon en geest. In den woord:
wij verklaren gaarne, dat onze kinderen aan deze kindervriendin allezins dank verichuldigd zijn.

Leerzame Voorflellen, ifs Proza en Poezij. Naar al de letters
der Nederduitfehe taal. Door j. H A Z E U, CORNZ. Het
1+.4 gekleurde Afbeeldingen. Te Antlierdatn, kJ ten Brink
en de Vries. :8:6. In utno. 88 Bl. f : - IS -:

Welaan, jonge, lieve, Xederiandfche Moeders! bier hebt gij
een aangenaam tijdverdrijf; gij neemt uwe kleinen op den
fchoot, en leers hun, bij de aardige prentjes, gemakkelijk de
fetters, en de beginfelen der fpel en leeskunst. En als zij thin
beginnen te lezen, geeft gij hun het boekje in handen, en gij
liebt bij hun lief gefnap altijd aanleiding tot nuttig onderhoud.
Ook de raadfeltjes zijn aardig, en niet boven uwe of der kinderen bevatting. De dichtllukjes hebben juist geene hooge
vlugt; maar deze ware ook ongepast in eon kinderboekje. De
Schrijver, door zijne vroegere kinderboekjes genoegzaam bekend , is bier op zijne plaats; en op dit zijn werkje geve::
wij hem van goeder harte een EON.

BOEKBESCHOUWING.
Ernst en Liam, of Brieven aan eene Vriendin, ter ge.•
legenheid der lezing van de Theorie der Geestenkunde van Dr. J. II. JUNG, gezegd STJLLING'i
ivaarbij cone Leerrede, over Hand. XIX: n—zo.
Door J O. H E R M. K. K o nt , Predikant to Gouda. Te
.212)1.110re-1am, bij C. en H. Timmer. 1816. In gr.
8vo. XVI en 44 131. f

E

rnst en Luint over S T IL L IN C's Geestenkunde? Toen
wij dezen titel zagen, dachten wij: Do. KROXI heal
zich zekerlijk, over deze misgeboorte van den menfchelijken geest , geergerd aan den eenen , en daarover gelagchen aan den anderen kant, en nu , uit aanmerking•
der behoefte van den tijd, het refultaat van beide
die aandoeningen, behoorliik befchaafd, aan het puMick ten beste gegeven. Doch wij hebben ons, gedeeltelijk althans , bedrogen. • De Heer KRO at acht s TILLING zeer hoog, en dit is billijk : de vrome, hartelijke
Christen, de uitftekende Oogarts , de bekwame Hoogleeraar in de Staatshuishoudkunde , de warme , naive be-fchrijver van de jaren zijner jeugd verdient zulks in de
ruimfte mate: doch de Schrijver van dit boek laat zich.
door die achting wegflepen, om STILLING, ook als
Geestenziener, boven mate te ontzien; en dit is, naar
ons inzien, -verkeerd. Of zouden wij b. v. BOSSUET
niet als groot Redenaar en Gefchiedfchrijver kunnenbewonderen, zonder zijne Yezuitfehe ftreken tegen dePro.
testanten te berispen? Of, om een nog pasfender voorbeeld bij te brengen, zou men STOLBERG geen edel
Mensch, geen nitmuntend Dichter 'en Reisbefchrijver
kunnen noemen, of men moest tevens zijnen onbezon.
nea'
T
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nen' overgang tot de Roomiche kerk goedkeuren, of atthans verontfchuldigen ? Te gevaarlijker is zelfs dit voorbeeld van uitftekende mannen, en vereischt te noodiger
eene ernftige waarfchuwing, om den grooten hoop , die
altijd in de woorden des Meesters zweert, niet weg te
ilepen.
Doch is nu de Eerw. KROM bet met STILLING
volkomen eens ?. Verre van daar! In den Ernst komt hij
hem, wel is waar , vrij nabij, of waagt het naauwelijks,
zelfs bij de buitenfporigfle vertellingen, openlijk en
regtflreeks van hem te verfcbillen; doch in de Luina
!telt hij 's mans Spoken -theorie (althans fommige gedeelten derzelve) door eene boertige vooritelling zoodanig ten toon, dat aan het gezonde menfchenverftand
dadelijk de ongerijmdheid in 't oog loopt. Het is wel
waar, fpotten is geen bewijzen; maar in fommige gevallen heeft men de zaak flechts zonder verdraaijing,
maar ook zonder ifpologie , vocr te ftellen, om haar beIagchelijk te vinden. Doch nu maakt de Ernst van Do.
o Br met zijneLuinz hier en daar zulk een contrast,
dat wij, na het bock gelezen te hebben , waarlijk niet kunnen zeggen: z66 denkt er de Heer KROm over! Hij
fchijnt met de zaak bier en daar verlegen; doch waaroin
haar dan boertig voorgefteld ? Wij hadden wel gewenscht,
dat de Goudfche Leeraar, wien wij uit zijnen joannes
den Dooper van eene zoo voordeelige zijde kennen, ons
onbewimpeld, en zonder aanzien des perfoons , volgens
den bekenden regel: Anzicus Socrates enz., zijne gevoelens over bet fpokenrijk gezegd had. Dat hij s TILLING ' S oudwijffche fabelen van den geest korendrager,, den geestendampkring, manger aan booze zweren, de Witte vrouw enz. niet gelooft, blijkt duidelijk
genoeg. Maar hij fchiint door de Kantiaanfche Theorie
over ruinde en tijd , als bloom vor,wen van ons denkvermogen, beboedzaam geworden in de beoordeeling
van het geestenrijk. Om echter tot de flotfom van zijn
na onzen flood
bock te komen:zorigen wij maar,,dat
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bij de goede Geesten komen ! behoefden wij toch zoo veel
omflag niet..... Doch wat redeneren wij hier, alsofdeze
brieven voor het publiek beflemd waren! Verre van daar
Do. KRom heeft dezelve aan een meisje van zijne kennis gefchreven; en dit platje, dat vrij wat weer van
Philofophie weet en begrijpt dan menige A. L. M. et
Phil. Dr. , fpeelt hem de pots, van die brieven, als
Naar eigendorn , met of tegen den wil des Schrijvers,
bet licht te doen zien. In het laatfte geval zou men de
Voorrede en den Inhoud, (zekerlijk door Do. xR0IvE
gefteld) en misfcizien wel hier en daar een penneftreekje
ter befchaving, als gevolgen der harde noodzakelijkheid
moeten befchouwen, die het boek dan toch niet zoo
ongekamd in 't licht wilde doen verfchijnen. In alien
gevalle tnoeten wij, in naam van het publiek, de jonge
Dame doen weten , dat hetzeive voor papillottenpapier
(waarvoor zij ons deze brieven wil in de hand fpelen)
goedkooper te regt kan. Nu, dat zal ook wel eene hyperbole zijn ! De Heer K11031 zal er althans zoo niet afkomen; wij hebben lust, nog een weinig met hem te
praten: want te vergeefs zoekt hij achter zijne onbekende Vriendin te fchuilen ; men weet, dat luimige Schrijvers ook in proza niet zelden Dichters zijn.
De Heer KR.0M trekt Jjverig de partij van KANT,
en fchijnt het met S TILLING eens te zijn, dat de
Wijsbegeerte van LEIBNITZ, het zoogenoemde Determinismus , of eene voorafbepaling der menfchelijke
daden, met zich brengt, die alle vrijheid van den wit
vernietigt. Wij zien dit nog zoo duidelijk niet in. Het
gefchilftuk is zekerlijk (en dit zijn wij met zijn Wel.
eerw. volkomen eens) bier beneden niet op te losfen,
omdat onze Rede te zwak •is , om het geheel te overzien. Doch aan den anderen kant zal STILLING ZOCI
min als Do. xaom ontkennen, (of zij moeten den gebeelen inhoud des Bijbels te niet doen) dat God onze
toekomftige daden wet en voorziet, of Bever ziet , (want
tijd en ruimte beftaan bij Hem niet;) en, indien Hij dit
doet, kan men dan een heerlijker nenl uitdenken, dan
dat
Ms
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dat Hij door zijne eeuwige wijsheid en goedheid „ alle
menfchen voor en na eens gelukkig zal maken, dat
alles eens in de eeuwigheid zijne beftemming berei,, ken, en God alles in alien zal zijn" ? Is dit eene
zeep. en waterbel, zoo als de ons onbekende zoogenoemde voortreffelijke Meester van sriLLIN c (wiens
redenering de Heer KRUM in, bet breede overneemt) wit
beweren ? (Zie bl. 37 en 54.) Die voortrcfell jke Meester
fchijnt dan geen denkbeeld van eeuwigheid gehad te hebben, wanneer.hij tegen dit eindelooze geluk alter gevoelige wezens de jammeren, die zij bier thans verduren ,
in de fchaal legt, (bl. 55.) Hij fchijnt niet begrepen te
hebben, dat dit lijden, deze kennis , bij ondervinding ,
Van het zedelijke - kwaad ter meerdere veredeling, deze
Goddelijke Harmonic, waartoe de vrije wit van den
mensch moest medewerken, oneindig verkieslijk is boven eene wereld van Engelen zonder wil. En wet is
nu bet Theokratifehe vrijheidlielfel van den Heer s TILLING c. f.? Hier geeft God den mensch over aan de
werking zoo wel (en althans niet minder) van booze
als goede Geesten. En als wij dan toch vragen en zwarigheden opperen wilien, zoo is die bedenking ook niet
gering : Hoe kan bet met de Goddelijke goedheid beftaan ,
zoo vele Duivelen op ons of te zenden? De Meester
van STILLING miskent het ttelfel der beste Wereld,
wanneer hij hetzelve opvat, alsof de menfchen NOOdZ8kelijk tegen de begeerte en den aanleg tot zedelijke vol.
homenheid moesten handelen : dit is een Fatalismus , 't gem
LEIBNITZ nooit heeft geleerd. Wanneer men ook
de wet der Dor zakeltj kheid en van den genoegzamen
grond met SANT wit wegredeneren, (die zulks den
voortreffelijken Meester HUME heeft afgeluisterd) zoo
komt men al ligt tot het betluit , dat deze wet ook op
de wereld niet toepasfelijk is, en dus de eedie, eeuwige
oorzaak van alles, de vaste grond , waarop al het gefehapene eindelijk rusten moet, zoo die keten niet gebeet in de lucht zal zweven , dat de Schepper , in 66n
woord, noodeloos en overtollig.is. Oak waren meest
al-
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gne Teibnitzianen Christenen , of althans getnoedelijke
Theisten: omtrent de volgers van KANT moge de ondervinding fpreken. Waar God, de almagtige bron van al
wat d. wat goed is, tot een Postnlaat vernederd wordt , om onze deugd to beloonen , daar ontneemt men Hem weldra zijne perfoonlijkheid ,en maakt
Hem tot eene zedelijke orde, zonder zelfbewustheid en
kracht. Dit is waarlijk ook de Bijbelgod niet, dien L AVATER te- regt boven den God der Wijsgeeren kiest!
En ten flotte komt alles toch, ook in het gevoelen van
dat Qods,oneindige
STILLINp, daarop mier ,
j sheid era liefde ook dm gevolgen van booze daden yan tijd
tot tijd (waar om niet , zoo er toch geen tijd bettaat , vol.
gens een eeuwig plan?) zdd vett te beflaren ,dat er enkel
lieu en zegen uit ontJlaat. Is dit nu wet grootelijks van
bet denkbeeld der beste \Vereld verfchillende ? (De invloed
der Duivelen en fpoken komt bier zekerlijk niet te pas.)
Wij vinden in den Zevenden Brief een uittreldeleener
Verhandeling van K A N T, nagevolgd door Prof. VAN
itE MERT in bet Magazijn, der Krittftbeffrijsbegeerte ,
ten betooge. van de ort>gelijkheid eerier Theodiede door de
zinnelijke Rede. Wij moeten daaruit leeren, dat bet zeclelijk kwaad in deze wergild volftrekt ondoelmatig is.
Opdat dit geene Godslastering worde , moet , gelijk men
weet, de Kritifcbe Wijsbegeerte tot eene dubbele Rede, de zinnclijke en praktilehe , de toevlugt. semen.
Dock het is-waarlijk zonderling, dat men den ,grondflag
tot de nieuwe Spokentheorie in het itelfel van eenen
Wijsgeer zoekt, die den Godsdienst binnen de grenzen
der bloote Rede Wilde terugvoeren. Wij twijfelen niet,
of KANT zou tegen deze toepasfing van zijn gevoelen
ten ftelligfte hebben geprotesteerd.
Den verderen inhond de,es boeks kunnenwij ftilzwijgendsvoorbijgaan, daar wij den Lezer reeds vroeger met
STILLING 's werk zelve hebben bekend gemaakt. Achter de Brieven vinden wij,eene Leer rede , waarin Do.
Ira o betuigt , bet beftaan van booze Geesten en hunnen
invloed alleen op bet gezag der H. S. te gelooven , die echM3
ter
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ter, wel verre van daardoor bet bijgeloof in de hand te
werken, het vertrouwen op, en den fchrik voor den
Duivel en zijne werkingen uit de befchaafde wereld verdrongen heeft. Nogtans wordt het wonder z66 uitgelegd , dat men bier even goed aan een' razenden krankzinnigen , als aan een' eigenlijk bezetenen , kan denken. Hierop wordt de kracht van jEzus en zijnen Godedienst ,
als uitfluitend gefchikt ter verdrijving van -bijgeloof,
godsdienst , en alle „werken des Duivels ," bijgebragt
en daaruit zeer nuttige gevolgen afgeleid. Doch, indien
de Eerw. Kkom op het gezag der H. S. van het be/tam en de werking van booze Geesten overtuigd is,
waarom dan (bi. 2I6-22o) eene plaats uit L E IDE NE R ()STE R of te fchrijven, die het beftaa.n van den
Duivel, volgens het gewone gevoelen, voor eene grove, afgodifche leugcn verklaart ? Het is waar,, hij denkt
aan bezielde of onbezielde natuurkrachten: doch het
komt ons voor, dat deze allegorifche verklaring van den
Satan en zijn Rijk nog meer gedrongen is, dan die van
het geperfonificeerde kwaad.
Zie daar nog eens vrijmoedig onze gedachten gezegd
over s T IL LING 's Theorie en hare gronden, van welice laatfte vooral de Eerw. x It o ni niet afkeerig fchiint ,
hoewel hij te veel verftand en oordeel bezit, om de reeks
van fabelen te beamen, die STILLING daaruit heeft
afgeleid. Wij kunnen dwalen, en zijn overtuigd, dat
de Schrijver dezer Brieven even opregtelijk naar waarlieid
zoekt , als wij; en wij hopen die met hem te vinden ,
wanneer (doch in eenen anderen zin dan de Dichter
bedoelt)

Wanneer 't gordijn wordt opgehaald,
Ers ons 't Heelal in de oogen firaale.

Proe-
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Proeve over het Goddelijk gezag van het Nieuwe Testament, door DAVID BOGUE. Frii flit het En,.
gelsch vertaald en met eenige Bijvoegfels vermeer.
derd, door C. J. F. CRAMER VON BAUMGAIL`
TEN, Predikant te Middelbert. Met eene Voorredo
van HERMAN MUNTINGHB, Iloogleeraar in de
Godgelecrdheid en Kerkelijke Gefchiedenisfen te Groningen. Te Groningen, bij W. Wouters. 1816. In
gr. 8vo. 171, 404 Bl. f 3-:-:
Opmerkelilk is de oorfprong van dit boek. Het Londenfehe Zendelinggenootfchap , ten tijdo van den korten
Viede van Amiens zich het diep verval van den Godsdienst in Frankrijk ter harte nemende, liet eenige duitend Exetnplaren van bet N. V. in de Franfche taal
drukken, welke men aldaar, waar door . ongeloof elk
ligtzinnigheid de Bijbel een zeer zeldzaam bock geworden was, door dit ruiddel poogde te verfpreiden. Dit
gefchenk werd nog begeleid met een kort betoog van
het Goddelijk gezag des N. V.,.om alzoo den verdoolden onder dat yolk deze H. Schriften zoo veel te hooger te doen waarderen. De Heer BOGUE, daartoe door
het Gezelfchap aangezocht, nam deze taak op zich; hij
ftelde deze Proeve in de Engelfche taal op „ welke nit
dezelve door een Protestantsch Heer in Frankrijk, een
lid van het toenmalig Wetgevend Ligchaam , in de Franfche taal overgezet , en met eene aanprilzende Voorrede,
uitgegeven werd. Een Napolitaansch Bisfchop vertolkte
dit boek in hett Italiaanseh; terwijl er in Duitschland
twee Vertalingen van verfchenen.
Men ziet nit het gezegde over den aorfprong en de
bepaalde ftrekking van dit week, dat het niet voor Geleerden is gefchreven , en dat men hier dus ook te ver•
Beefs die uitvoerigheid van bewijzen zoekt, welke andere gefclariften van dien aard kenmerkt. Men vindt
bier de gewone en bekende hoofdbewijzen voor het GoddeM4
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delijk gezrig van bet N. V. (en wie zou in dezen nog
veel nieuws verwacbten ?) beknoptelijk, eenvoudig en
'Maar voorgefteld ; terwiji de befchaafde en hartelijke toon
aan de betoogen nieuwe kracht bijzet. Waar het geInoed nog zuiver is, maar bet verftand door vooroordeelen en verkeerde begrippen belet wordt de waarheid
to- vinden , beloven wij ons bet beste gevolg van de le:g ing dezes boeks ; doch, waar het eerfce. ontbreekt,
zal die lezing ook zonder gewenschte uitwerking blijven. Het .geldt ook nu nog: Zoo wie den wille mijnes
Faders doet , die in de Hernelen is , die zal van deze Leere
&kennel? , of zij uit God is.
Wij zouden to wijdloopig worden, wilden wij onze
Lezers met den geheelen inhoud van dit werk bekend
makers, en zullen ons daarom alleen tot de hoofclitukken
bepalen. Vaii de bewijzen voor het Goddelijk gezag des N. V., ontleend uit de daarin vervatte grondbeginfelen. 2.°.) Over de bewijzen, ontleend uit de befchouwingen, waartoe de inhoud van het N. V.. aanleiding geeft. c).) Over bet bewijs , voortvloeijende uit de
getuigenis der Apostelen. 4 9 .) Over de bewijzen, nit
eenige bijkomende berchouwingen voortvloeijende, wrlke de getuigenis der Apostelen nailer bevestigen. 50.)
Over bet bewijs , ontleend nit de Wonderwerken. 60.)
Over het bewilS , ontleend nit de Voorzeggingen. 7".)
Over bet bewijs, ontleend uit den voortgang des Evangelies. 8 0 .) Befcbouwing van de tegen bet Goddelijk
gezag van bet N. V. geopperde tegenwerpingen. 90.)
Korte befcbotwing van de gevoelens en het gedrag der
DeIsten. You .) Eenige gemengde berchouwingen ,
befluit.
Tot een bewijs van den geest en den fcbrijitrant dens
boeks diene bet navolgencie: „ Ongeloovige! gij, die
rnisfchien dit bock leest, met vrijmoedigheid hebben
wij dusverre met eenen opflag van bet oog uwe gevoelens berchouwd, en met weinige woorden uw flelfel ten
tocts gebragt. Onze befchouwing en onderzoeking,
boe kort ook, ging nergens de palm der waarheid en
der
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welvoegelijkheid te buiten. De bitterheid, de fpotternij, de verachting, de ligtzinnigheid , en de Ieelijke
namen,,waarmede uwe Schrijvcrs ons Christenen zoo
vaak behandelen, of benoemen, zouden weinig pasferr
in den Leerling van jezus, die door den geest der liefde alleen u tot de waarheid en het leven wenscht te
brengen. En zoudt gij dan nu, bij eene herhaalde lezing van dit hoofdfluk, waarlijk denken kunnen,dat de
Christen wel zoude doen, indien hij zijnen Godsdienst
voor den uwenverwisfelde? Welk meerder licht voor
zijn verftand, welke hoogere deugd, of welke aanwinst
aan gelukzaligheid zoude hij daardoor verkrijgen? Kunt
gij hem in goeden ernst aanfparen, om Jezus te verjaten en uw ftelfel aan te nemen? Zoude dit niet hetzelfde zijn, alsof een Egyptenaar van den onden tijd eenen Israeliet gedrongen had, om het licht in den lande
Gofen te verlaten, en zijn verblijf te gaan nemen te
midden van de dikke duisternis,. welke zijne Iandgenooten omiingde? En bebben wij buitendien, naar het leven en de gedragingen ewer broeders,dt geleerditen en
kundigflen onder hen zelfs niet uitgezonderd, te oordeelen, geene redenen, om te vreezen, dat het uw
toeleg is, niet zoo zeer, om menfchen van . eenen yerkeerden tot eenen beteren Godsdienst te bekeeren,maar
veelmeer, om hen alle banden van godsdieniligheid te
doen affchudden , en hen, die u gehoor geven en vol.-gen, over te geven aan de opvolging van alle Justen en
begeerlijkheden, zonder zich door lets te laten terughouden of beteugelen? De Christen moet bij vergelijking van uw en zijn lien], en bij bet onderzoek van
uwe gevoelens en gedragingen„ , met zijnen Godsdienst
des te finer ingenornen worden, en zich op nieuw oVertnigen, dat, welke, kunstgrepen gij ook tegen . het leergebouw des Evangelies in bet werk ftelr , gij nook, in
ftaat zult zijn, deszells grondvesten to doen fchudden;
terwijl hij ook tot bevestiging en verflerking van zijn
geloof duidelijk moet inzien, hoe ongelukkig en be
g eknl as :
der
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genswaardig alien zijn, die alleen de beginfelen van het
DeIsme tot iteun en troost hebben."
Wij wenfchen bet werk in veler handen, en twijfeJen niet, of ieder welgeiteld Lezer zal den Heer c R AMER hartelijk danken voor zijne weluitgevoerde taak.

kunstgrepen, waarvan het hedendaagsch Ongeloof
zich bedient, om den Godsdienst door-den Bijbel, en
den Bijbel door den Godsdienst te begrijden. Of het
Hoogduitsch. Uitgegeven met eene Voorrede door N rCOLA A , S SCHOTSMAN, Predikant te Leyden. Te
Leyden, bij J. van Thoir. 131'6. In gr. 3vo. X171
CP 7a Bl.
14- :

f
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ij lazen dit boekje met ergernis en droefheid, omdat bet, helaas ! waarheid bevat ; maar ook met ergernis en droefheid. , wegens deszelfs geheel nadeelige firekIcing, en de vertnoedelijk verkeerde tetepasling. Het
mbge waar zijn, dat men, met het booze oogmerk om
ons van Godsdienst en zedelijkheid volkomen te berooven, de grootite hoogachting voor den Bijbel, boven
iedet -menfehelijk fchrift, voorwendt, — de Christelijka
zedeleer boven alles aanprijst, en ieder leerituk eeniglijk met een oog op de zedelijke ftrekking belangrijk
hiandt , — verdraagzaamheid predikt ,—de redeneerkundige wijze van betoog naar den ouden trant ter zijde
ftelt,—de overnatuurkunde in hare leemte en weifelende onzekerheid gedurig aanwijst, — de Cornpendia•en
Systhemata van Godgeleerdheid minacht, aan Formulieren en Symbolifche boeken , met hynne verouderde
fpreekwijzen, waarde ontzegt, — 1eerboeken, gezangen, leerredenen, enz. geheel antlers wenscht in te
rigten, dan v6Or ettelijke jaren mode was, — de vooritanders van bet Dude iii openbare beoordeelingen ten
toon ftelt,
daarop dan ook Natuurlijke Godsdienst
aan den Bijbel onderfchuift t, en de zedeleer, door het
weg-
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wegnemen harer fleunfels, zelve verlamt en verzwakt,
dat dan de op deze wijze ondermijnde Natuur.
lijke Godsdienst ook zelf wegvalt, en het gemeen menfchenverftand ook twijfelachtig, zoo niet geheel weggecijferd wordt, — en men, ter vergoeding van dat alles, ons niet dan wind en woordenpraal, en het: last
oni eten, en drinken, en vrolijk zijni in de hand itopt.
Maar, wie voelt het volftrekt nadeelige niet van zulke
booze en averegtfche oogmerken te doen vermoeden,
bij iedere edelmoedige poging om het geloof en de beoefening des Christendoms op de hooge waardering der fr.
Schrift te gronden, en de gemoederen van dorre dogmatifche twisten tot zedelijkheid te leiden; de vrienden
van God en bet goede to verbroederen ; menfchelijke
bepalingen, en mislukte pogingen van het menfchelijk
brein, te doen fchatten naar derzelver innerlijk gehalte;.
ook de volkoinene overeenftemming van de Goddelijke
openbaring ,Tede en gezond veritalid te doen uitkomen,
en met de groote vordering in iedere wetenfchap en befchaving de voordragt van Bijbel- en zedeleer eenen gelijken tred te doen houden ? Sapienti fat! Het boekje
werd reeds v66r 4o jaren in Duitschland gefchreven;
het moge daar toen behoefte geweest zijn! het werd in1785 -itukswijze in het Mengelverk der coenmalige Nieuwe Veiderlandfche Bibliotheek medegedeeld. Het is doorgaande in eenen vrij fatirieken toon gefchreven, en de
edelmoedige vrienden van den Bijbel en deszelfs zedelij.
ken inhoud, en van den verdraagzamen geest , mogen
bet eens inzien, en er zich het „ ne quid ninais !" bij
inprenten : maar mogt de tegenwoordige Uitgever en
Voorredenaar ook dit „ ne quid ands !" bedacht heb.
ben; den tegenwoordigen toefland der Protestantfche
kerk befchouwende, en de regt Christelijke , uitmuntende pogingen voor 'waarheid, gezond verftand, en echte
Bijbelftudie vooral ook, die hij toch, al ging hij niet
verder dan zijne tegenwoordige woonplaats, genoegzaam kon opmerken! en die hij immers niet nalatea
tan, zoo wel als wij, toe te juichen?

Dan,
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Dan, deze hernieuwde uitgave is , naar bet Ichijot
vooral tegen den Schrijver van het zoo veel geruchtmakend werkje: Christendom en Hervorming, gerigt. Nlaar
had dan toch de Weleerw. SCHOTSMAN den tweeden
druk van dat boek afgewacht! Waarlijk: non tali au!
tegen die Kantiaanfche grondftellingen fnijit
deze Duitfcher niets geen hout.
Bij bet lezen der voorrede van den Leidfchen Predikant , herinnerden wij ons onze eerfle aanmelding van
dat Christendom enz. ; en menig lezer denkt welligt met
tins, dat wij toen niet zoo geheel mal gedroomd hadden.
Wij werden inderdaad treurig,volkomen de waarheid
nu op nieuw gcvoelende van het gezegde van W E It c Ns, dat de Heel. SCHOTSMAN bier als motto bezigt : Nemo Protestantium dipebitur infaustum illud
discrimen partium, in quas Ecclefiae eorum etiam 7211/71
prop dolor! divifae vielentur,, tandem aliquando tollere,
et has Ecclefias in unam conjungere, rem esfe prezeclaram , Deo gratam, ad regni Christi incrementrin, ipfarurnque hareem partium,periculofis inprimis his tempofibres , confervationem apprime realm, fi non omni
parte necesfariam. EADEM VERO RES NON MODO DIFFICILLIMA HAI3ETUlt SED JAM PASSIM REF ERTUR INTER Tx IiLwarx EAQUE QUAD OPTARI QUIDEM LIC EAT
SED SPECTARI NEUTIQUAM POSSINT.

Leerrede over Hand. XXVI. • 22, 23, ter gedachienis
van het Paaschfecst ; maar ook van eenen, in de Gerneente van Groningen, bijna dertigjarigen, en eenen,
elders en daar,, vervulden viift40,-,jarigen Evangelicdienst. Door L. V A N noLnuts, Predikant te
Groningen, enz. Te Groningen, bit J. Oomkens enz.
1816. In gr. tvo. ai 111. f :-6-:

Z eer bartelijk Ivenfchen wij den vierennventigjarigen
Leeraar,, de Gemeente te Groningen, en geheel de Neder-
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derlandfche Kerk, geluk met den aandoenlijken en zeldzamen gedenkdag, die tot deze Leerrede aanleiding gaf.
Wij lazen dezelve met genoegen, en verbeelden ons den
achtingwaardigen Grijsaard, (ons in perfoon geheel onbekend) zoo als hij daar zoo eenvoudig uit zijn hart,
kort, maar verftandig en oordeelkundig tevens , zijne
hem beminnende Gemeente toelprak, die zich nog Iange door hem doe ftichten! — Meer moeten wij van dit
p pitel niet zeggen, eeniglijk voor dien dag en die Gemeente gclehikt , en nu, op aanzoek van Diakenen,
ten voordeele der Armen, als 't ware zijns ondanks,
gedrukt, en bet publick aangeboden met zoo weinig
aanmatiging, dat wij ons overtuigd houden, dat 'Seder
de Leerrede met eerie veel grootere voldoening lezen
zal , dan hij zich , bij het voorberigt van den opregten
en neckrigen Grijsaard, had belooid.
Verhaudeling over de Sympathie, door Dr. r REDER1K III7FEL AND, Geneesheer aan het Hof van
Saxe"; Weimar.
(Vervolg en /lot 'ran bl. 140.)
Volgens den Schrijver,, is dus bij het dierlijk magnetismus de fympathie tusfchen den mensch en de hem
omringende natuur iterker dan gewoonlijk. Om tot dit
refultaat te komen, doorloopt de Schriiver korteliik en
volgens zijne inzigten de reeks der verfchijnfelen, welke de onderlinge betrekking en werking des dierlijken en
voornamelijk des menfebelijken organismus met de overige natu-ur daarftelt. Hem in dat overzigt volgende,
zijn ons vele ftellingen ontmoet, welke met alle bekende cn algemeen erkende waarnemingen te zeer flrijden,
ont er .onze Lezers niet oprnerkzaam op te maken, Zoo
wordt bl. 26. beweerd, dat den visfchen de uiterfte ledematen ontbreekt , en dat daarom de eigendunkelijke
ipierbeweging bij dezelven zeer eenvoudig en beperkt
is,
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is. Wie , die flechts Uns met eenige oplettendheid een"
visch heeft zien zwemmen, zal dit toeftemmen? Welk
eene beweging, welk eene vaart! Hoe vele fpieren
inoeten hier niet werkzaam wezen tot de wendingen van
het ligchaam, tot de befturing der vinnen en van den
itaart! Wie ziet bier geringe, eigendunkelijke fpierbeweging? Daarenboven vertoont dezelve zich niet alleen
in de ontwikkeling der ledematen, maar ook overal,
waar een zeer beweegbare ruggettreng is , bij de flangen b. v. Men kan dus hieruit geen bewijg ontleenen
voor de onevenredigheid tusfchen de ftellige en ontkennende levensbewerkers, {in de dieren zenuw- en fpierkracht) noch dus ook voor de opeenhooping der eerite bij zulke dieren als de visfchen en flangen , noch
daaruit verklaren de elektrieke verfchijnfelen der eerften, de zoogenaamde tooverkracht der laatften , enz.
Wij kunnen ook niet begrijpen, hoe HUFELAND
uit de bekende proef van HUMBOLDT, omtrent den
werkkring der zenuwen, een betluit kan opniaken tot
den verren affiand, waarop het ftraks gemelde ftellige
beginfel werken kan , zoodat men daaruit vele verfchijnfelen van bet magnetisme zoude kunnen verklaren. Nog
minder bevatten wij, waarom juist dat ftellige beginfel
naar buiten moet werken, en, een' onmerkbaren dampkring om het ligchaam vormende, de oorzaak zijn, onder andere,' der antipathiin. Want, zoo deze al door
een of ander uitvloeifel veroorzaakt worden, hetwelk
wij niet ontkennen dat zeer waarfchijnlijk is, volgt
daaruit nog niet, dat dit uitvloeifel uit de zenuwen
veortkomt. Het allerminst, echter, bevatten wij, hoe
uit dit zelfde beginfel de aanfleking verklaard kan worden. Ons dunkt, dat het veel eenvoudiger is, de aanfteking als bet gcwrocht eener fijne flof to befchouwen,
Welke zelve door eene ziekelijke affcheiding ontftaan, en
in that is, niet alleen door prikkeling der levendevezel,
maar ook door werkelijke aanfteking der vochten , waarmede zij vermengd wordt,eene foortgelijke verkeerd2 menging
to weeg to brengen, als waardoor zij zelve ontflaat; zoodat
dan
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dan ook die vochten eene foortgelijke onregelmatige prikkeling en terugwerking veroorzaken, als in het ligchaam
plaats had, waaruit de fmetflof ontflond. Ons dunkt,
dat men zich op deze wijze van de zaak een duidelijker
begrip kan vormeri, dan door te vooronderftellen, dat,
bij elke aantleking, de aangeftoken organismus zoodanig in den werkkring van den aanitekenden getrokken
'wordt, dat beiden als 't ware een bewerktuigd geheel
uitmaken. Zoodat men dan wezenlijk door loutere
Sympathie de pokken en de mazelen zoude krijgen.
Hoewel de mensch, als het karakter filer dierlijkheid
in den hoogften graad bezittende, zeer'vrij is van den
invloed van buiten, en dus ook,niet zeer voor fympas
thetifche betrekking vatbaar, wordt hij dit echter,
wanneer de werkingen, waarin die dierlijkheid vooral
gelegen is, aanmerkelijk verftoord zijn , zoo als in den
flaap, in vele zenuwziekten, bij het flaapwandelen. De
Schrijver beweert zelfs, zonder dit echter te bewijzen,
dat het ligchaam, in den flaap, door de uitwendige natuur op eene geheel bijzondere wijze wordt aangedaan.
Ons dunkt evenwel, dat dit niet noodig is ter verklaring van fommige verfchijafelen , welke de flaap oplevert. Schoon toch de zintuigen fluimeren, rust daarom het geheele zenuwgeftel noch de herfenen , befchouwd
als meer onmiddellijk met den geest in verband ftaande.
Gedurende den flaw gefchiedt er in het ligchaam zoo
veel, dat het de zenuwen niet aan prikkels , de ziel
niet aan voorftellingen behoeft te ontbreken, waardoor
geheele reekfen van gedachtenbeelden kunnen worden
opgewekt. In wij vinden geene noodzakelijkheid, om ,
ter verklaring dier droombeelden, onze toevlugt tot
eene naauwere en, in fommige opzigten, nieuwe betrekking van den mensch en de buitenwereld te nemen.
De Schrijver grondt op deze nog zeer betwistbare
verklaring van den flaap ook die van hot flaapwandelen,
berchouwd als een {taat tusfchen waken en flapen, en
in 't bijzonder van den magnetilchen flaap. De menigvuldige, daarover genomene, en ook van elders bekende,
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de, waarnemingen hebben genoegzaam bewezen, dat in
denzelven, de menfchelijke bewerktuiging tot een' lageren graad van dierlijkheid zijnde gezonken , eene foort
van initinktmatige werkzaaniheid en eene veranderde betrekking tot de buitenwereld aanwezig fchijnt te wezen.
In het bijzonder komt de gevoelige kring van het ligchaam als vergroot voor, zoodat de magnetifche flaapwandelaar de voorwerpen op verren afitand kent en
onderfcheidt. De Schrijver poogt dit , nog altijd vreemdfoonig , verfchijnfel op te helderen, , door zijne Lezers
bpmerkzaam te maken- op het verfchil tusfchen dynamifche en mechanifche werking, en tot voorbeeld der
eerite bij te brengen de op zulk een' verbazenden afitand
plaats hebbende werking der zon. Zoodat onze ligchaatnsvverkkring zelfs buiten de grenzen der aarde ,
waarop wij wonen, en die ons , in zoo vele opzigten ,
aan zich vast ketent, zoude zijn uitgeftrett. Het is
mogelijk. Maar dat eene fijne ftof, van dat hemelligehaam afftralende, tot ons komt en ons gezigtszintuig
onmiddellijk aandoet, is voor het minst even mogelijk,
en tevens al zoo waarfchijnlijk en bevattelijk.
Even zoo vinden wij het waarfchijnlijker en bevattelijker,als er dan toch, om alles te verklaren, iets vooronderileld moet worden, te vooronderftellen , dat het
zien door de maag, door de vingeren , in den magnetifchen flaap, een gevolg is van het verband der zenuwen, en van de in den oud - phyfiologifchen zin plaats
hebbende fympathie tusfchen dezelven, dan een tot werkelijk zien, de Hemel weet hoe! verhoogd gevoel.
Wij laten het hierbij: want, zoo als wij in den aany ang dezer Recenfie gezegd hebben, ons oogmerk was
titans minder een doorloopend beoordeelend verilag, dan
wet de toetfing van enkele ftellingen. Het boekje zelf
zal toch onzen Lezeren reeds genoegzaam bekend zijn;
zij zullen er gewis veel opmerkelijks in gevonden hebben, vooral in de twee bijgevoegde uitvoerige waarnemingen; b. v. in de eerfte de magtige werking der meWen, in de laatite de aanmerkelijke aandoenlijkheid van
het
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het gehoor ; zoo ook, in de, aan 't eind des werks,
bijgevoegde aanmerkingen, de gedachten van u u FELAND over de gelijklieid en het verfchil tusfchon
magnetisme en galvanisme, over de onderfcheidene ftelfels van werktuigen in het menfchelijk ligchaam, derzelver onderlinge betrekking, enz.
Letter- en Oudheidkundige Verhandelingen van de Hot.
landfehe Maatfchappij der IVetenfchappen te Haarlem. Ifie Deel. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz.
In gr. Svo. 376 Bl. f 4- 10- :

De Maatfchappij der Wetcnfchappen te Haarlem levert ons in dit eerfte deel van Letter- en Oudheldkundige Verhandelingen vier onderfcheidene flukken,
van welken nogtans het tweede, met zilver bekroond-,
betzelfde onderwerp als het eerfte behandelt. Het is de
beantwoording der vrage: Is het nuttig,, dat in het aliemeen de gefchriften der oude Grieken en Romeinen, en
in het bijzonder, hunne dichtwerken, in Onze moedertaal
overgezet worden? Zoo ja, wake zijn de nuttigheden,
daaruit voortvloeijende, en op welk eene wijze moetenk
die vertalingen vervaardigd zijn, zullen zij hst sneestc
Taut te weeg brengen? De Heer VAN K A M P E N , aan
wien, op 2,I 'Mei 1814, de gouden eerprijs is toegewezen, heeft dit vraagftuk, inderdaad, zoo beknopt als
zaakrijk opgelost. Zijne algemeene verdeeling der vra.
ge is: zijn de vertalingen der Ouden nuttig? en Welke
is de wijze, waarop die vertalingen behooren te zijningeiigt , on het bedoelde nut te bewerken? — waarna het
eerfte deel, op nieuw, vervalt in deze onderzoekingen:
r) Of bet niet nuttig zou wezen, ook aan ongeleerde
Itanden den toegang tot de fchatten der Oudheid te openen. t) Of zulks, al eens toeflemmend beantwcordzijnde , aan de oude Schrijvers niets doe verliezen.
3) Of het voor ware geleerdheid ook fchadelijk zij, en
N
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oppervlakkigheid en betweterij bevordere. 4) Of het
de Zeden ook kunne b enadeelen. Op deze ondera
feheidene punten ftelt hij tie ingebragte bezwarenvoor,
dezelven toetfende en grootendeels wederleggende; voor
teto verre de vertaling, namelijk, met wijze omzigtigheid begonnen, en met oordeel en fmaak wordt volveer& En zoo komt hij, van zelve, tot het tweede
doi; waarbij eene geheel vrije vertolking, beter navolging, met eene meer letterlijke overzetting vergeleken,
en als tegen elkander gemonfterd worden , met dien uitflag, dat het te ver gedrevene naar beide zijden veroordeeld, de getrouwheid echter, behoudens-de duidelijkheld, aangeprezen wordt. Ten aanzien der dichtwerken treedt de Schrijver .in een uitvoeriger onderzoek ;
en, tusfchen eene berijmde, eene prozaifche, en eene
zoodanige vertaling willende uitfpraak doen, die, zonder rijm, de maat en versbouw der Ouden zelven op
den voet volgt , zou hij de laatfte kiezen, zoodra eenig
vernuft de mogelijkheid daartoe door een uitlokkend
voorbeeld toonde: tot zoo lange houdt hij den ongebonden 1141 gefchiktst om het oorfpronkelijk fchoon te
doen kennen, doch keurt daarom de dichtmatige navolging geenszins af.
De Heer KONIJNENDURG befleedt 0111trent tweemaal zoo vele bladzijden aan het onderwerp als de Heer
VAN KAMPEN, breed uitweidende over hetgeen de
battle onbetwVelci,en dus Been betoog noodig achtte ;
de belangrijkheid zelve, namelijk, der Ouden, naar inhoud en vorm. De beide ftukken leenen dus, in zoo
yerre, elkander de hand, en vormen te zamen een des
te volkomener geheel. De Hoogleeraar verdeelt zijn onderzoek in dezervoege: I. Is het nuttig, dat de gefchriften der Grieken en Romeinen in het algemeen in
onze moedertaal worden overgezet? IL Strekt zich dit
nut van overzetting ook bepaaldelijk uit tot hunue dicht.
werken? III. Zoo ja, waarin beftaan deze nuttigheden? IV. Op welk eene wijze moeten de vertalingen
vervaardigd zijn, om het meeste nut te wag te bren-
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gen? — Velen zullen, met ons, ltruikelen over de
derde afdeeling. Immers, hoe kan men de nuttigheid
eener zaak betoogen , zonder teritond te treden in de
opgave dezer nuttigheid ? dat is , hoe kan men afd. I
en II voldingen, zonder Ili tevens behandeld to hel p
-ben?AadzMrkiugbetfndchsawoordt ons oordeel over het geheele ituk in zoo verre, dat wij bier die naauwkeurige behandeling, dat gelukkige aanvatten en geregeld voortzetten der kwestie
niet gevonden hebben,welke in het eerfte fink heerscht
alzoo hulde doende aan de voorkeur , door de Meatfchappij hiervoor betoond. Van den anderen leant, echter,, prijst zich de Verhandeling can door geleerdheid,
fierlijkheid van flijl, gewigt veler aanmerkingen, en,
iii ons oog, ook daardoor, dat zij met de andcre, ten
aanzien der refultaten, veelal overeenftemt. Omtrent
de vertaling der Dichters wordt bier nog een ander pad
aangewezen, en voorgetrokken, dan een der opgegeve.
Lien van VAN KAMPEN* OM, namelijk, wet in ongebonden maar zoo veel mogelijk met behoud van
den gang en -klank der verzen, te vertolken, in den
fmaak als vele nicuwere overzetters der dichterlijke Bijbelbocken SCHULTENS, MUNTINGHE, VAN
DER PALM* gewoon zijn to doen. Wij, voor OBS,
kunnen echter niet zeggen, in dozen voorflag groot
behagen to vinden. Alle die middeldingen behouden
voor den lezer lets zeer onaangenaams en itroefs , het.
Been hem weerhoudt om ligt nicer dan eenige regels
dien trant te lezen —ten zij , gelijk bij den Bijbel, ge.
wigt en heiligheid van zaken hem alleen verlangen doe,
het oorfpronkelijke zoo na mogelijk te kennen. Misfchien ware nog het allerbeste, wanneer eenig vertaler
naast of ender den berijmden tekst eene naauwkeurige
prozalfche overzetting voegde.
De derde Verhandeling, van Prof. BORGER,20Mel
ins met goud bekroond, beantwoordt de vrage; h
bet cene Yolmaaktheid der Historic , en dos een pligt vim
ren' Gefehiedfcbrijver,, zich alleo te bepalen tot het
N
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mededeelen van daden en gebeurtenisfen ? of stag hij zich
veroorloven, zijne gedachten en oordeelvellingen tevens
mede te deelen, zoo wel omtrent de bronnen en oorzaken
dier gebeurtenisfen, als ook omtrent, de lesfn van wijs.
heid en menfchenkennis , welke daaruit yin of te leiden?
Het antwoord, in keurig Latijn, en in den fmaak
van CICERO, bij wijze van zamenfpraak, gefteld,
draagt het volgend opfchrift: DE OFFICIIS HIS ToRici
IN PATEFACIENDIS SUIS OPINIONIBUS , TAM QUAE AD
RERUM GESTARUM ATQUE EVENTUUM CAUSAS AC MOMENTA, QUAM. QUAE AD HOMINUM COGNITIONEM ET
EJUSMODI SAPIENTIAE PRAECEPTA PERTINENT, QUAE
EX NARRATIS REBUS DUCI ET EFFICI POSSINT. Het

onderhoud begint met. een gefprek over de voornaamfte
Historici vooral de zwakke fterke .zijde van P oLYBIUS ■- zoo dit fterke inderdaad eene deugd zij.
Dit onderzocht , of wel door den voornaamften fpreker
betoogd wordende voldoet men tevens, en wel op
eene bevestigende wijzo , aan de'voorgeftelde vraag. Bij
het eerfte deel, betreffende de bronnen en oorzaken,
wordt opgemerkt i dat onderfcheid is te Timken tusfchen
blijkbare en zoodanige oorzaken, welke op de gisfing
en het.00rdeel des.-Schrijvers berusten. De eerflen worden als daadzaken in het verband-ingeweven; omtrent
de laatftett alle opregtheid gebezigd. Bij het andere
deel der vrage wordt het langfte vertoefd. Men merkt
aan, dat dit oordeelen over lof of fchande, in het algemeen, niet zoo volftrekt tot de gefchiedenis behoort,
die ook buitendien een onberispelijk geheel kan uitma.
ken. Het heeft alleen betrekking tot deszelfs wezenlijke nintigheid, enis, te dezen opzigte,„/ onmisbaar ,
omdat een aantal zaken behooren in aanmerking genomen te worden, zal men ten aanzien van lof en fehande niet misleid worden en verkeerdelijk oordeelen: b. v.
of iets gewillig, dan weI door drang der omflandigheden gedaan zij — of de middelen, die iemand ter
hand itonden , weI of kwalijk gefteld waren — ten
einde in het algemeen niet naar den uitilag te oordee.
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deelen , maar naar eene verftandige vergelijking en
verbinding van een en ander. Ook op gewoonten en
eigenaardigheden van tijd en land moet de Auteur zijnen lezer bedacht maken ; en in het algemeen moet
zijn gezond oordeel hem leiden tot al zulke waarfchuwingen , gevolgtrekkingen en lesfen , welke belangrijk en echter niet voor elkeen in het oog loopende
zijn; terwijl hij zich tevens behoort te onthouden van
nuttelooze uitweidingen en toepasfingen. Deze zijn
zoo al de voornaamfte ftellingen, welke bier in onder;.
fcheidene zamenfpraken ontwikkeld en betoogd worden,
doorzaaid met een aantal zijdelingfche aanmerkingen,
die dikwerf, op zichzelve, niet minder belangrijk zijn.
Schoon alles zeer ordelijk afloopt, heerscht er echter
die losheid in het geheel , welke den gekozenen vorni
tot een uitnemend fieraad verftrekt. Even zoo heeft al.
les een voorkomen van eenvoudigheid, welke naauwelijks doet vermoeden , dat bier eene geleerde kwestie behandeld , eene Nqsgeerige prijsvraag beantwoord wordt ;
en toch fteekt er zoo vele ware wijsgeerte, en uit-de
beste bronnen geputte kennis van zaken, in de meeste
aanmerkingen, dat men wel vooraf kon zeggen: flechts
an uit duizend was in ftaat, dit ftuk alzoo te fchrijven. Wij hebben bier, derhalve, cen nieuw blijk van
des jeugdigen Hoogleeraars zeldzame bekwaamheid. Inderdaad, wonder ware het in ons oog niet, zoo eenmaal verfcheidene vakken van wetenfchap om zijn bezit
wedftreden. En wij weten waarlijk niet, aan wie ; de
Godgeleerdheid, de Griekfche en Romeinfche Lefterkunde, of de Wijsgeerte, wij hem bet meest gunnen.
Zeker,, aan welke hij zich eenmaal ganfchelijk verbindt,
die mag helderen Mister van hem hopen.
Verre het uitvoerigst van alien is de laatfte Prijsverhandeling, ter beantwoording der vrage: Welke volkeren hebben de zoogenoemdc Hanebedden geflicht ? In 'wake tijden kan men onder/lellen, dat zij delve oorden hebben bewoond ? door NICOL AUS WESTENDORP,
Predikant bij de Hervormde Gemeente te Losdorp, in de
Pro.
N3

/90 trTTEn.- EN 01JDNEIDKUNDIGE VERHANDELM cr.N.
Provincie Groningen, op 2o Mci JE r5 met gaud bekroond.
Na eene gepaste inleiding, doet de Schriiver opmerken, dat de Maatfchappij niet alleen vraagt naar de volkeren, door welke, en naar de tijden , in welke de Hunebedden in Drenthe en het Hertogdom Bremen zijn geRicht , maar er tevcns bij bepaalt, dat men deze monumenten vergelijke met foortgelijke gedenkteekenen, in
Grootbrittanje , Denemarken , Noorwegen , Duit schland,
Frankrijk en Rusland voorhanden; 2). dat men zerken ,
urnen, wapenen, fieraden, offergereedfehappen enz.,
alit deze Hunebedden afkomitig, vergelijke met foortgelijke zerken, urnen, wapenen enz. , nit de nude begraafplaatfen der oude Germanen, Galliers , Slaven,
Lunen en .andere Noordfche volkeren, waarover P A L.•
1: A s onderfeheidenebijzonderheden heeft aangeteekend.
Voorts ftelt hij zich doze behandeling voor — de itof
hi driel3n to verdeelen — in de eerfte afdeeling te bcpa,. vat men door Hunebedden te verftaan hebbe, de
plaatfen op te geven, waar zij gevonden worden , den
uit- en inwendigen toefland dezer gedenkteekenen te befchouwen, en to verzamelen, wat zich uit de vergelijking derzelve laat afleiden , — in de tweede aan to toonen, van welke volkeren de Hunebedden niet kunnen
zijn — en in de derde aan to wfizen , aan Welk yolk
men dezelve met de meeste waarfchijnlijkheid kan toefchrijven , en den hoogen ouderdom der Hunebedden
te Raven.
Met genoegen hebben wij den Schrijver vergezeld op
dozen weg van onderzoek, en hem. even vele kunde als
fehranderheid zien aan den dag leggen. De flotfom is :
dat Beene andere dan cone Celtifche. natie deze gedenkllukken in overouden tijd kan gebouwd hebben. Zij
worden daardoor, gewis , weer te belangrijker in het
nog van den wijsgeerigen beoefenaar der gefchiedenis.
En de lezer zal met vermaak de afbeeldingen befchoudie dit werkie, van achter, verfieren.
L' one lofehrijving en afbeelding, namelijk, van de Graf;
plaats
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golaats , de gedaante hebbende van een Hunebed , in het jaar
1809, kij Emmen in Drenthe, uit een' heuvel opgedol.
yen, overgenomen uit een verflag, desaangaande aan de
Maatfchappij medegedeeld, door Mr. P. HOFSTEDE,
Ridder van de Orde van den Nederlandfchen Leeuw,
Gouverneur van Drenthe, Directeur van deze Maatfchappij , fink dit boekdeel.
Gefchiedkundige Nafporingen =trent den toefland der 4rniess
en de Bedelari j ; door Mr. j. C. w. LE j au 's Gravenhage, bij A. J. van Weelden. 916. In gr. 8vo. Met
de Bijlagen ao3 Bladz. f x-16 -:

Wanneer wij in deze dagen het oog vestigen op het one.

zettend groot getal van behoeftigen, bedeelden en bedelenden, en op de edele milddadigheid onzer land- en fladgenoaten, waardoor die ellende wel gelenigd maar niet verholpen
is , dan rijst natuurlijk meermalen de gedachte in ons op, of
deze hooggeftegen armoede atleen aan onze laatst verdunrde
rampen, aan den tegenwoordig fluimerenden koophandel, aan
bet flilflaan van fabrijken en trafijken, en aan de thans algemeene duurte van alle levensmiddelen re wijten zij, dan of
er misfchien ook nog andere oorzaken daarvan zijn op te fporen. Zijn deze oorzaken van (lien acrd, dat zij, het zij dan
gemakkelijk of moeijelijk , zijn weg te ruimen? of moet men
dezelve als onaffchaidelijk van den tegenwoordigen toefland
der menfchelijke zamenleving berchOuwen? Deze vragen moeten thans elken menfchenvriend, elken geleerden aanzetten,
om, of uit de oorkonden der gefchiedenis den wetland der
armen en der bedelarij op te delven, of de middelen te overwegea, welke tot onderflenning en vermindering van dezelyen, in onderfcheidene landen en tijdvakken, zijn gebezigd.
Wij zijn dus grooten dank verfehuldigd aan den Heer LE
jEUNE, die, in het voor ons liggende werk, deze zaken
met vele belezenheid, met een juist oordeel, en in eenen
zuiveren, aangenasnen flij1, behandeld heeft. Wij zouden onze lezers near de, onlangs in dit Maandwerk geplaatfle, verhandeling van onzen geleerden en kundigen v A N LENNEPs
ever de nsaatregelen der Ouden onarent de iirmoede, en de
opN 4
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optntrking, die dezelve verdienen in Onzen tijd
wijzen, en zeggen, dat onze fchrandere fladgenoot, zonder
het werk van den 1-leer LE JEUNE gelezen te hebben, in een

kleiner beftek, bijkans dezelfde daadzaken opnoetnt en dezelfde middelen aan de hand geeft. Daar zulk een gewigtig fink
onzer zamenleving echter niet te dikwijls en niet afwisfelend
genoeg kan behandeld worden, zoo kunnen wij niet nalaten ,
de verfchillende gezigtpunten op te geven , waaruit de Heer
LE JEUNE zijne taak aanfchouwt. Na de inleidende gedachte over het onataan der armoede, berchonwt t, den armen als een voorwerp van gastvrijheid, in de half befchaafde
inaatfchappijen; in een' that van vijandfehap met de moatcchappij, -naar de oude Griekfche wetgeving en flaatkundige
begrippen; 3, als veracht en aan zich zelven overgelaten,
naar de Romeinfche zeden; 4, als een voorwerp van godsdienflige mededeelzaamheid, federt de invoering van her Christendom; 5, als een' geduchten last voor de maatfchappij; en
6, als vatbaar voor verbetering. Elk dezer gezigtpunten is
met gefelsiedkundige voorbeelclen opgehelderd, en met de
fchoonfle wenken eener menschlievende wijsgeerte doormengd.
Bet laatfte gezigtpunt van den Schrijver, of zijne nitzigten
op de verbetering der armoede, vestigt zich hoofdzakelijk op
meerdere sverkinrigtingen voor de Armen; op bonne zedelijke
verbetering, door middel van godsdienst en armenfcholen; op
het invoeren van zoogenoemde Vriendfchappen of Buslen voor
geringere handwerkslieden, waarbij elk lid of hoofd van een
huisgezin, wekelijks, eene kleinigheid betaalt , om daarvoor,
in geval van tegenfpoed , eene onderflenning te genieten; en
eindelijk op het middel, om de algemeene bevolking meer in
evenredigheid te brengen tot de aanwezige middelen van beftaan. Alle deze gezigtpunten zijn zoo volledig en wijsgeerig voorgefleld , -tint wij het werk zouden benadeelen ,
wanneer wij het waagden een uittrekfel daarvan te geven;
weshalve wij aan alle ooze lezers , die hnnne aalmoezen niet
met het oogmerk alleen geven, om zich van de moeite te
ontflaan om over het lot der armen na te denken, maar die
eene warme belangflelling in den Nat van flad en vaderland
gevoelen , dit werk met nadruk en gemoedelijk ter Iezing
aanbevelen.
(*) Zie bet Mengelwerk van No. II dezes juts.
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Lets over het Aalmoezeniers Weeshuis te ilrnflerdam, en eenige Bedenkingen over de Armoede. Te 1e15. In
gr. 8vo. 88 Bladz.

Dit onuitgegeven ftukje van eenen origenemden Schrijver,

die echter betuigt , _Wert onderfcheidene jaren met het fnedebefluur van dit uitgebreid gejlicht belast te zijn, hebben wij,
door eene vriendelijke vergunning, nu eerst ontvangen, en
wij haasten ons dus, em ouze lezers met den inhoud van
hetzelve bekend te maken. Dat de Schrijver allezins bevoegd
en berekend zij, om over de inrigting en het nut of nadeel
van dit geflicht te fpreken, molten wij geenszins in twijfel
trekken. Na eene korte, gevoelige vooraffpraak, befchrijft
hij, in eene eerfte afdeeling, den oorfprong van dit gefticht,
waarin in den jare 1666 de verlatene en hulpbehoevende kinderen geplaatst, werden; vervolgens van het beflunr; van de
kinderen, welke in dit weeshuis worden opgenomen; van de
wijze van'inneming, verzorging en opvoeding; van den godsdienst , het voedfel , de kleeding en ligging; van de gezondheid en fterfte der kinderen: dan deelt hij ons eene opgave
mede van de kinderen, welke federt het jaar 1700 tot het
einde van 1814 in dit huis zijn opgenomen; en eindelijk komt
hij tot de vraag: wat het oogmerk van het Aalmoezeniers
weeshuis zij, en of am: hetzelve voldaan worde. Het ooglurk kart natuurlijk niets anders zijn, dan de opgenomene
kinderen te behouden, op te voeden, en tot nuttige leven
tier maatfehappij te vormev. Om de tweede vraag te heantwoorden, heeft de Schrijver de moeite genomen, de vondelingen van een bepaald jaar gedurende twee-en-twintig jaren te volgen, beginnende met het jaar 1792, en •onderzoekende, wat, in den jare 1814 van deze kinderen geworden
was. Dit overzigt heeft de Schrijver zijnen lezeren gemakkelijk gemaakt door bijgevoegde tafels, maandswijze ingerigt.
Na de recapitulatie dezer tafelen, zegt de Schrijver: , Wan„ neer men nu alle de teruggegeven of weggeloopen kinderen
, van het getal der ingekomenen aftrekt, zoo is het getal
„ der laatften , in den jare 179 2 , 342 kinderen. Van de„ zelven waren
1814 Ilechts 64 in leven. Van dit getal
„ worden nog acht, uit hoofde van hunnen tigchamelijken
„ of
N $
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of zedelijken wetland , in het weeshuis onderhouden ,
4, en bliiven waarfchijnlijk ten laste van hetzelve. Tien anderen bevinden zich in het werkhuis. Twee meisjes zijn in
openlijke huizen. Van de overige 44, zijn de jongens
meestal in militairen dienst, en de meisjes dienstboden en
werkfters voor gering loon, of voeren een zwervend leven." Wie zoude met den Schrijver niet ontroeren over
=Ike droevige uitkomften van zulk een menschlievend oog..
merk? — De tweede afdeeling behelst een underzoek naar de
verpligting van den ftaat, om vondelingen en hulpbehoevende
kinderen te onderhouden; vervolgens handelt zij over de
voornaamfte oorzaak der armoede, welke de Schrijver daarin
meent te vinden, dat de bevolking de middelen van beftaan
overtreft; en eindelijk fpreekt hij van het middel om die oorzaak voor te komen, hetwelk daarin bettaat, om eene evenredigheid tusfchen deze bevolking en deze middelen van beItaan te brengen. — De derde afdeeling behelst eene toepasling der voorgeftelde bedenkingen op den ftaat der Nederlanden. Nadat de Schrijver over den voortgang der armoede bier
te lande met veel oordeel en vaderlandsliefde gefproken heeft,
en de voornaamfte oorzaak dezer armoede in de overmate
van bevolking meent gevonden te hebben, geeft hij eindelijk
zijne middelen ter verbetering van dezelve op, welke hierin
beflaan, om: „vooreerst , verhuizingen eerder te bevorderen,
dan tegen te gaan. Dc kolonien kunnen daartoe dienflig
zijn, en men ziet op dit oogenblik , hoe vele lieden daarvan gretig gebruik waken. Ten tweede: zeer omzigtig te
wezen met het toelaten van vreemdelingen. En ten derde:
wel voornamelijk onder de lagere klasfen der zamenleving
denkbeelden te verfpreiden, waardoor het te vroegtijdig en
„ onberaden aangaan van huwelijken worde voorgekomen."—
De vierde afdeeling, eindelijk, bevat bijzondere aanmerkingen betreffende het Aalmoezeniers weeshuis. Te regt wenscht
de Schrijver, dat het eene wet ware, am alle de jongens tot
goede foldaten en matrozen te vormen, daar het hoogst moei.
jelijk, ja bijkans onmogeiijk is, om dezelve tot kundige en
arheidzame handwerkslieden op te leiden; en dat meerdere
meisjes te platten lande mogten uitbefteed warden, omdat
deskundigen verzekeren, dat eene boerenmeid, welke haat
werk verftaat, hier te laude nimmer om een' r dienst verlegen
behoeft te zijn. En eindelijk bewijat de Schrijver, dat het
te
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me vondeling leggen meestal nit armoede, en niet, zoo als
dikwerf geloofd wordt, alleen nit zedeloosheid plants heeft.
Zoodanig is de inhond van dit belangrijk finkje, welks
krachtige en duidelijke ftij1 ons doer wenfchen, dat het door
alien, die ter medewerking bevoegd en geroepen zijn, met
belangftelling mogt gelezen en behartigd worden.
Brieven, betrefende het beguur der Kolonidn , en bevatteade
eene heoordeeling van een werkje , over dat onderwerp uitgegeven, getiteld: Java. Waarbij gevoegd zijneenige betangrifke authentieke flukken, welke een nienw licht verfpreiden over
het vorig belittle aldaar van den Gouverneur - Generaat
W. DAENDEL S. Te
bij J. van der Hey. 1816.
In gr. 8vo. X en 264 Bt. f 2 - S -:

Het voor ons liggende werk is blijkbaar van eenen man,

zeer ervaren in bet beheer onzer overzeefche bezittingen; en
wel, zoo als wij in 't zekere onderrigt zijn, van den Heere,
Mr. VAN POLA NEN, voorheen Minister van den Stant bij
de Vereenigde Staten van Noord- Amerika , en die ook aan
de Kaap de Goede Hoop en to Batavia ambten van het
hoogfle aanzien bekieed heeft. Zoo iemand heeft dus, boven vele anderen, gelegenheid om het regte te weton; en
wanner hij zijne gezegden door authentieke itukken wettigt,
zoo kunnen wij hem, in 't geen hij dus bewijst, niet wel
geloof ontzeggen; hij heeft althans, tot dat de andere partij, die hij aanklaagt, zich verdedigd heeft, een flerk vermoeden te zijnen voordeele.
Deze perfoon, die aldus door den Schrijver beret:171*d
wordt, is de gewezene Gouverneur-Gene:1d DAENDELs.
Het ftuk, dat wij thans aankondigen, is eene foort van PhiJippiea tegen dezen man, die thans tot Gouverneur onzer bezittingen op •le kust van Guinea is aangefteld, •en te gelijk
tegen den Schrijver van het ftukje: Java, door den Heer
CAMPAGNR, in onze Letteroef. van Jan. 1216 aangekondigd, alsmede tegen die Recenfie, als te gunftig voor den
Schrijver. De boofdzaak komt hierop neder: I.) De nieuwe
inrigting, volgens het Charter van 1803 , is niet to ftellen
boven de owle: deze is de vrucht der omJervinding, en moet,
on-
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onder behoorlijke wijzigingen, behouden blijven; gene, het
gevolg van enkel wijsgeerige befpiegelingen, is onhoudbaar :
de vrijheid der Javanen van verpligte leverancien flrekt regelregt tot verval der koffijpiantaadjen op Java ; DAENDELS
zelf heeft dit gevoeld en beweerd ; de Engellthen hebben
het nieuwe fielfel ingevoerd, en diärom is de koffijbouw
vervallen, niet door eene geweldige uitroeijing van wege den
Generaal RAFFLES. 2.) De Gouverneur -Generaal DAENDELS heeft zich aan fchreeuwende onregtvaardigheden, aan
afperfing, en zelfs meer dan eenmaal aan moord, fchnldig
gemaakt.— Wij zullen deze twee hoofdpnnten kortelijk doorloopen.
Het is een merkwaordig verfchijnfel, dat de Heer v4 iv
POLANEN, die een gezWoren vijand vati DAENDELS IS7
her nogtans in fommige opzigteti met dezen eens fchijnr. te
zijn omtrent de noodzakelijkheid van den gedwongen" arbeid
der Javanen; terwijl hij een ilelfel aanprijst, regelregt firijdig
tegen dat der Engelfchen , waarvan hij anders een toot en
bijna onbepaald bewonderaar is. ZOO doorkruifen zich fomtijds denkbeelden en gevoelens! — Even min kunnen wij be.
grijpen, dat de Schrijver dezer Brieven, die blijkbaar een
warm vooritander is van de affchaffing des Slavenhandels en
der ilavernij in Afrika (zie bl. 45 en very.), die zelfs het
koopen van landen in Afrika, als een' bedriegelijken handel,
wraakt (bl. 43), ,nogtans, op grond van het verfoeijelijke
Ilelfel van HOBBES (bl. 74), dat de float van Oorlog de
natuurliike float van den Mensch is, de onderdrukking der
-Tavanen zoekt te verdedigen, redenerende juist gelijk de
voorflanders van den Slavenhandel, dot anders de Kolonien
zullen moeten verlaten warden. Hier is zekerlijk eene moeijelijkheid te meer: de Westindifche flaven blijven in de
Volkplanting, en kunnen , door voortteling vermenigvuldie,
dezelve gedurig in (land houden: terwijt onze Schrijverbeweert,
dat de .lavaan, geheel vrij zijnde, voltirekt geen koffij
zal planten; dat de itching van den Heer CAMPAONE,
alsof de vermeerdering van de koffijteelt clagteekent van
lief oogenblik of , dat de Regering van Batavia in overeenitemming heels gehandeld met de voorfchriften der nieuwe
bepalingen, geheel valsch is; zijnde Java, tot de bezitneming door de Engelfchen toe, volgens den geest der oude
wetgeving befluurd geworden, wat de behandeling der Javanen
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nen betreft. — Maar, mogen wij dan niet gerustelijk onderitellen, dat de Engelfchen hunne belangen zeer wel kennen,
wanneer zij de vrijheid der Javatien hebben vastgefteld?
Mogen wij niet een' onzer voortrefrolijkfte Staatsmannen gelooven, dien als doorkundig in bet belang der Volkplantingen, zouden moeten hooren, al eerbiedigden wij hem flier
als Redder van Nederland? „ Op alle plaatfen ," zegt G. K.
VAN HOGENDoRP, „ waar het ftelfel van Leverancien
„ plants vindt, is vooreerst de vrije handel gebannen, en ten
tweede is de landbouwer uit den aard der zaak, die in het
„ woord Leverancie alreeds opgefloten ligr, een Heeren„ knecht, een Lijfeigene. ” (Tweede Vervolg op de Brieven
aan eenen Participant in de 0. I. Comp. Amit. 1803. bl.
130; zie ook vooral bl. 131.) „ De koflij en fuiker van Ja„ va ," zegt hij elders, „ zijn van de beste foort, en kunnen
beiden nog zeer verbeterd worden, door' eenen beteren
bouw, pink, en bewerking, als de Inlander niet meer voor
zijnen Regent, en deze voor de Compagnie, maar elke
„ Planter voor zich zelven werken zal." (Verhand. over den
0. I. Handel, 131. 1 4 1, 142.) Dit firijdt toch regelregt met
het gevoelen onzes Schrijvers , die de ongelukkige Javanen
onder hunne ingeborene Despoten wil laten verkwijnen, b/,
9o, 91. Zie ook 's mans Memo* over den tegenwoordigen

,ilaat van den Handel en de Culture in de 0. I. Bezittingen van
den Staat , bl. 8o en very., vooral bl. 88; „ dat met gee„ ne mogelijkheid van dusdanig Befluur jets goeds te wach„ ten is, en alleen die inrigtingen, welke den Planter verzekeren, van den arbeid zijner harden het loon to zullen ge„ nieten, gefchikt zijn, om de industrie, den bloei en de
welvaart van een land te voorfchijn te brengen en te doen
„ beflaan.” Zie ook bl. 97 en ver y. Daarenboven, onderfteld
al eons, hetgeen ors nog zoo klaar Met voorkomt, dat de
koffijbouw het oude flelfel gebiedend vorderde, en zonder
hetzelve te niet zou gaan; is dan de Heer vAN PoLA NEDI
het niet volkomen met den Schrijver van Java eens,
130.) dat niet de koffij , maar de rijst , den wezetilljken rijkdom van Java uz'tinaakt; een voortbrengfel, waardoor het eiland de korenichttur van Indio kan worden, en die door de
vrijheid der inboorlingen het best wordt bevorderd? (bl.
135.) Hij beweert wel, dat dit nadeelig zou zijn voor het
Moeclerland; doch begrijpen de Engellaren dan die belangen
Met,
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niet, en handclen zij uit looter zucht voor de Kolonien , Zante denkcn Ban hetgeen die voor Ond-Engeland tot batig
Plot kunnen opbrengen? a-edat littheus
Doch wij moeten overgaan tot het tweede fluk der Briey en, namelijk bet gedrag van den Gouverneur- C^::eraal
DAENDELS. Hier heeft de ficer VAN POLANEN daadzaken geleverd , waarop de bcfchuldigde antwoorden moot, cn
waarop Neerlands y olk regt heeft te eifehen , dat hij tangs
den gewonen weg tot antwoorden genoodzaakt worde, opdat de Nederlandfche naam in het Oosten (indien bet Iva:1r
zij, dat DAENDEL s zich aan deze misdaden heeft feholdig
gemaakt) niet lijde door den v/oelc der volken op het hoofd
van eenen dwingeland en moordenaar. Zoo fommigen deze
onze rondborftige verklaring mogten ftrijdig keuren met de
bovengemQlde Recenfie, zoo erkennen wij gaarne, dat bier
een aantal echte flukken voorkomen, die ons omtrent D AENDELS, als befluurder der Indien, zeer ongunftig hebben doen
deuken. Voor het overige vergist zicb. de I-feer VAN P oLANEN, wanneer hij denkt , dat wij om eenige ftaatkundige of andere rcdenen (wartromtrent hij 'zich gsfingen veroorlooft , op Welke wij ons niet zullen verledigen te antwoorden) met den "Heer DAENDELS zijn ingenomen. Zoo wel
het vroegere als laterc gedrag van dezen ongetwijfeld vastberadenen en beflotenen man blijve voor zijne rekening ; en
indien hij, weleer zulk een gewapend prediker der vrijheid,
in Indio gelijk een NAPOLEON heeft gehancield, zoo trefre
hem de fltaf van NAPOLEON! Al ware hij Wittig op de
kust van Guinea, om geen voordeels wine moet Nederland
eenen tweeden HASTINGS , ongeflraft in zijnen fchoot duh
den! — De voornaamfte misdaden, aan DAENDELS te last
gelegd, komen hierop neder. Iiij heeft, door gedelegeertle
Regters, Javanen met klein y our levend laten yerbranden;
op den dag van Naar howelijk eene vrouw aan Karen man
ontroold, en tot zijne bijzit gemaakt; perfonen, die hem
in den weg ftonden, doen vergiftigen; ten p oste der Regoring een' Oorlog ondernomen, en de fchatten daarvan voor
zich of zijne gunftelingen gebezigd; een' vrijen onderdaan
met ketenen aan een' boom geklonken, en om den achtften
dag laten geefelen, tot hij daaronder bezweek; en een' befehuldigde van een misdrijf, dat hij met geenc mogelijkheid
Van
kon began hebben, in zijne deur laten ophangen.
de-
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deze aanklagten , die ook flechts van ter zijde, en zonder
den man te noemen , gedaan worden, (bl. 40, 41.) komt
zekerlijk geen bewijs voor; ook de volgende misdaden , meer
regtftreeks voorgeworpen, zijn tot nog toe zonder bewijs,
Inetwelk de Schrijver eater bij eerstvolgende fcheepsgelegenheid belooft: namelijk het ombrengen van vijftien fchuldeloozen, (die zulks na een regterlijk onderzoek bevonddti
waren.) Doch de willekeurige handelwijze van D AEN D LS
wordt ten overvloede geftaafd door een Rapport van den
Heer PREDIGER, bij zijne komst nit' Batavia, aan den
toenmaligen Minister der Marine en Kolonien van Koning
LODEWIJK. Het ingevoerde Monopolie van rijst , de hardnekkig voorgenomene verfterking der Meemvenbaai, voor welke beide misfchien nog we/ iets te zeggen zou wezen, gaan
wij voorbij ; maar de geweldige handelwijze met Bantam
'west ftrekken om de inlanders in 't harnas te jagen: het
vastzetten des Heeren VAN RIEMSDIJK in zijn huis door
Militairen, omdat hij DAENDELs Hier te wille was in een
middel tot diens aamnerkelijke verrijking; het afdanken en
ontbinden van den Hoogen Raul; het ophangen van drie
Geregtsdienaren, die men willekeurig aan den loop des regtsgedings onttrok ; het verbitteren der Mooren, door ftokflagen
aan eenen Kapitein hunner natie , welke men daardoor van
Batavia verjoeg; de moord, aan negen inlanders gepleegd,
die hij ook, in weerwil van een zachter vonnis, deed ophangen; de gelaste, doch niec ten uitvoer gebragte, geheime executie van twee Staatsgevangenen van Djocjocarta(om nu flier eens te fpreken van het onwettig toaigenen des
landgoeds Buitenzorg) dit alles , in echte bijlagen vervat ,
fchijnt eene zoo fterke masfa van bewijzen tegen DAENDELS op te leveren, dat wij niet gelooven, dat hij zich
hiervan zal kunnen zuiveren.
Doch wanneer de Heer VAN POLANEN, die dit alles Z001
krachtig voorgefleld, en daardoor het gevaar der volftrekte"
magt heeft getoond, nu het thans beftaande, meer of min
Republikeinfche, Beftuur in &fie gispt, als belemmerend
fchadelijk voor den loop van zaken; wanneer hij veelmeer
de magt in de handen van den Gouverneur- Generaal wenschte
gefteld te zien (bl. 31): zoo fchijnt hij Diet zeer confequent
te redeneren. Het is waar, hlj verheft met biltijken- lof de
ideugden van den tegenwoordigen Gouverneur- Genera g ; maar
is
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is deze niet fterfelijk , of herroepennr? Kan niet, door misleiding van her Gouvernement, een tweede DAENDELS zijne
plaats, of die van zijn' opvolger, bekleeden; en is dun Met
de magi, aan de Raden van Indic verleend, een dam tegen
zijne aanmatigingen? War echter de begeving van ambten
betreft, daaronitrent zijn wij het met onzen Schrijver
en gelooven, dat de uitfluitende begeving daarvan door den
Gouverneur- Generaal vele kuiperijen zou voorkotnen.
De geest, in dic werk ten won gerpreid, is bij uitftek gun.
ftig voor Engeland. Wel is waar, tusfchenbeiden rijst deze
vooringenomenheid tot eene hoogte, die oils als Nederlanders
ftuit, en die wij in geen' onzer Landgenooten zouden vetwacht hebben, gelijk 01) bl. 141, waar hij ons inprent, toch
„ nimmer re vergeten, dat wij alle onze bezittingen buitenslands regtmatig verbeurd hadden, met ons geheel en vripvil„ lig te hebben overgegeven tot medewerking en bevordering
„ van de ambitieufe ontwerpen eener Natie, die onze on.
„ derwerping aan haren wil en hare belangen, en dus de ver„ nietiging ten minute onzer flaatkundige onafhankelijkheid,
• altoos bedoeld heeft en zal blijven bedoelen.” Hadden wij
daarom, ook na de battening, regtmatig alley verbeurd ?
Maar de Schrijver is, aan den anderen kant,, ook een warm
voorftander van de Engelfche vrijheid van drukpers, en van
bet gebruikrnaken van die vrijheid door eenen Engelfchen public fpirit; over wiens geniis hier te lande hij zich met al re
veel reden beklaagt. Het is eene heilige waarheid, die men
niet genoeg kan herhalen, om onze Natie tot eene ware, bedaarde, doch levendige belangftelling en deelneming in de daden van het Beftuur aan te zetten; opdat vooral onze Zuidelijke Landgenooten, tot onze fchade, geene partij trekken van
onze flaperigheid. (BI. 67.) „ Een geest van opverfehillig, held of van adulatie heeft nu de plaats ingenomen van de
„ voorheen roekelooze bedilling en het onregtvaardig ver, oordeelen van alien, welke in de gelukkige en geruste da, gen, die onze rampen zijn voorafgegaan, eenig deel aan 's
„ Lands Belt= hebben gehad, en waardoor het aloude en
„ voor de Natie en hare Regenten zoo vereerend onderling
„ vertrouwen heeft opgehouden." Als een flaal zijner eigene
vrijmoedige denkwijze, vinden wij hier . eene aanmerking,
door den Schrijver gemaakt op eene aankondiging van den
dat het Z, M. intentie is, dat bij
Minister van KoInnien,
a bet
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• bet ontginnen van gronden (in Guinea) bij voorkeur gebruik
• zal worden gemaakt van vrije werklieden, bij hour of dag» loon." Hij noemt dic, de Religie van Z. M. te ftirprendten, door het herftellen, metderdaad, van den verfoeijelijken
Slavenhandel: want iedereen zal kunnen zeggen, dat men
die vrije lieden niet bekomen kan , en alsdan snag men Haven
gebruiken. Fliervan fchetst hij de gevolgen als bij uitflek nadeelig af. Inderdaad zijn de vooruiczigten dezer nieuwe Volkplanting, met eenen DAENDELS aan 't hoofd, die niets ontziet om zijne ontwerpen doer te zetten, aan den eenen kant
fchitterend genoeg, wat de voordeelen, doch aan den anderen ,kant zorgelijk, wat de veiligheid der inboorlingen,
zelfs der volkplanters ; betreft.
Men vergunne ons thans nog eenige aanmerkingen, die meer
den vorm dan de flof betreffen. De ft1j1 des Schrijvers
tuigt van een lang verblijf in een land, waar looter Engelsch
gefproken wordt. Vele volzinnen volgen eene Engelfche con..
fiructie. Sommige uitdrukkingen zijn onverflaanbaar voor iemand, dier tale onkundig, gelijk bl. VII der voorrede: Publicatie , voor uitgegeven gelchrif't , (publication ;) bl. 13. frykende tnisflagen , yoor blijkbare , (firiking errors;) bl. 31. vet-nietiging van eenig fielfd van Befluur,, voor ieder fielfel, (any
fystem) enz. Dit uitgezonderd, is de voordragt niet kwaad,
en fomtijds niet ongelukkig ironisch. — Op bl. So is zekerlijk eene drukfout ingeflopen. Er ftaat, dat de Heer wIESZ
zich in 1815 aan bet hoofd van let Befluur in Indie geplaatsr
mg. Men leze 1805.

Cedichten van CORNELIS LOOTS, Ridder der Orde van
den Nederlandfchen Leen%) , en Lid van het Koninklijk Inflituut. fide Dee!. To Arnfierdant, bij J. van der Hey.
1816. In gr. 8vo. 203 Bl. f 3-12,-;
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og warm van de lectuur van dezen dichtbundel, zoo even
voor de tweede keer door ons ten einde gebragt, voelen wij
ons genoopt , eenige algemeene gedachten op het werk te
uiten. Aan den eenen kant verrukc en tot in de ziel getrof..
fen door de heerlijke partijen, op onderfcheidene pIntfeu
sangetroffen, gevoelen wij eene foort van verontivaardiging
tegen hen, die dezen Dicbter min hoogachteu, hem aan iewand,
DOEKBESCH.
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wand, wie hij ook zij, achterflellen. Hun oordeel fchijnt
ons een febandelijke ondankbaarheid, die, reeds gewoon aan
het goede, flechts den dekmantel te but neemt van voorkeur aan nog voortreffelijker. Wij roepen daartegen, als het
ware , in: „ zie dit! lees dat! noch ToLL EN s , noch at LDERnijk kunnen bet ! en de hooghartige HELMEES zou
er zijne Her bij bebben nedergelegd!" Hebben wij te dezen
regt of onregt? Het voegt zeker niet, dat men in zijne eige
re mak beflisfe: maar , wien is het nog in den zin gekomcn,
VAN os , of HULSWIT, of HODGES, of iemand anders —
ik- zegge niet, den eenigen waren, maar den groocflen fchilder te noelnen? Immers, de een fchenkt ons Flora's heerlijken
tool; de ander, bet ganfche landfchap; die, den mensch, de
ziel en bet wezen der ganfche fchepping. Elke dichter bezit even zeer zijn bijzonder talent, zijne eigenlijIte kracht„,
en dus zijne manier, zijne eigenaardige fchoonheden. De natuur en haar Schepper hebben deze verfcheidenheid opzettelijk daargefteld; en 'wij druifchen tegen beider wijze wetten en
bedoelingen aan, wanneer we de ananas , omdat zij misfchien
de meeste geuren vereenigt, ten koste van alien ander soft
en vruchten verheffen, en haar maar affect] fmaken en genieten willen. Wij althans hebben gezwolgen in de heerlijke,
vOlfappige perziken, ons bier door LOOTS sangeboden;
fehoon het der laatstgenoemde vrucht zelterlijk cigen is, dat
niet alien even fmakelijk zijn. Behalve dat fommige niet tot
voile rijpheid mogen gekomen zijn, en andere al wat ling
geftaan hebben, ja zelfs meermalen op tafel zijn geweest,
waardoor de beste geur vervliegt — zoo zit dit mindere ook
dikwijls in de foort. En dit leidt ons tot ecne andere, algemeene bedenking. Misfchien hebben wij het al weer gezegd4
dat de poezij — ware, regte podzij voorzeker — in onzeu
tijd, en vooral in de hoofdllad (den Nederlandfchen Parnasfus), niet poetisch genoeg behandeld of gebezigd wordt.
Onder alle langere dichtfoorten is bet leerdicht gewisfelijk
het ongunfligfle veld. En echter moeten de voortbrengfelen
van opgenomene fpreekbeurten in Maatfchappijen, die daartoe een nict veel minder en niet veel meer, afzonderen,
noodwendig meestal leerdichten worden. Gelegenheden en
feesten maken op dit geftelde flechts eene gedeeltelijke uitzordering; want, daar de meesten, telkens wederkomende,
te weinig eigene floffe can te zingen opleveren, inoet er een
0110
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pnclerwerp gelmeen, dat dan, in een vijfhonderdtal Lange,
zoogenaamde Alexandrijurche of andere regels, behandeld , allerbezwaarlijkst een gelled oplevert, dat en de rede en het
gevoel bevradigt. De dichtkunst wenscht haar keumerk zoo
wel in te drukken aan den algemeenen omtrek , als aan de bijzondere deelen. Het ganfche ligchaam, door haar voortgebragt, dien t even vrij, oorfpronkelijk en fprekende te zijti
iu zijneu vorm, als in de tinten en kleuren, daaraan door de
maat en afwisfeling, der verzen medegedeeld. De lierzang
vooral niet gerekt boven zijne kracht — beurt- en reizangen„
wtl beftuurd — het treurfpel en heldendicht; waarom zoudeu
zij onze meesters niet bezig houden? Waarom zou
LOOTS zelf fomtijds te kort fchieten, oin der poitifehe
verhandelinge die aanhoudende uitlokkiug, dien algemeenem
indruk mede te deelen, waarvoor zij misfchien niet vathaar
is — ook wel firuikelen of dwalen (hard of ongeregeld wor.
den) op zoo langen, eentoonigen weg? Niet Felix Meritis of
zhnfterdarn, en het eerite en laatfle kwartier der eeuwen,
door ons beleefd, moet de kring ziju, in welken zich zulke
geesten fangs een zelfde pad al geftadig bewegen. Neen! Dat
zij zich aangorden met moed en kracht, oin voort te fchieten tot de late nakomelingfchap , en, als HOMERU s, II 0•••
RATIUS, MILTON, RACINE, bun licht laten febijneu over
de wereld!
Thans de afitmcierlijke ftnkken nagaande, bevindert wij,
dat dezelve met dezulken beginnen, die al vt56r jaren zljte
uitgefproken. Het eerfte is:' De Volkswoede, toegezongen aim
de Gebroeders na WIT, 18oz. Hetzelve zou ons bijna nopen, eenige beperking te geven aan onze vroegere uitfpraalt,
bij het gedicht op Chattam geveld: dat het genie van rijd
en oefening flechts weinig huip ontleent. De waarheid is, clat
de rsatuurlijke vaardigheid fomtijds een meesterftuk voort.
brengt, maar dat de oefening alleen haar eene zekere
baarheid bijzet. Het genoemde fink, zonder ontbloot te
van veel fchoons en verdienftelijks , heeft echter overeen.
komst met dat lofdicht van den ouden SIMONIDES, die
naar Castor en Pollux verwezen werd , om twee derden van[
het gevraagde loon te ontvangen.
Her volgende: De illgemeene Yvede, gefloten te zintiens,
dat zelfde jaar, in korten tijd, vervaardigd, heeft ons desniettemin beter voldaan. Hoe minder de zanger nog eigenlijke
kun.•
0 2
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kunflenatr is, hoe weer hij natuurlijkri
a..langt van zijne nor
to de geestdrifc, waarmede die hem vervult. Genoemde- Vrede was desti i ds de blijde hoop van bijna geheel Europa, inzonderheid van Holland; en niet minder was het de Held,
*an wiens ongehoorde daden men denzelven voornamelijk dank
weet ; fchoon de een en de ander ons vreesfelijk hebben te
lent gefteld. Het fink draagt echter eenige kenmerken van
overhaasting.
Dit jaar fchijnt 's Dichters geest verwonderlijk vruchtbaar
te zijn geweest ; want ook het derde fink, waarbij het vierde behoort, is geteekend 1202. Befekaving het geluk der

Polken; uitgefproken in de Illaatfchappij Felix Illeritis, ter
gelegenheid van hare vijfentwintigfle verjaring. Wederom een
feestzang — en wel voor de fchoone, bevallige dochters van
den vrede — ter verjaring eener Maatfchappij, _met regt de
trots en de vreugd der Amfierdammers. Hoe regt vrolijk
gepast is reeds de aanhef:
Vaar juichend op, mijn geest, met onbedwongen vlugt,
Gelijk de leenwrik flijgt in de eerfle voorjaarslucht,
Als hij, op vleugelen des zangs in 't zwerk verloren,
De ontwaakte vreugd der aard' de herne/en doet hooren.
Het opgegeven thema geeft voorts eene zeer geregelde leiding aan 's mans gedachten. Eene, fchets der jammeren van
den woesten toefland — van het opklaren der dikke nevelen
van het fchoone des vollen dags, vruchtbaar in keurige
genietingen en heerlijke fchouwfpelen. Daarna een historisch
tafereeltje van den gang der hefchaving — van hare omflandigheden in Holland — eindelijk te huis gebragt op de Maarfchappij. Inderdaad, wie moet dit niet eenvoudig, natuurlijk
en rijk noemen? Schoon wij dan ook bier en daar eenige bardigheden ontmbet hebben, zoo willen wij daarvan geene bijzondere melding waken, maar enkel betuigen, geen genoegen
te kunnen nemen met den zin van bladz. 52. reg. 13. Ds
vijzelt tegen hem (den najaarsfform) een' ringnmur op van
fleden; als ook niet in den klank van den vijfden regel daarop, alwaar, gelijk in het vervQlg ook, de u (als gij u) zeer
clerk en afzonderlijk uitkomt, flrijdig met hetgeen in proza
Sou gefchieden en met het onbevallige van deze letter.
De Cantate (No. 4) beantwoorcit ten voile aan den inhoud
en
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en de fchoonheid van bet fluk. Alleen zouden wij, voor
frnadigst , finaadlijkst lezen.
De Batavieren ten tijde van cAjus J U L I U S CES AR,
ligt, na de laatfte,afzonderlijIte uitgaal, nog te versch in het
geheugen, om eenige bijzondere berchonwing te vorderen.
Het is gewis een fchoon, regt patisch ftuk, belangrijk door
vorn en inhoud.
Thans beginnen ftukken van latere dagteekening of minders
bekeudheid, met den Rouwzang ter gedachtenisviering van
J A Q uEs KUYPER. (r 8o8.) Om eenig denkbeeld te geven
van de waardige wijze , op \velke deze Reveling van twee
Muzen door de derde vereerd is , fchrijven wij het vol.
gende af:
Ja, gij deedt ons een' galm nit hooger kringen hooren,
Wanneer ge, in dubbel vuur van kunstgevoel ontgloeid,
Niet met uw tooverftift den zintuig hieldt geboeid,
Maar met een flout penfeel tafreelen wrocht voor de ooren.
Zoo florae gij het fcboon, voor uw gezigt ontfloten,
Gevoeld door uwen geest, in dribble fpraken uit,
Gelijk een koele bron
ftroom) , die op 't gebergte ontfprnit,
En met verdeelden loop kornt bruitend nedrgefchoten;
Iiij drenkt van 't zuiver nat, uit eigen grond geweld,
En door geen tlijk beroerd, bier bosch en beemd en veld,
En draagt op gindfche golf de kielen, blank van zeilen;
Langs wijdverfchillend (poor befpoelt hij 't Zuid en't Noord:
Maar, wat al volken bier en ginds zijn baren peilen,
Een enkle bronwel flechts bragt bei zijn takken voort.
De ruimte verbiedt ons verder voort te gaan , de nadere
aanwending te laten volgen, en den regt gevoeligen coon des
lijkzangs mede te
vernemen. Deze gevoeligheid moet
van
misfchien ook, van
den anderen kant , zoodanige beelden en
wendingen verfcboonen, als min eigenaardig zouden kunnen
gerekend worden; zoo als op hl. 96, beginnende: Op, fpreh
tui g , dat zoo Quist geflend wend tlsor zijn vingren, tot: o fa,
wij zien uw fchors; uw geest is u ontroold. Als ook de vier
volgende regels.
Voorts op bl. 99 de adelaar, die zich aan
den toon van het hoogstgeflemde lied net bekreunt
dat
immers geen vogel doer, tenzij om nit fchrik des te hooger
op
03
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op to flijgen. En op bl. 107 de gevallen cikenboom , die gewisfelijk den Ainflerdamfeben koopman weinig denkbeeld geeft
van een zwaar verlies — to minder nog, zoo hij jnist in bout
mogt doers. De begaafde Dichter vergeve ons deze aanftipping van hetgeen,, in zoo verleidelijken dos, naar ons oordeel ,
nanleiding zou km-men geven tot verkeerde navolging en vatfchen fainak.
Wij komen am bet dichtfluk : Ter gelegenheid van het viil•

entwintigjarig beJlaan van bet Gebouw der Illaatfchappij Felix Meritis. (I3I3). Elk ziet , dat deze gelegenheid weinig
verfchilt van die, welke wij reeds gedachten. Het gebouw
zelf, hoe fraai ook , leverde toch geene genoegzame flof voor
dusdanigen zang. Desniettemin verlinoadt het de floute Dichter,, ditmaal cenig ander onderwerp to kiezen , dan bet geflicht , of eigenlijk de flichting , zelve. En mogelijk heeft
2iin genie zich nooit luistervoller ontplooid , en deszelfs kenrigfte fcbatten ten toon gefpreid , dan bij dezen vrijen zang
ter eere van het geliefde Felix, ter aanprijzing en verheffing
tier wetenfchappen en kunflen , die in dit fchoone Pantheon
gezamenlijk worden vereerd. De ingevlochten lierzangen vooral, tot iof van elke afdeeling in het bijzonder,, zoo fchoon
op zichzelve, zoo keurig in orde gefchikt, zoo vol afwis.
feling in maat en gang, zoo blijkbaar ktimmende , zonder dot,
echter, de eerst bezongenen door de laatflen overfchenen
leveren een onvergelijkelijk geheel.
Worden
Boor, ten float, het volgende:
Maar , wie ftoort zoo ras mijn zangen, Letterkunde, annul gewiid?
Dichtkunst! float men ij verzu chti g, u nit de eerbaan van den firijd ?
Neon, wat zie ik ! 't is uw zuster,, minlijk , vrolijk van gelant ,
It Is de Schilderkunst , die dartlend door de reij en zwieren gaat ;
Zie , hoe luchtig zweeft hoar gordel , kleurende als de regenboog,
Of gelijk de zonnewagen, als hij fchittrend vaart omhoog:
Alle gloeden , alle glanfen , fpelen, firalen om haar heen ,
En een trans van fiarren wemelt, als een lichtwolk,om haar fcbreen.
Zoo is 't, dot de dagbodinne door de luchtgewelven danst ,
Met de maagdelijke roodheid von den uchtendgloed omkranst.
Zoo flrooit zij de frisfche rozen , als een fneeuwvlaag, in het rond,
En fchept geuren , en doer kleuren tintlen longs den valen grond.
Dan ,dan rijzenbergen,bosfclien,door de fchittring van haaegloed ,
Op het zwart paneel van de garde, dat zij vrolijk lagch en doet :
Dan,
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Dan, dan fchiet zij duizend verwen over duin en over dal,
zij fchildert heel de fchepping, en geeft fchoonheid aan't heelal.
Schilderkunst ! tit beeld is 't uwe, gij Godes die nit den nacht
Van het eaklig, van bet ledig , Godenwerk te voorfchijn brags.
Met uw tooverflaf in handen, van uwe almagt flout omgord,
Doet gij werelde n verfchijnen , waar ge nnw toovermengfel fort :
Door het flingren van uw vingren , magtig in haar heerfchappij ,
Toont gij ons den blik der Godheid en der Duivlen razernij. enZ.
Het laatfte, uicvoerige ftuk, van 1816, beet: Roem en Vatderland ; ter gelegenheid der Prijsuitdeeling in het Departewent Teekenkunde der Maatfchappij Felix Meritis. Schoon
betzelve zeer veel verdienfle bezit, zoo kunnen wij het toch
niet de kroon van bet geheel noemen. Hetzij die zekere
bitterheid, welke bier, bij de gedachte aan de jongfle onderdrukking des vaderlands, heerscht, kwalijk flrookt met
den lof der lieve Zanggodinnen — hetzij de patriotfche verontwaardiging op zichzelve, te lang bewaard , gelijk vele
floffen, een fcherp zuur aanneemt — of dat de Zanger,
weer door het goede en fchoone gelokt op de baan van den
zuiveren fmaak, dan wel door leer en tucht daaraan geboeid,
eene zekere mate van onbefchaafdheid doer zien, wanneer
bij zijner vijandige drift te zeer botviert — LOOTS behaagt
ons, op den duur, het meest, wanneer hij geheel de guile,
vrolijke, juichende LoOTs is. Dat er in dic zeifde fink mu
en dan van ridderkruifen gefproken worth, lokte, daarentegen, eenen glimlach op ons gelaat , om de naïve blijdfchap
van den won der natuur met deze welverworvene eer.
Gelijk het gebrekkige in den gang zich meestal mededeelt
aan de bijzondere regels, zoo hinderen ons op bl. 147. reg.
8. rinklend klatergoud; bl. 148. reg. 8. nederdondren, vooral
omdat het fchijnt eene lijdende beteekenis te hebben ; bl. 151.
reg. it en Ia. Geen oord , hoe zalig, hoe verloren, Of 't wordt
beinind 'door 't kroost , tens op diet: grond geboren. Immers,
van het zalige fpreekt dit van zelve, en verloren levert hier
weinig zin. Bl. 165. reg. it. Dat _grand, die plasfen, HIER
DIKWERF DY MIJN VAN GOUD. BI. 167. reg. 9. LAAT 00IC
HOOREN.

Nu volgen kleinere flukjes, en wel eerst : .Bij het Examen
der kinderen in de (lads ilrmenfcholen (:810;) een juweeltje,
des onderwerps waardig. Een enkel valsch fteentje wieg
van mi j, moest er nit geworpen zijn.
/Ian
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Aan 'Juders; een dim bij de Departementsfehoo/.; mode
voortreffelijk.

Seragnen. Waarom Serafijnen? Misfchien ligt er lets verborgends in de gefchiedenis van dit versje. Het is eene lieve
troostrede voor het moederhart, waaraan een kind is ontfchenrd.
Ter verjaring van eene Friendin. Aardig; zoo flechts niet
een beetje to togtig, hijgend en bezweet, om voor het pabl!ek te'verfchijnen. Lauwerier zal den Dichter bij keurige
taalzifters geenen laurier doen plukken.
Aan eenen jongen, armen Dichter. Luimig! Misfchien wel
grootendeels uit eigene ervaring geput. Trouwens, de Dichters ftonden nooit zeer wel met Flatus en de voornaamite
dienaars van dezen blinden God. En, in , fpijt der verbrei-ding van wetenfchap en fmaak , zal het bij het Catchalls bij
ten) groote gros der lieden van bedrijf wel uicgemaakt blijven, dat een Dichter een gek is, wat het praktikale leven
betreft, en de ziel van alle zaken, het folide, klinkende geld.
Een paar Itukjes in vriendenrollen. Fraai!
'fan den Heere w. JURJANS Ez., op bloem- en fruitflukken van G. J. J. VAN o s. Zoo wij dit geene gouden
appelen in zilvergebeelde fchalen mogen noemen , het zijn
ten mintle rozen en granaten, of wat zich maar keurlijks denken !flat, zich fpiegelende in de helderfte, heertijklre beck,
en onder het liefelijkst geruisch en gefuis, bij het fonkelen
der zonneftralen op de zachtkabbelende oppervlakte, met
vollen wellust der aanfchouwing genoten.
Volgt een (gelegenheids-) ftukje aan de Vrauwen ; waarbij
men aan AtcACREON, of misfchien nog eer aan JANUS
SECUNDUS, moct denken. Hoor het flot:
Mogt de fchenker van Jupijn
Mij der Goden nektar mengen,
'k Zou bun d' eerften dronk niet brengen,
Neen! 't zou voor de meisies zijn.
Helder met het glas dan klinken,
Als haar oog ons daarom vleit:
Laten wij de Vrouwen drinken,
Drinken 's levens zaligheid!
Het laatfce: Het Nachtegaaltje , beet: Ex tempore , en is,
als zoodanig, zeer aardig; fchoon men anders twijfelen kon,

of

GEDICHTEN.

*09

or er ook jet grooters achter het kl eine vogeltj e ftak , op
een' afftand nainelijk.

Op de Bevalling der Prinfes van Oranje. Te Leyden , bij
Herdingh en Zoon. 1817. In gr. 8vo. f

Eif de Geboorte van den jongen Prins. Te Rotterdam, bij J.
Immerzeel, Jun. 1817. In gr. 8vo. f -4Wij maken geene zwarigheid, deze dichtflukjes een paar
juweelen te noemen, waardig het jeugdig hoofd des afgebe,
den Vorsts te verfieren. Geen wonder, zoo T TO LENS
beteekent, gelijk men wil, en wij gaarne gelooven. Doch ,
hoe ongelijk is de kleur van deze twee puikgefleenten; en
hoe veel winnen wij er, juist daardoor., bij, dat wij ze beide bezitten! Ja, lezer, een zoo aangenaam contrast werkte
misfchien in lange niet op uwe ziel, als de lectuur,, eerst
van BORGER en dan van TOLLENS, zal te weeg brengen.
Wij durven u radon, beide te koopen , en in deze orde bijeen te
voegen. Onzc beoordeeling, ten minfte, houde dezen gang!
Bij BOR GER hooren wij het gelui van henderd zware
klokken de belangrijke gebeurtenis door de ganfche find, ja
heinde en veer, verkondigen. Die diepe, deftige toon fchijnt
ons de toon van het diepgetroffene en ernflig gevoelende hart.
Zoo voegt het, zeggen wij, in den mond van eenen man,
die het letterveld met diepe voren ploegt , aan de kennis en
dienst van het heilige is gewijd, en de . bazuine Gods met
ongewone kracht en nadruk pleegt te doen hooren. Het
tweede couplet is vooral een keurig final van klanknabootling. Het vierde , verrast door eene zekere floutheid, en bet
gelultkigfle gebruik eener zeer bekende fpreeltwijze. Aileen
het tweede fpreekt mislchien- het bedoelde niet duidelijk genoeg uit , en kan daardoor eenigen fchijn van gezochtheid,
in bet Oog van den een' of anderen, .verkrijgen. En, ten aanzien van het vijfde orlaatile, flan Wij voor,, in plants' van:
ztjn fchans God! te lezen: zip; fchans zijn wij; latende vet.volgens : geen feed genaakt een kind , onfingeld en bewaakt door
God en vif miljoen flaferen, gelijk het is.
Dwalen wij niet , dan duidt reeds de titel aan ,dat wij bij TotLENS eenen anderen coon te wachten hebben. BORGER ' S gedachte vertoefc bij
keyalling , de fularcelijke ontbinding van de
ban-
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banden der natuur, om de gezegende vrucht in het Licht te
brengen; de ander fpreekt enkel van de geboorte des jongen
Prinfen, en een fchoon motto tooit de gevelfpits nog al vrolijker op. — Het vers beantwoordc hieraan.
Wappert , vlaggen! van de ftengen,
Bruit, kartouwen! baldert luid.
Wie hoort in deze klanken niet de luide vreugde, die in
verfeheidene volgende coupletten zich al helderder en helder-

der laat hooren; velden en vloeden, kinders en grijzen, Nederlanders en PETER ' S Neva- flad gezamenlijk oproepende,
om de blijmare te verkondigen ? Juist gekozen zijn daarenboven de denkbeelden, die reden van deze vreugd, van deze
oproeping om in algemeene bedevaart te gaan naar het wiegje
van den kleinen w ILL moeten geven. Dat Ilapende kindje zal ddns voor ons alien waken ; die teedere handjes zuilen den zwaren fchepter torfchen; aan het lot van dit kind
hangt uwer kinderen lot; Neérlands hoop rust hier ja hoop,
niet ilechts wensch, want
Vaders bloed is WILLEIVIS bloed,
Moeders blood is A LEXANDERS;
bidden wij clan alien voor het dierbare wicht. — Ziedaar den gang.
Aanmerkingen laten wij hier achter, fchoon op ieder dichtfluk te maken; omdat ze — niet noodig zijn. BonoE R's
grondflof wijkt voor niemand; maar hare bewerking komt
niet zonder langdurige oefening tot de volmaaktheid van
eenen POLLENS.
Bloedverkoeling , — of Distelkransje voor den Besordeelaar milver Inwijdings-Redevoering in de Vaderl. Letteroeff. ran
Fehr. 1817. Door Mr. B. H. LULOF S. To Groningen , bij
J. Oomkens. In gr. 8vo. 30 BI. f 5-8
Een jong Profesfor, op weg om zijnen post plegtig te aanvaarden, Rapt als een paauw daarheen. Een ambtgenoot of
ander man van ondervinding waarfchuwt hem tegen zekere
lompe winderigheid, als flrijdig met het gewigt en de deftigheid van zijnen nieuwen 'land. En nu vergeet hij het decohet is waar met zekere
rum zoo gansch en al, dat hij
vlug-
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viugheid, en zelfs met aanhalingen uit onderfcheidene tijden
en talen y openlijk op firaac blijft Haan razen en tieren tegen den onvoorzigtigen, die hem durfde ten beste raden.
Ziedaar, juister dan in het voorberigt des Schrijvers,
oorfprong, inhoud en doel van dit boeltje geteekend. Wat
zullen wij er meet van zeggen? De Hoogleeraar zich ontflagen hebbende van alle wederlegging onzer gemaakte aanmerkingen, met uitzondering alleen van hetgeen onze vrees voor
Germanismen betreft , zoo hebben wij ook doze maar alleen
te verdedigen. De Heer LULOFS wete dan, dat dit kwaad
Met enkel in woorden, maar vooral in fpreekwijzen, in tie
geheele houding en wending van den fliji , pieegt te fchuiien.
Niemand kent beter, dan onze BILDERDIJK, al den rijkdom der Hollandfche taal; en fchaars iemand beklaagt zicii
luider over de verbastering, die zij, , door onze gemeenzaanaheid met bet Hoogduitsch , in de meeste gefchriften van den
dag heeft ondergaan. Wij, daarenboven, zijn van meening,
dat flechts iemand van zijn gezirg, en wel in poezij, met
voegzaamheid deze en gene woorden weer kan invoeren,
die, bij ons te eenemaal onbekend geworden, voor den minkundigen alien fchijn hebben van op vreemden grond gekWeekt
te zijn. — Ten aanzien van den Franfchen wind zeggen wij
alleen: er is meer dan te veel afkeer tusfchen de zuidelijike eri noordelijke deelen van ons Koningrijk. Althans
kunnen Met zien, daft de genegenheid uit lien hock zoo leer
flerk blaast. Aile de overige aanmerkingen fchijnt de Schrijver liever verkozen te hebben met daden dan met woorden te
weerleggen. Doch, wij twijfelden niet aan 's mans vitigheid,
zijne bekendheid met onderfcheidene talen, en gefchriften,
dezelven opgelleld. Integendeel, bet goed gebruik, de be,.
hoorlijke regeling en befchaving waren het, welke wij wenscho
ten, dat zich in voigende voortbrengfels duidelijkervertoonden,
En in dezen wensch zijn wij door het onderhavige flukje ten
ilerkfte bevestigd. Waarlijk, rottingfmeer en alle die fraaiheden
Haan leelijk in den mond Bens mans, die der jeugd brefthaafde taal en fliji leeren, en met het voorbeeld van al , wat gepast is, moet voorgaan. Wij misgunnen LULOFS wel de
bloedverkoeling niet, gelijk hij zijn gefchriftje zoo eigen
aardig en openhartig noemt, welke echter ons blood zelfs voor
Been oogenblik heeft doer gesten ; maar een Profesfor met eon
knuppel is, in ons oog , toe' seen bewinnelijk voorwerp: wij
hod.
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bouden ons liever aan het oude: ingenuas didicisfe etc. En,
wanneer men voor anderen eene disteikroone vlecht, loopt
men zoo tigt gevaar, zichzelven eerst en ergst te kwecfen.
Veen, Profesfor! geef ons geene doornen en distelen weer.
Te goed is daartoe de grond, die u ter beboutving werd toevertrouwd. Hartelijk wenfchen wij , hoe boos gij ook op
ons zijt, dat gij er eenmaal vele lauweren van zult oogften.
Want, zoo wij ook eens aardig mogen zijn:
Geenszins om u te pantoiPlen,
Spraken wij een hartig woord;
Maar om 't onkruid weg te fehorlen,
Dat ook 't eerst gewas verfloort.

Ter Gedachtenis van twee onzer Illedefludenten c. s. c. VAN
DER MUELEN, en P H. H. THEMMEN. Te Groningen , bij
f :-8-:
W. van Boekeren. In gr. 8vo. a8
aanleiding tot deze treurzangen is bekend; de voorafgaande dichtregels hebben in ons oog de meeste waarde; en
bet daar aangewezen oogpunt, waaruit wij deze flukjes befchouwen moeten:
Zoek gij dan ook, lezer ! uit kunstmin gedreven,
Geen' dichtftijl in 't kransje door vriendfchap geweven:
Wij volgden, in 't fchetfen van droefheid en fmart,
Geen kieschheid van woorden, maar de infpraak van 't hart."
dit oogpunt houdt eene gefirenge kritiek bij alle de volgende
terug. Echter vinden wij ons gedrongen re betuigen, dat wij
met den wensch van den Litt. Stud. w., dat alle de Groningen fludenten in Groningen hut: graf vinden, geenszins ons
vereenigen: dus fpreekt hij de overledenen aan:
Rust zacht, rust liefelijk(!) in Gruno's grijze wallen,
Waar vriendfchap op uw graf haar zilte tranen weent,
, Tot dat, wanneer de dood ons insgelijks doer vallen,
„ Een vriend in eenen groef ons alter ftof vereent."
Twee flukjes in (misfchien poaisch?) proza zijn in waarde
aan de versjes volkomen gelijk, van welke de goede meening
de ednige, immers de beste, aanprijzing is.

BOEKBESCHOUWING.
de
elementis disciplinm theologicm bene ac diligenter
pertractandis, publice habita die a8 Decembris 1815.
cum ordinariam theologize in Athenmo Frifiaco profesfionem folemni ritu aufpicaretur. Leov. apud .7.
IF. Brouwer. 1816. p. 35. 4to.

WESSELII ALBERTI VAN HENGEL, OratiO

D oor verfcheidene blijken van vlijt en kuride heeft zich
de Heer v AN HENGEL zoo voordeelig bekend gemaakt, dat ieder eenigzins bevoegd regter hem volkomen berekend moet oordeelen, om op den leerftoel der
Godgeleerdheid geplaatst te worden aan het Athenmuni
te Franeker. Deze waardigheid, welke hij zoo zeer verdiende, heeft hij aanvaard door het doen der voor ons
liggende Redevoering, over eene behoorlijke en zorgvuldige behandeling. der eerfle gronden van de godgeleerde
fludien. Deze ftof is gelukkig gekozen, en komt zeer
overeen, zoo wel met het algemeene voorfchrift der
Koninklijke wet op bet hooger onderwijs , als met de
bijzondere inrigting der Illustre fcholen. Volgens de
wet, immers, moet een theologant zich niet vergenoegen met bet theologisch fystema te beftuderen, maar
ook de behoorlijke gronden leggen, om hetzelve daarop
te bouwen ; en hiertoe mogen ook de Illustre fcholen,
of Athenza, verftrekken: terwijl de Akademien tot het
voltooijen van bet gebouw beftemd zijn.
Tot de eerfte gronden, nu, der godgeleerde fludien
brengt VAN HENGEL de gewijde nitlegkunde, de herkelijke gefchiedenis , en denatuurlijkegodgeleerdheid. De
zoogenaamde voorbereidende fludien behandelt hij niet.
Derzelver noodzakelijkheid, toch , is algemeen erkend,
en thans door de wet gellaafd, fchoon , voorheen,fommigen daarover vrij losjes henen vlogen , om, zoo fpoedig
P
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dig mogelijk, bet Kodgeleerd zamenftel bij den eenen of
anderen Hoogleeraar, of ook wel bij meerder,, te leeren. Die ftudien alleen, welke onmiddellijk betrekking
hebben op de godgeleerdheid, tot zijn bepaald oogmerk
willende befchouwen, track hij dezelve aan te bevelen: vooreerst , om derzelver nuttigheid en aangenaambeid op zichzelve; ten tweede, omdat ieder dezer bijzondere (Mien bij uitnemendheid gefchikt is tot opheldering der anderen; ten derde, omdat eene behoorlijke
kennis van alle drie tot de hoogere godgeleerde ftudien
de beste handleiding geeft.
Het eerfte gcdeelte, dan , der Redevoering worth beneed, om zoo wel het aangename als het nuttige van
ieder dezer ftudien , afzonderlijk , aan te toonen, ten
einde belang voor dezelve te verwekken. Het tweede
dient , om derzelver wederkeerigen invloed op elkanders
opheldering voor te dragen. In hetzelve worth gehandeld over de opheldering, welke de beoefening der kerkelijke gefchiedenis en aan de beoefening der natuurlijke
godgeleerdheid en aan die der gewijde uitlegkunde kan
toebrengen; voorts over het nut der uitlegkunde voor
de natuurlijke godgeleerdheid en kerkelijke gefchiedenis;
eindelijk over het nut, hetwelk uit de natuurlijke godgeleerdheid voor de kerkelijke gefchiedenis en de gewijde uitlegkunde ontflaat. Het derde hoofddeel is gefchikt
om te betoogen , dat de juiste kennis der drie opgenoemde ftudien eene natuurlijke handleiding geeft tot de C hristelijke godgeleerdheid, of Dogmatiek , tot de Christelijke zedekunde, en tot de pastorale wetenfchappen en
de predikkunde; welke alle, met regt, door den Redefilar tot de hoogere wetenichap der godgeleerdheid gebragt worden. Br is, derhalve, veel, zeer veel in deze
Redevoering, ja mogelijk wat al te veel, zoodat het
derde ituk alleen, indien bet wat meer ontwikkeld ware, genoegzaam tot het eigenlijk oogmerk der gekozene
flof had kunnen zijn. Het tweede komt ons ook wat te
gekunfield en te fiin gefponnen voor. Met dat al kunten viqi, over het geheel genomen , deze Redevoering
aan-
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aanprijzen, als den Steller eer aandoende. De bijge.
voogde aanmerkingen zijn fpaatzaam, en zonder de minpraal van geleerdheid. De eindelijk , is vloeijend, fchoon en krachtig; zoodat wij, hierin,volkornea
inftemmen met den kundigen Heller der recenfie van dit
auk , te Olden in de Bijdragen tot de beoefening ge.
fchiedenis der Gadgeteer& Wetenfehappen, x817 , Deel
V. St. t, bladz. 24 env. Het zij ons echter vergund,
eene kleine bedenking, ter verdediging van den Heer
VAN HENGEL, te opperen tegen hetgeen in die recenfie yerzekerd words, dat de Latijnen amnia tegea
tinum, pauca, multum ftellen , maar niet gelijk in deze Redevoering gefchiedt, tegenover fingula, en dat
het dan univerfa had moeten zijn. Dat deze twee laatfie woorden meestal tegen elkander over gefteld wor.
den , erkennen wij ; doch wij meenen, dat het niet
gefchiedt. Immers vinden wij bij cut s AR, (de Bell.
Gall. Lib. 1. C. 48.) Ex ornni copia finguli fingulas de.
legerant ;en bij CICERO zelfs , (de Leg. L. 2. C. 12.)
Plures Deorum onanium, finguli fingulorum retardates,.
(de Fin. L. 2. C. 13.) Singulas potius res, pain om.
nia qua prima natura approbavisfet.
Oratio de Gran.
cis Latinisque historicis medii xvi ex Orientaliura
fontibus illustrandis, publice habita die 28 Deembris A. 1815. cuin literarum Orientalium profesfio.
nem ordinariam in Athenteo Frifiaco folemni ritu aufpicaretur. Leov. apud y. Ty. Brouwer. 1816. p. 47.
4to.

HENRICI ARENTII HAMAKER,

A l federt eenen geruimen tijd was de Heer

H A MA-

als iemand bekend, die bij zijne uitgebreide ken.
nis in de Griekfche en Latijache eene gansch niet gt.wont bedrevenheid in de Oosterfche letterkunde voeg
de. Dat dusdanig een jeugdige en veelbelovende Geleerde tot Hoogleeraar in het Oostersch werdaangefteldaaa
Fra.
KER
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Franekers Athenmum , was eene zaak, die den echten
liefhebber der wetenfchappen niet dan aangenaam zijn
kon: en voor de Oosterfche ftudie zelve is het van veel
belang, wanneer een leerftoel in dezelve toebetrouwd
worth aan iemand, die veel aan de Griekfche en Latijnfche letterkunde gedaan heeft ; dewijI beide vakken van
itudie in een vrij naauw en zeer belangrijk verband than.
De ftof der Redevoering, door den Heer H A M A K E R
tot zijne intrede gekozen, toont dit verband door een
fprekend voorbeeld aan: dezelve komt hierop neder,
dat de Griekfche en Latijnfche Schrijvers der Illiddeleettwen tilt Oosterfche bronnen behooren opgehelderd te Ivorden. Deze ftof is zeer wel te pas gekozen in eenen tijd,
dat men meer werk maakt , dan te voren, van de gefchiedenis der Middeleeuwen.
De Redevoering wordt , zeer natuurlijk , in twee hoofddeeten gefplitst. Het eerfle is algemeen, en handelt over
de dwalingen der Schrijvers van de Middeleeuwen in
het verhalen van buitenlandfche gebeurtenisfen, en over
de bronnen Bier dwalingen. Het tweede handelt bijzonder over het nut en de voortreffelijkheid der Oosterfche
Gerchiedfchriivers ter opheldering der gemelde gebeurtenisfen. Beide deze ftukken worden zód, voorgedragen, dat men niet alleen van de waarheid van des Redenaars ttelling volkomen overtuigd wordt , maar ook
ten flerkfte gevoelt, dat hij in deze zaken volkomen te
Buis is. De ilijI is, over het geheel genomen , zuiver,
en, zoo ver dit met zulk een onderwerp beflaanbaar is,
levendig. Eene menigte van geleerde aanhalingen en
aanmerkingen zijn achteraan gevoegd. Dit kunnen wij
juist niet zeggen , dat ons het meest bevallen heeft.
Enkele aanmerkingen op eene ftof, als deze, waren,
voorzeker, niet overbodig. Doch kan men dat van alle
zeggen? Heeft het geheel niet een zeker voorkomen
van uitftal van geleerdheid ? Intusfchen bewijzen die
aanmerkingen, wat men van iemand, die nu reeds zoo
veel kunde bezit , verwachten kan, vooral, als hij zelf
begrijpt, dat, hoe meer men zijne geleerdheid met °ordeal.
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deel beftuurt, men des te meer wezenlijken roem behaalt en wezenlijk nut doet. Wij wenfchen, dat hij de
zoo nuttige Oosterfche ftudien zeer veel luister bijzette ,
en derzelver lust ook metderdaad aan velen inhoezeme!
dezen wensch, welks vervulling wij niet zonder
grond molten hopen, voegen wij nog een' anderen, dat
onze jeugdige en vurige Oosterling gedurig tevens in
bet oog houde, welk uitftekend nut de Bljbelitudie uit
de Oosterfche letterkunde halen kan, en dat hij deze,
in onze dagen vooral zoo aanbevelenswaardige, fludie
met denzelfden ijver moge beoefenen, met welken hij de
Oosterfche letterkunde tot hiertoe fchijnt beoefend te
bebben! Hoe meer hij ook dezen wensch vervullen zal,
hoe meer hij aan de pligten, hem door zijnen post opgelegd, naar den geest der wet voldoen zal.
Eene kleine aanmerking tot flot ! Onder de groote
mannen onzer eeuwe, die in bet wijsgeerig behandelen
der gefchiedenisfen uitgemunt hebben , wordt RAYNAL
met GIBBON en ROBERTSON gelijk gefteld. Wij betwisten aan RAYNAL zijne verdienfled niet , doch zouden hem op verre na met de beide andere Gefchiedfchrijvers niet gelijk flellen. In het wijsgeerig befchrijven van gefchiedenisfen fchieten de Franfchen bij de
veel diepdenkender Engelfchen zeer te kort ; en op bet
philofopheren van eenen RAYNAL zou nog al vrij wat
aan te merken vallen!
Bezit en behoudt men z,iln gezond verfland ,wanneer men
van den eenen Godsdienst tot den anderen overgaat?
of Gefchiedenis van den overgang des Hofraads VAN
MAIBACH, nit de P y-otestantfche tot de Roomschkatholijke Kerk; e a waarfchzrn'ende wenk voor alle
twijfelaars. Naar het Hoogduitsch. Te Leeuwarden,
bij Steenbergen van Goor. 1817. In gr. 8vo. 338 Bl.
f 2-18-.
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ij gaan, gelijk de meeste lezers zullen doen, de
inP3
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inleiding met ftilzwijgen voorbij, hoewel dez'elve, tegen tie priesterlijke heerfchappij door den Godsdienst
gerigt, vele ware woorden bevat, die wij vertrouwen
dat niet zullen verloren zijn; maar wij hasten ons tot
de gefcbiedenis. De Hofraad VAN Dim E A c ii (dit is
een verbloemde naam) was bij zijnen overgang van den
Luterfchen tot den Roomfchen Goisdienst, ja al veel
vroeger, op den regten weg tot krankzinnigheid. Door
boogen dunk van zichzelven voorbereid , viel hij in banden van zoodanige geestelijke wervers, aan Welke bet
iaitdooven ook van het laatile vnnkje gezond verftand
genoegzaam was toevertrouwd. AnLierins als eenwerkzaam, geleerd en fchrander man hekend , was zijn geest
Al vroeg zoodanig verwrongen, dat hij voor zinncloosbeid bij uititek vatbaar was. Reeds als jongeling vond
gij den wijsgeer bii Luc inNus geenen verwarden kop ,
Maar behagen in diens verftandige fcherts , gen hij het
toemde, bij het . volgend betoog aan eenen boer: „ Gij
zult uw koren maaijen of niet maaijen , niet waar?—
In bet eertle geval, (zoo gij wilt
" Een van beiden.
• maaijen) zult gij derhalve geenszihs of maaijen of;iiet
maaijen, maar gij zult maaijen. Dat is duidelljk.—
I, In het laatfle geval, (zoo gij niet wilt maaijen) zult
" gij insgelijks niet of maaijen of niet maaijen, maar
gij zult niet maaijen. Derhalve is het niet waar, dat
" gij of maaijen of niet maaijen zult; maar gij kunt in
bet geheel niet maaijen I " En noe Langer hoe weer
werd het dus gefteld met de wijsgeertc vanMAIBAC
„ Hij fchepte flechts behagen in bet navorfchen van
„ duistere zaken; de duidelijke verfchaften zijnen geest
„ weinig onderhoud. Hij was een minnaar van 1pits" vindigheden , en daar hij veel over geleerde dingen en
• wetenfchappen wist te fpreken, werd hij voor een
• zeldzaam genie gehouden, waardoor zijne eigenliefde
„ en zijn waan, dat hij bijna alleen verfland had, en
• zich niet met anderen behoeFde te vergelijken,• zoo
„ vast bij hem inwortelden , dat hij zichzelven voor de
vraagbaak der wergild Weld. Eene geOmetrifchr demon-
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„ monitratie was voor hem duidelijker, naar mate hij
t) zich derzelve meer bewust was. Zonder het te we„ ten, was hij gewoon, dus te oordeelen: dat er een
„ God is, dat er in een driehoek niet meer dan eenreg„ te of ftompe hoek zijn kan, is des te meer waar, de„ wijl ik, FREDERIK VON MAIBA H, het voor
„ waar bond.” Licht mdest hij hebben, of hij kon
niets meer gelooven, en dacht: „ het licht is in het
„ duistere;" hij meende bij de Vrijmetfelaars eenen
wenk te ontvangen, waar hij het duistere vinden kdn;
in hetwelk hij het licht zou aainreffen; en toen hem
dit daar mislukte, verliet hij de Loge. Nu bezotht hij
de vergaderingen der vromen, heftig tegen andersa:
denkenden ingenomene Enthufiasten. Eindelijk zag hij
in, „ dat kunde door ervaring a priori niet mogelijk
is, en fchreef dus alle inzigt , welk de mensch
• vangen heeft en verwerft, aan eene bijzondere open.:
baring der Godheid toe. De natuur wag toen in tijn
2/ oog een groot fymbolum, eene verhevene, oneindige
„ beeldfpraak, waardoor de Schepper zich openbaar,, de, maar waartoe ook eene inwendige verlichting be.=
hoorde, om in die groote, heilige beeldfpraak te
„ dekken, wat de Schepper er mede wilde aanduiden.
Van het dierlijk magnetismus geloofde hij, dat de
„ Schepper der wereld door de openbaring van het mag• netismus geen ande-r doel had , dan dezulken te
fchamen, die geeri geloof wilden hechten aan eene
geestenwereld, welke onder de zigtbare verborgert
17
„ ligt."
Hij huwde eene bevallige vrouw,, vol fmaak en gcvoel, die, terwijl hij van ziine zijde haar vruchtbaar genie bewonderde, hem Weld voor eenen grooten denker
en onderzoeker van geest en hart. En in een gezelfchap , dat een kunftig opgerigt Inflituut der Propaganda was ,zonderling zamengefteld nit menfchen van driederlei onderftheidene Kerkgenootfchappen , vonden de
beide echtgenooten den weg tot de alleen zaligmakende
itoomsch- katholijke kerk.
24)

21

P4
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Op de volgende wijze redende M A I B A C n over den
man in de maan: „ Hij moge er zijn of niet zijn , altijd
„ blijft echter de redematige vraag overig , of hij mogelijk of onmogelijk is ? en in het eerite geval, in
„ welke verbinding hij met den Schepper en de ganfche
„ wereld than zou, zoo hij werkelijk beftond, en niet
„ tlechts mogelijk ware ?" „ Voortreffelijk!" zeide
een Pastoor „ Er zijn dingen , waarover men op eene
„ dergelijke wijze moet redeneren , b. v. de onmogelijk
fchijnende wonderen der kerk en barer Heiligen.
„ wil niemand dwingen om aan een wonder te gelooven ;
„ maar ieder moest toch onderzoeken, of lets, dat
fchijnbaar onmogelijk is, evenwel niet mogelijk zij,
„ en wat er uit zou volgen, indien het inderdaad be„ fond. Vinden wij nu, dat de gevolgen werkelijk voor, handen zijn , dan kunnen wij zeker , naar de regelen
„ van oorzaak en werking, tot de werkelijkheid van
„ datgene, wat ons onmogelijk voorkwam, befluiten.”
's Mans overgang ging langzaam; want dezelve werd
meer door zijn haarklovend verftand, dan door eene
gloeijende verbeeldingskracht bewerkt. Hij had L u T E It
afgodisch vereerd, en echter won men hem voor den
Pans. Ziet hier eene der redeneringen, die men bezigde:
„ I) Alles in den Godsdienst , wat mijne rede billijkt,
.31 is Goddelijk. 2) Alles, wat zij niet billijkt en niet
• billijken kan, is een nevel , die voor mijne oogen
„ zweeft, en dien ik zoo lang moet zoeken te verdeey, len, tot dat de rede bevredigd is. Hieruit volgt, als
,„ eene derde gronditelling, dat niets , wat de kerk en
haar Opperhoofd leeren, regtftreeks te verwerpen is.
Indien een leek, of een geestellike, datgene, wat
„ de kerk, volgens het voorfchrift van de Concilien
van haar Opperhoofd, /eert , tegenfpreekt, dan heeft
hij ongelijk, en moet hij ongelijk hebben. Deze
31 ling fchijnt flrijdig met de rede te zijn , maarzij is bet
„ in bet g.eheel niet; want, voorond4Ffeld, dat ie,9 mand, die een lid der kerk is , het balk van een
„ Concilie of bet Opperhoofd der kerk tegenfpreekt,
kan
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kan hij eater niet bewijzen ,dat er in zijne perfoonlijke rede een grond ligt, waarom de Paus ongelijk
zou moeten hebben. Al wat er gebeuren kan, is,
dat een derde, als fcheidsregter, beflisfe. Maar waar
is dezelve? uit den hemel fpreekt geene item meer,
dewijl— nu , dewijl God niet meer Iva, en weet ,dat
wij dezelve niet meer behoeven. Juist daarom moet
• derhalve de Paus altijd gelijk hebben ," enz. Ons ontbreekt ruimte, om al de verdere fchrandere bemoeijingen , om INIAIBACH te winnen, bier aan te flippen en
van flap tot flap na te gaan ; bet is echter lezenswaar.
dig, en evenzeer hetgeen dan vender volgt, over de
verdraagzaamheid, of liever meer dan verdraagzaamheid,
bet wederzijds erkennen van gelijke regten tusfcben Katholiek en Protestant in den tegenwoordigen tijd, en
de daar tegenover flaande zucht tot profelytenmakerij,
en de mode om de vrijheid zijner rede met vreugde op te
offeren; al hetwelk met deze verflandige raadgeving gefloten worth: „ Deze modezucht , om hunne kerk te
„ verlaten, hebben de Protcstanten aan hunnen ver„ trouwelijken .omgang met de Roomfchen te danken.
„ Wat nu te doen? Naar mijn gevoelen niet anders,
„ dan der rede van harte getrouw te blijven, en ons met
„ onze Roomsch-Rathollike broeders hoe langer hoe
„ vaster door de banden van vriendlehap en rede te ver„ eenigen. De rede zal toch hare regten beter weten
„ te doen gelden, dan bet geestelijke Opperhoofd zijne
„ gewaande regten op bet menfebelijke geflacht zal kun„ nen handhaven! Ja, het zal en moet zoo verre ko„ men, dat men aan beide kanten den overlooper ver„ acht. Is dit Bens zoo, dan zal men van zelf met wer„ yen ophouden, en onze minnaars der mode zullen
„ eene andere bezighcid voor hunnen zwakken geest
„ moeten zoeken , waarbij zij minder gevaar ten aanzien
„ van hun verfland loopen, en waarbij perfonen, ge„ lijk MAI BAcH, niet behoeven te ducbten, dat zij
„ door dezen of genen geestelijke, ten koste hunner
„ rede, tot krankzinnigheid zullen gebragt worden.”
Al
P
„

„
„
„
„
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Al fpoedig na 's mans verandering van Godsdienst
begon men zich over zijnen toeftand naar het ligchaam
Zoo wel, als naar de ziel te ontrusten, en riep eenen
geneesheer. Tot een reisje was wel zijne vrouw, maar
bij zelf niet, te bewegen. Om zijnen terugtred, dien
men vreesde, te verhoeden, riep men eenen Ex -dominikaner monnik, eenen doorflepenen Cifulst, te hulp.
1, Ik heb gezworen te gelooven," zeide M AInAcx,
„ wat de kerk beveelt , "en ben ook aangaande de waar1, held van dit geloof in zoo verre overtuigd, als ik het
1, niet kan weerleggen; maar ik moet mij echter in mijn
geloof bevestigen ; ik moet over deze ernflige zaak
nadenken, niet alleen, om twijfelingen uit den weg
• te ruimen, maar ook, om in mijne ziel den grond,
2, waarop alle waarheden der kerk gebouwd zijn, on„ wrikbaar vast te maken.” De exmonnik gaf gerustfiellend berigt , maar voegde er bij, dat een R.00ntschkatholijke gek en een Protestantfche profelyt veel overeenkomst met elkander hebben. Men zocht den fomberen
NAIRAC H te verflrooijen; maar zijne neiging tot eenzaamheid nam toe. Hij fchroomde onderzoek, uit vreet
van zich in verwarring te brengen. Hij ging bedenken,
of men voor de waarheid niet even zoo wel een beginfel van het ongeloo.fekke zou ktinnen aannemen, als de
filozofen een beginfel van het ondoorgrondelijke of tegenflrijdtge aangenomen hebben. „ Hij bewees de alomtegenwoordigheid van God, door aan te nemen, dat God
nergens was: juist daarom is God overal, dewijl Hij
nergens is; want een wezen, hetwelk is, maar zich
„ op geene bepaalde plaats bevindt , moet overal zijn."
Zijne vrienden begonnen nu met ernst root het volkomen verlies van zijn verftand te vreezen. Men bragt
hem in eenen kring van geleerde en verfiandige mannen,
waar hij eene groote mate zijner vorige opgeruimdheid
wederkreeg; maar naauwelijks was hij weder uit dien
kring, of hij werd erger, en een zeker toeval gaf aan
zijne rede den laatften flag. Vroeger had hem een geestenziener fchandelijk bedrogen; niernand is geneliger
over
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een bedrog, dan een Egoist; de toevallige herinnering hieraan maakte hem bijna geheel menichenfchuw.
Gedurig op nieuw voor zijnen terugrred bevreesd ,wist
men zijne neiging voor geheime kunfien, zijn geloof aan
voorgevoel en verwachting van openbaringen , op te
wekken; als zijnde het wel zeker, dat hij over deze
muren niet weder tilt de alleen zaligmakende kerk fprin•
gen zou. Hij had ook weldra verfchijningen. „ 1k
„ kan ," zeide hij , „ mij fomtijds geheel in sets indenken ,
„ en mij vooritellen , dat ik een paard ben , of vleugels
„ heb, gelijk een . vogel." In betere uren, als zijne
zenuwen weder iterker waren, fprak hij over zijne ontdekkingen, waarbij hij steeds het woord geheiin bezigde.
„ ja ! " zeide hij dikwerf, „ wanneer ik mijn geheim
„ eens zal ontdekken , en met mijne wonderen te voor„ fchijn treden, dan zal de wereld verbaasd than." —
Hij beproefde ook zijne wonderkracht , eenen boom bevelende zijne bladeren te laten vallen, enz. en bromde,
bij de ongehoorzaamheid van den boom , tegen zijnen
magtigen tegenflander, waarvoor hij den onfeilbaren
Pans hield. Nu zou men, om de fcandala Ecclefiae
voor te komen, hem in een Bast- of dolhuis geplaatst
hebben, had zijn getrouwe vriend, de voritelijke lijfarts HERMANN, dit niet nog in tijds belet; onder
diens genees- en zielkundige leiding werd hij weleenigzins beter, echter kwarn die huip te laat en was ontoereikende ; hij werd volkomen verftandeloos en kindscii.
Zoo vond hem zijne echtgenoote bij hare terugkomst,
die hij echter niet lang overleefde. De fchandelijke het.
del, aan zijnen ongelukkigen vriend gepleegd, bewoog
den verftandigen en edelmoedigen HE RDIANN,Van den
Roomfchen tot den Protestantfchen Godsdienst over te
gaan , zoo zeer was hij verontwaardigd over de geestelijken; en inderdaad ieest niemand dien handel, en dat
dooden van MAIBACH ' S ziel, zonder ergernis; en wij
zouden ons over de Roomfche geestelijkheid zeer harde
woorden veroorloven, zoo wij met dezelve niet wederow verzoend wierden door de hoop, dat een aantal geested yer
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telijken dier kerk in onze ergernis deelen, en eenftem;nig denken en handelen met den waardigen BislchopK.,
Wiens brieven aan Mevrouw MAIBACH den braven,
verRandigen,Christelijk verdraagzamen man kenmerken.
Vooral willen wij de lezing en het ernftig nadenken aanbevelen van 's mans edelmoed ge woorden tot de Luterfche en Hervormde Predikanten, TEUFERT en
EWALD, die hem op zijnen vijftigften verjaardag
zochten , en hem hunnen wensch tot vereeniging te
kennen gaven. „ Hoe innig wenschte ik ," zeide de
Bisfchop , „ dat gij een middel kondet opgeven
mar wij willen alleen het Plot affchrijven : „ 1k lees op
uw gelaat, mijne vrienden ! dat wij elkander verftaan;
11 ik voel aan uwen handdruk, dat gij mij bemint, en
daarom is thans onder ons drie de Roomsch katbolijke met de Protestanten vereenigd. Wij willen deze
!, vereeniging ook onder onze brooders pogen te be„ werken , en op de nakomelingfchap over te planten.
En dit kan niet anders gefchieden , dan indien wij
„ zoodanig handelen, dat de fcheidsmuur langzamerhand van zeif uit den weg raakt. Wij willen denzely en tlechts niet met geweld omver rukken, zoodat de
puin het veld bedekt, waarop de nakomelingfchap,
tot eenen gemeenfchappelijken tempelbouw voor eenen
veritandigen Godsdienst , bijeenkomt."
37
Wij zien geene reden, om aan de echtheid des verhaals te twijfelen, maar befluiten tot dezelve uit vele
inwendige blijken; echter hadden verlangd, dat er
geene redenen mogten beftaan tot het verbloemen der
natnen, hetwelk ook het geval niet zijn zal bij de voluit gefchrevene namen der zoo even genoemde Predikanten.
De narede des Duitfchen Schrijvers (het werk zelve
is in brieven gcfchreven) is nagenoeg het antwoord op
de in den titel geopperde vraag, met behoedzame gematigdheid; en doet zien, dat, alhoewel men iederen
Protestant, die Roomsch wordt , niet aan MAInACXI
gelijk Itellen en voor eenen dwaas houden moet , eater
zooS7
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zoodanig een overgang altijd eene zeer bedenkelijke zaak
fchijnt , daar men, in zoodanig geval , de rede nagenoeg gen* ftelt aan den boom der kennis des goeds en
des kwaads , welks vruchten men niet kan fmaken, zonder gevaar te loopen van ziel en zaligheici te verliezen,
en men in den regel zeldzaam iemand zal aantreffen,
die van Protestant Roomsch werd, en eenen anderen
redelijken grond van deze zijne handelwijze zal kunnen
aanvoeren „ dan dezen : „ lk heb de rede verlaten,dewiji
het mij beter voorkwam , in het geheel geene rede te
„ hebben." — De Schrijver is kennelijk een Protestant ,
maar zijn gefchrijf heeft even kennelijk de fftekking tot
bevordering van broedermin; dan, het moge zoo wel
voor Roomfclien als Onroomfchen vruchtbare wenken
geven , het doet ons de vereeniging der beide kerken
echter flechts vooruitzien op eenen nog zeer verren afftand , wanneer men , namelijk , aan de eene zijde de onfeilbaarheiden het alleen zaligmakende opgeeft; dat wel vooralsnog onder de pia vota van enkele wederzijds uitgelezenen behoort , maar dat wij toch eindelijk door hooge
waardering van rede en openbaring nog eenmaal mogen
hopen. Het werk is met fmaak en menfchenkennis gefchreven ; goed vertaald; en wij verwachten niet, dat
het onder de vele tegcnwoordige ftrijdfchriftjes van
Roomfchen en Onroonifchen hier te lande zal gerangfchikt , en alzoo met dezelve vergeten worden.

Iets voor Christenen; eene Bijdrage tot de hedendaagfche Gefchrtften over, de voornaamJle Godsdien/lige
Gefchillen, die tusfehen de Roomsch-katholijken en
Protestanten Wean, enz. In 's Gravenhage bij
de Erve J. Thierrij en C. Menfing en Zoon. 1816.
In gr. 8vo. 37 Bl. f 8 -:
Deze Bijdrage is wdl gefteld , en behoort tot het betere deel der twistfchriften van dezen tijd. Zij is minder

226

XETS VOOM CHRISTENEN.

der tegen den leer TEN BRORK, dan wel tegen den
zoogenoemden Vriefchen Edelman, Schrijver der Vrij.
moedige Bedenkingen van eenen Protestant, die voornev2ens is tot den Roomsch-katholijken Godsdienst over 4
gaan , gerigt, en verdedigt het werkje tegen TEN
BROEK, Een Protestant aan zijne Medeprotestanten,
op eene allezins voldoende wijze. Deze brief aan een
gemeenzaam vriend kan nut Itichten; hij bleef geheel
zoo als hij was gefchreven, en bij de uitgave is ilechts
eene en andere, niet onbelangrijke, aanteekening gevoegd. 1-1.9 moge , na zoo veel gefchrijfs, wemig nicuws
bevatten, maar verdient echter lezing en behartiging.

Regto Troost vow- Neel-lands Ingezetenen. In 's Gravenhage, bij de Erve J. Thierrij en C Menfing en
Zoon. 1317. In gr. 8vo. 51 Bl. f io-:

Eer hebbe bet hart van beide de van elkander verwijderde broeders ,die nu, hetgeen zij , zonder van elkander
te weten, hadden opgeiteld, te zamen in het licht geven, en onzen hartelijken dank! De eerfle geeft eene
;oefpraak, in welke hij de zeer natuurlijke oorzaken der
tegenwoordige duurte en fehaarschbeid der levensmiddelen aanwijst, en gaat het ontevreden gemor over 's
lands beituur, deszelfs maatregelen, en tegen bijzonde.
re perfonen, overtuigend te keer; zoekt moed en hoop
in te boezemen; waarfchuwt t gen verkeerde en gevaarlijke pogingen; en geeft dan aAnwijzing, in eenen
goeden, Christelijken geest, hoe wij, ieder in onzen
bring en betrekking, op de beste wijze kunnen werk.
zaam ziin ter vermindering van het druid:end kwaad.
De tweede geeft zijne leerrede, nitgeforoken aan het
elude van het vorig jaar , over den tekst , Klaagl. III:
4.0, die wij met hetzelfde genoegen lazen, als zijnde
in denzelfden goerien geest gellemd. %Vij weachen dit
kleine, welgerchrevene boekje vele lezers, en over de
goede p oging der waardige fchrijvers overvloedigen zegen.

r.
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Quxstiones mediae inaugurales, quas &c. defendet
F.KELLER, Oosterlando-Zelandus. Lugd. Bat. 1816.
D. i. Geneeskundige Inwijdingsproeven, de eerie over

de ziekelijke weekwording der beenderen, de tweede
over de oorzaak der zeldzame genezing van de breuk
der kniefchijf,, de derde over eerie betere wijze van
inbrenging der uitgezakte baarmoeder.

V

an deze drie geneeskundige vraagflukken zijn de twee
battle, door de medegedeelde waarnemingen van den
beroemden Hoogleeraar nu p u verreweg de belangrijkfte. De eerfte, over de ziekelijke verweeking der
beenderen, wordt dus beantwoord, dat deze vooral is
toe te fchrijven aan eene te groote hoeveelheid phosphorznur , hetwelk den phosphorzuren kalk oplost. Wij
gelooven niet, dat iemand daartegen iets zal hebben;
dock meenen tevens , dat de oorfprong van dat znur
uit het voedfel der kinderen nog wel wat nader zoude
hebben kunnen worden toegelicht.
De Schrijver ftelt , in de beantwoording van het tweede vraagftuk, de oorzaak der zeldzame genezing der
breuk van de kniefehiff in de belette vereeniging en zamengroeijing der beenflukken, door dat de banden der
kniefchijf, zoo dezelven niet gefcheurd zijn, natuurlijk
uitgerekt en verflapt, zich tusfchen de afgebrokene oppervlakten plaatfen, en dus de zamenhechting onmogelijk
maken — De Schrijver ftelt, op gezag van den Hoog-,
leeraar DUPUI, voor, om, in zoodanig geval, de bekleedfelen tot op het been door te fnijden, de aan de
uiteinden klevende banden weg te nemen, aan elkander
te voegen, en door het verband van SHELDON zamen te 'louden.
De bcantwoording van bet derde vraagftuk is vooral
belangrijk door eene waarneming van den meergemelden
Hoogleeraar, die, bij eene uitzakking van den uterus,
na
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na vruchtelooze pogingen, om dezelve op de gewone
wijze in te brengen , dit volbragt heeft, door de vrouw
op de knien en ellebogen te laten fleunen, het hoofd
en bovenlijf laag, de nates hoog geplaatst , zoodat
de uitgang van het bekken hooger Itond dan deszelfs
ingang, en dus de uterus bij de inbrenging zijne eigen
awaarte volgde.
Deze waarneming en eenige andere, uit de lesfen van
den Hoogleeraar medegedeelde , aanmerkingen maken
deze Verhandeling vooral voor de Heel- en Verloskunde belangrijk. Ook buitendien draagt zij vele blijken
van de welgeflaagde pogingen des jongen Schrijvers ,
wien wij daarvan, in zijne roemrijke en nuttige loopbaan, de beste vruchten toewenfchen.
Yofeph, of de Broederhaat ; Zedendicht in Profa, door
W. B. DE PERPONCHER. Illde Stukje, 198 bl.
Mengelingen, 38 bl. IFde en laatJie Stukje, 126 H.
In gr. 8vo. Te zamen f 2 - r6 - :
e twee vorige flukjes van dit werk zijn onzen LezeD
ren door eene vroegere beoordeeling bekend. Wij mogen zeggen, dat de edele Schrijver zichzelven in deze
beide laatfte niet alleen gelijk blijft maar in verfcheidenheid, bevalligheid en keur van fchilderingen in fommige opzigten overtreft. In deze beide ftukjes komt
ook zekerlijk het belangrijkfte gedeelte van j o z E F's
gefchiedenis voor, namelijk van den aanval van P Q T IP H A R ' S vrouwe op zijne kuischheid , tot op J A HQ B
dood. In het vijfde boek words de liefde van Z ALUKA (zoo noemt de Schrijver de vrouw van POTIPHAR) zeer natuurlijk gefchilderd. Hare offerande aan de aardfche VENUS is bijzonder dichterlijk. Met kracht en waarheid fchetst de Dichter ons
den voortgang van den nartstogt , niet opgewogen
door verhevener beginfelen, jn let hart der ongelukkige.

w. E. DE PERPONCHER, JOSEPH.

229

ge. Haar lot eindigt, na j 0 ZEF 's verbeffing, met
zijne openlijke regtvaardiging voor haren echtgenoot,
en met haren zelfmoord, op de wijze van CLEOP ATR
IJsfelijk is dit tooneel. Zij begint voor P o T
P H A R de bekentenis barer misdaden. Naauwelijks heeft
zij eenige woorden gezegd, of „ op dit oogenblik ontwaakte de adder, en fchoot zijne tong, met het doodend fenijn, in haare borst. Onder eenen fchok van fidderende huivering en ontroering , roept zALuKA, gillend
uit ; daar krijg ik den doodfleek reeds — nu ben ik
geredi POTIP HAR fchiet toe en vraagt vat haar
dan den dove/fleck geeft, hoe men haar hulp kan bieden,
en wil haar in zijne amen onderfteunen,—maar zij rtuit
hem, met uitgeflrekten arm ; — het is te laat, zegt
zij; — ik ben 't ook niet waardig. Mijn tijd is kort."
Eenige herhaling van woorden breekt toch de kracht
van dit tooneel niet.
Dan, veel hooger, en in den eigenlijkflen zin tot
pazij, verheft zich bet begin des zesden boeks. Reeds
de aanhef des Grijsaards, die eerlang zijne ontbinding
van het ftof verwacht , om in de tallooze bollen daar
boven Gods wijsheid te bewonderen , is zeer edel.
URIEL (door MILTON 'S Gedieht als Engel der
Zonne bekend) moet de heilzaamfte invloeden , gedurende zeven jaren, over Egypte uitftorten. De Etefifche winder moeten hunne kraeht oefenen, om de wol..
ken naar de gebergten van Ethiopie heen te drijven,
opdat de jaarlijkfche regens den NO' op Gene buitengewone wijze doen zwellen. Wij kunnen ons niet onthonden , den Lezer de voortreffelijke befchrijving van
de werking Bier rijzing, na den afloop der wateren,
mede te deelen, — Egypte in al den dos der jeugdige lente, met vruchtbaar fhb bedekt.
„ Dan begint de ftroom in geregelde afneeming te
daalen, en geeft eindelijk de wel doorvoede gronden
aan den koesterenden invloed der verkwiklijke herfstzonnen over. — In En oogenblik fpruiten nu kiaveren grasfcheuten zoo fpoedig als welig voord. Reeds
Q
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verlaat het vrolijk loeijend nee de ftallen, gaat zig op
het, tegen de affcheerende tong aan,wasfend kruid vergasten, frnaakt al 't geurige van deeze eerftelingen der
Beeman en voelt zig, door derzelver vernieuwde en
beste kragt, verkwikt. kijk met het bemestend flib
overdekt, opent de akker eenen zagten en gewilligen
fchoot, voor 't fplijtend kouter, dat aan lugt en zonnearaal den bevrugtenden toegang geeft. Met juist afgemeeten zwaai, ftrooit de zaajer de goudgeele graan.
korrels om zig heen; en, na weinige dagen flegts , komt
hem reeds het ontluikend groen, met blijde kleur, eene
beloonende hope inboezemen, die hem nu niet to leur
ftellen zal."
Nimmer had Egypten zelf zulke fchoone Tafereelen aangeboden. 'Als veranderd in een aardsch Paradijs, flaat het ganfche land, met de keuze van 's Hemels Zegeningen overdekt. De beemden prijken, met
eene mengeling der lieflijkfie en pragtigite bloemen van
aart ; of liggen overdekt met vrugtboomen, in
digte fluiers van witte en bloozende bloefems gewikkeld, en omgeeven, door mantelingen van Dadelboo..
men , met hunne gevederde kroonen en afhangende
bloemtrosfen verfierd. Op de Velden fchakeeren zig
garst, rijst, tarw en 't fijn blauw-bebloemd vlas naast
en door elkanderen been. Op de moeslanden kruipen
de meloenen, pompoenen en komkommers over den
frond, aan den voet der zig tangs hooge ftaaken
gerende erwten en boonen ; als piekdraagende krijgsbenden, in gelederen gefchaard. Terwij1 Bosfchen en Wouden, de beeken, ftroomen en kanalen, aanvoerers der
vrugtbaarheid-wekkende golven, overfchaduwen; of
't ruim heuvel- en bergagtig verfchiet bekroonen. Alom ziet men de fchoonheid in haare bevalligfte houdingen ; alom hoort men de flemmen der dankbaarheid en
vreugde opgaan, in luide klanken."
Waarlijk! men mag van den Heer DE PE R P ONcHER ook wel zeggen,als HOMERUS van NESTOR:
TOti stati cosi

viZolnic

gio,roc

yAwcion get) icvh. Lena taal,
zoe-
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dan honig, ontvloeit sewn mond. Over 't geheel prijkt dit zesde boek ook met een' verwonderlijken
rijkdom in vinding. Het Delta, pas, en nog flechts
gedeeltelijk, gevormd, veroorzaakt, door de moerasfen bij den Nijl-mond, beurtelings door de zee over",
ftroomd en ten halve droog gelaten, pestachtige dam.
pen. Dezen door dijken te overwinnen, is nu het oog.
merk des mans, die reeds de ongemeene vruchtbaarheid van de jaren des overvloeds ten behoeve der jaren
des gebreks heeft aangelegd. Schoon is de waterreis
derwaarts; belangwekkend de wedftrijd in gezang tus•
fchen den Egyptifchen Opperpriester en jozEF, over
den oorfprong der dingen, naar de Heidenfche en Ma.
zaifche Cosmologie. (lets dergelijks heeft CHATEAU.
BRIANT in zijn Proza - Heldendicht , les Martyrs.)
Even zeer heeft ons, in een' anderen fniaak,j0ZEFIS
reis door Egypte, vooral naar de groote watervallen,
en de grootfche befchrijving van dezen, behaagd. Wit
tilt niet bij de befchrijving der felle droogte, die op de
jaren der vruchtbaarheid volgt! „ Alles wordt door de
Zon verzengd. Het Aardrijk fplijt in diepe reeten op.
Geen graankorrel fpruit voord. De Hemel ftaat als
gloeijend koper ; de Aarde is als een ijzererts dat niets
tan breeken. Geen koelend windje geeft verademing.
Aan den benauwenden Samum alleen is 't vergund , met
verflikkende vlagen, te waaijen. Menfchen en Vee
len hijgend op den grond, en zoeken de weinige koelte, die er in overblijft en de laatfte uitdampingen,
die er van opgaan. De nagt alleen geeft, door desaelfs anders zoo treurige duisternis , verpoozing." (Hier
herkent men eene , hoewel niet flaaffche, navolging
eener fehoone plaats van TASS o.) Weldra blijft niets
sneer overig, 't geen eenige fpijze kan geven, dan het
Delta, door jozEF 's zorge bedijkt , en van de ,pestlucht gezuiverd. De vijand des menschdoms tracht dit
te doen bezwijken: vergeefs vliegt j o z Er met den Koning ter hulpe: woedende orkanen maken alle menfehelijke hulp vruchteloos en de bedijking heat op het punt
van
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van doorbreken, toen Gods Engel, op jozEr 's
bed , even alS NEP TUNUS bij VIRGI In s , de ftormen en derzelver woesten koning naar hunne
hoeken verjaagt. Ook deze befehrijving is prachtig.
In de boven alles harttreffende en aandoenlijke gefchiedenis van de komst der broederen tot jozEF, en zijne
ontdekking, (door VOLTAIRE zelven boven de Odysfea van HOMER:GS gefteld) houdt de Dichter zich wijsfelijk meer bij het verhaal, en dikwijls bij de woorden,
der heilige oorkonde. Vie toch zou deze edele eenvoudigheid kunnen verbeteren? Lange omfchrijvingen zouden ze flechts in water oplosfen. Zeer gepastelijk wordt
de eenheid des Gedichts bevorderd, door de kinderen
ISKAELS met hunnen wader juist op dat eiland te verplaatfen, door JOZEF met zoo veel moeite en zorg op
de zee veroverd, en dus het land Gozett in het Delta te
Hellen; een gevoelen, 't welk zelfs gefchiedkundig niet
geheel onwaarfchijnlijk is, hoezeer eene meer aannemelijke en meer algemeen aangenomene hypothefe hetzelve
op den regter Nii7-oever vindt.
Met deze belangrijke tafereelen loopt het zevende bock
ten chide. Het achtfte begint met den optogt van JA-•
K o B en zijne zonen naar Egypte. De ontmoeting van
den grijsaard met zijn' zoon is een weinig uitvoeriger
gefchetst dan die met de broederen. JOZEF,zijnenhartevriend EL IS AMA CIIZijIle ZUSterZ E L IMAM' 00k wedergevonden hebbende, treedt met laatstgemelde, na den
dood der Priesrersdochter ASNATII,in den echt. Hunne liefde heeft eene eigene kleur,, waarin wel iets van
het bovenaardfche van KLOPSTOCK doorfchijnt. Eindelijk zet de held des Gedichts een ontwerp door, hetwelk hij reeds federt zijne komst tot het gebied had gekoesterd — de vereeniging der verfchillende volksitammen in Egypte, door eene nieuwe verdeeling der akkers die zij, ten gevolge van den honger,, aan den Koning hadden moeten overlaten. Deze ftof is nit den aard
minder dichterlijk, doch als historifche gisfing niet on2ardig. Met verwondert ons Cleats, dat de Schrijver
niet
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Diet meer heeft ililgeftaan bij de billijke fchatting van eat
vijfde der inkomften jaarlijks aan PHARAO te voldoen, ter beftrijding der itaatsuitgaven; eene belasting,
die, als de denige, min drukkend was , dan in menigen
tegenwoordigen Europefchen ilaat. De laatfte dagen van
is R A E L worden grootendeels met de eigene woorden
der H. S. vermeld; en met de grootmoedige , volkomene van den held aan zijne wantrouwige
broeders , na den dood des vaders, eindigt het werk,
hetgeen men, in weerwil van deszelfs befcheidenen titel, met de Zededichten van den goeden CLAAs BRUIN
wel niet in wine klasfe zal plaatfen.
Wij hebben eene aangename taak te vervullen gehad:
van genoegzaam enkel te prijzen. Alleen geven wij den
voortreffelijken Schrijver in bedenking, of het „ Handboek der Koningen van Egypte," door hem aan jozn
toegefchreven en geheel medegedeeld, wel met het overige
zoo door toon als inhoud, in verband
om de eenheid niet te breken , en of het vooral niet
zondige tegen het costuum dier tijden. Wel heeft de onfterfelijke BENELONv in het twaalfde boek van zijnen
Telemachus en elders, dergelijke regelingen van Konin,
gen ingelascht , die nog tot meer bijzonderheden afdalen: doch deze zijn dan ook geenszins de fchitterendfle
gedeelten van dat werk; en men weet daarenboven de
bijzondere betrekking en bedoeling, in welke hij het
fchreef. Het is waar, dat DIODORUS SICULUS
iets van een handboek der Egyptifche Koningen (of eigenlijk heilige oorkonden) gewaagt ,waaruit de Priester
dagelijks den Koning iets inoe q voorlezen; waarbij
nog de opmerkelijke bijzonderheid komt, dat de Priester de misdaden en verzuimen, die 's Konings regering
mogten bevlekken, verwenschte, doch de ftraf daarvan
op bet hoofd zijner dienaren affmeekte, den Koning van
fchuld vrijkennende. (D I o D. s I c. L. I. C. 70.) Maar
de inkleeding is bij den Heer DE PERPONCHER
modern ;de denkbeelden zijn wat al te verre van de eenvoudigheid dier tijden verwijderd, en men ziet fomtijds,
dat
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dat zij bepaaldelijk onze dagen bedoelen. Z011 J CIook wel zoo veel van de Goden, met name van
o s Ia.' s, ISIS en HORUS, gefproken hebben , en
den Priesteren voorfchrijven, hoe iedere Godheid wil
gediend sifts? Dit is wel Egyptisch, mar past niet in
j92 F 'S mond als opfteller. Ook gaat het niet, de
Priesters en Geleerden afzonderlijk te verinanen: dezen
waren in Egypte den ligchaam.
Achter het derde ftukje zijn als Mengelingen gevoegd
een opitel, genaamd: De Leer van Paulus rakende de
Geheimenisfen van Gods Raad over den Mensch , vrij wit
het Hoogduitsch vertaald. Het hoofddenkbeeld van dit
link is: dat God CHRISTUS tot Hoofd over alles,
loch in 't bijzonder over zijne Gemeente gelteld heeft,
door welke laatite Gods heerlijkheid moet overgaan op
alle menfchen , en eindelijk op alle fchepfelen, ja op het
ganfche Heelal.
Voor het overige danken wij den nitmuntenden Grijsaard voor dit lettergefchenk , hetwelk geenszins een zijifer minflen is, en wenfchen hem nog eene lange en gezegende loopbaan, en eene voortduring van dien groeouderdom, welke hem tot zoo vele nuttige gefchriften lust en krachten laat.
ZZF

Hulde aan

CHRISTIAN GOTTLOB REYNE.
C. J. VAN AS SEN. In 's Gravenhage, hij J.
f z-;-;
In gr. 8vo. 132

Door Mr.
1816,

bij de beoordeeiing
Wij gaven den jeugdigen DA co STA,
de Pozen van ES c
van zijne uitmuntende vertaling van
s, den welgemeenden raad, zich niet dan op eigen

derzoek aan de nu toch eens vrij algemeen aangenomene Siegenbeekiaanfehe fpelling te onttrekken, de Ouden vlijtig to
blijven beftuderen, en die ftudie te vereenigen met de beoe.
fening der besten onder de nieuweten. Wij vergaten niet, de
lezing onzer vaderlandfche Puikdichters, die ons zoo naauw
aan het harte liggen, mede aan te bevelem, en voerden hem
aindeliA te gemoets Naar ksj vroezt ook niet, dat hij befznet
zal

C. J. V AN ASSEN, TN1LDE AA N

REM.

135

zal worden, zoo hij daartnerk verbintle de lectuur van Lna,
en andere onzer
buitfche buurtjes.
SIV G , WIELAND, scnit,Ltlt, GOTHS

Gelijk het ieder gnat, die aan den weg titninert, zoo ging
het ons. Eenigen in een gezelfchap, wear wij juist tegenwoordig waren, wilden nit deze laatfe woorden bewijzen,
dat men, volgens ons, niets enders moest lezen dan oude
Griekfche en Latijnfche Aureuren, en wet liefst Dichters,
dan onze Puikdichters, en verder zoo wat Duitsch ligt goedie
cot een toegift. Men nam het bitter euvel, dat wij, zoo in
denen adem, oud en nieuw, vaderlandsch en Duitsch als op
de fchop nemende, geen fchepje Fransch of Engelsch mede
badden opgenomen, als waren een FENELON, RACINEI,
VOLTAIRE, ROUSSEAU, met SHAKESPEARE, FIELDING, GOLDSMITH en anderen, geen oprapens waard. Som.
migen (en deze waren Mathematics) pluiscien het onfchuldig
woordje befinet op eene bittere wijze nit. Anderen (en deze
waren Litteratoren) riepen: Die uitmonflering van een v4

van fludie, de taalkennis, door bet decreteren van eene vaste
fpelling, is heilkfchennis; en wij zien geene reden, waarom
men BILDERDIJK niet even zoo goed volgen mag als
0ENBEEK. Het Couvernetnent heeft te bevelen over deszelfs
Bureaux , niet over onze fludeerkarners. Die Recenfent is vast
een Leyenaar of een Mof, De namen der Duitfche Dichters,
waaronder men a URGER en een dozijn anderen nog begeerde, en het woord beurrjes Iced ook bitter am:foot; er kwam
partijfchap bij, en dus ontfonden Lesfingianen, Schillerianen,
Burgerianen enz. Wij beiweven niet te zeggen, dat, de driften nu gaande geraakt zijnde, wij ons flit retireerden, even
als de file aanfcbouwers ender de Franfche toehoorders bij
de vertooning van den Gerinanicus. De woorden, die wij
bet laatst van onderfcheidene kanten hoorden, waren dweep.
zieke ?mien, zsvarte flofgeleerden en regte grieken, halikeleerde betweters, duistertingen, en nog een aantal andere woorden, die de bloedverkoeting aan de hand geeft.
Recenfent was blijde, dat hij nit het gedrang was, en,
dear van recenferen en Dnitfcliers het hoofd hem nu toch
Vol was, en hij gaarne alles wilde toebrengen, wat hij kon,
vm ook zich te verkoelen, door oude en nieuwe letteren,
goede en folide Duitfche geleerdheid, met aangenamen vaderJandfcheu fehrijftrant, zijne opregte Wife toe te brengen,
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nam hij het bovengemelde werkje van den Heer VAN A SSE dat hij, als een gefpaard en keurig lekkernijtje, dusverre voor eene extra -7elegenheid bewaard had, in de hand.
Wie, van de Latijnfche fchoolbanken af, tot in Vader w
TENB AC H ' S leuningfthel toe, kent en eert niet den imam
van den grooten riEYNE, den beroemden uitgever van TIBULLUS, EPICTETUS, VIROILIUS, PINDARUS en HOW E au s? Dat was eerst een Duitfcher met eere en geleerdheid! En inderdaad, wij erkennen hem voor een vast man,
en dus niet van de ligte troepen, geen dweeper.... Maar hij
was immers toch een Duitfcher? — Nu ja, hij was dan zoo
weinig mystiek als een Duitfcher zijn kan. Hij was voorzeker
een braaf, godvreezend, bevallig en uitflekend geleerd man.
Dat hij een edel mensch geweest is, blijkt op iedere bladzijde dezer Levensfchets. Bevallige beoefening der oude
letteren, of liever der letteren en kunflen in het gemeen, is
overal zigtbaar. Al waren wij, na dit belangrijk en regt behagelijk boekje doorbladerd te hebben, flechts blijven flitllaan bij de keurige lijst der uitgegevene werken van HEYNE,
ZOO zou eerbiedige hulde aan de hooge verdienften van demen zeldzamen geleerde , en dank aan hem, die ons met
zijne werken en zijne omflandigheden nader bekend
rmakte, ons uit het hart zijn'gevloeid. Eene aandachtige lezing doet ons den mensch en geleerde, den man van fmaak
en befchaving, overal hoogachten. Wij weten inderdaad niet,
wat ons het meest met dit keurig werkje als doet wegloo.
pen, de belangftelling in HEYNE en deszelfs wonderbaren levensloop , of de onderhoudende, menschkundige, wijsgeerige
en kunstmatige trent, waarop alles behandeld is. Het onderwerp zelve en het kleed, beiden lokken bij dit boekje, even
zeer; en dat het alien behaagt, blijkt daaruit, dat Heeren en
Dames, geleerden en halfgeleerden, lieden van allerlei•fland
en leeftijd ons verklaard hebben, het met veel genoegen te
bebben doorgelezen. Wij vroegen ons zelven af, waar VAN
ASSEN dit arcanum van daan had. Wij peinselen, zagen het
oorfpronkelijke van den beroemden I1EEREN, IlEYNE'S
fchoonzoon, vergeleken, en vonden welhaast de oplosfing in
de inleiding van VAN ASSEN zelven. Hij heeft, namelijk,
van HEEREN overgenomen, wat hij in den eigenlij ken zin
goed vond en voor zich en ons bruikbaar oordeelde; hij heeft
het met eigeue aanmerkingeu als gefaust, en dus is beider
werk
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Werk als zaamgevloeid, zoodat dit boekje noch vertaald,
noch oorfpronkelijk is, en men niet dan door naauwkeurige
vergelijking beider eigenlijke werk kan fchiften. Maar wat
is het dan? vraagt de Mathematicus. — o Wee die eeuwige
lijnen! Het is noch plat, antwoorden wij, noch Lang, nock
VIERKANT GESTREEPT (*) maar het is goed. Het is nock
overgebragt, noch geheel oorfpronkelijk; maar het is interesfant en pleizierig. — Maar, van wien is het dan toch? van
HEEREN of van V AN ASS EN? En hoe en waar in het bock

weec mein, wat van dezen of genen is? Heeft het dan daaromtrent breedvoerige aanteekeningen? — Wat ik a bidden mag,

fpreek mij niet van WIJDLOOPIGE NOTEN! Gij bedetft door de
enkele herinnering daaraan mijn genoegen. Kni p , zoo het u
he liefr en gij kunt , de woorden van HEEREN en VAN A SS EN netjes nit het bock, en kg ieders werk afzonderlijk its
een a'oosje ; maar bederf mijn exemplaar,, dat ik gaarne zags
haude, niet. Verknip toch niet mijn genoegen. Ik blijf gaarne onkandig omtrent het VAN WIEN, zoo ik maar wete, dat,
WAT ik hebbe, goed is.
Eerst waren wij voornemens, uit dit werkje tot uittrekfel
te geven een kort berigt van HEYNE ' S !even; dan, wij hebben ons, om het vertier van her boekje geen nadeel te doen,
hierin bedwougen. leder veeetgierig Lezer vindt zeker in de
lezing zijne gading, omdat dit Leven, al ware het niet van
den hoogstberoemden HEYNE, zoo avontuurlijk is , dat het
ieders nieuwsgierigheid met groot genoegen bezig hondt. De
Geleerden en Letterkundigen vinden er daarenboven belangrijke bijdragen in tot H E Y NE en zijne onflerfelijke uitgegeTen werken. De Wijsgeer ziec er in de wisfeling van het lot,
en hoe ook de geleerdfle dikwerf als in den eerilen worifelflrijd der behoefte zou kunnen bezwijken, en alzoo voor de
geleerde wereld verloren Ran. De Vaderlander verheugt zich
daariu, dat Duitschiand zonder onzen RU111%111E41117 S HEYNE
niet zou hebben gekend, en alzoo HEYNE voor zijn eigen
vaderland near alle gedachten ware verloren geweest. Wij kunnen het den Heere VAN ASSEN naauwelijks vergeven, dat hij in
deze Hulde geene melding heeft gemaakt van den onvergetelijken J,ERONIMO DE, aoscn, van wien het bekend is, dat
hij met HEYNE iu eene vriendfchappelijke briefwisfeling was,
ge(*) Zie de Wet van 3 April 1857 omtrent de Mateo.
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gelijk nog nd den dood van nn nos cn bewezen is; terwijf
DE Boson HEYNE den elegantfien en kundiggen Duitfcher,
den besten kenner der oude Poeten plag te noemen.
De hooding en flij1 van dit werkje roemden wij: tot een
hewgs brengen wij het Plot bij, met ernftig verzoek aan den
Heer VAN ASSEN om meerdere dergelijke giften van zijnen
fmaak en geleerdheid.
Na het affterven van HEYNE gemeid te hebben, vervolgt
de Heer VAN ASSEN: De berdemde Hoogleeraar van Glit•
Bingen, die de getuigenis van den grooten RUHNEENIUS
zoo naauwkeurig bevestigd en geheel het befchaafd Europa
van de glorie zijns naams vervuld had, was niet meer. Maar,
ten zij hij niet de oniterfelijkheid des levens zelve begeerde,
(om hier het gezegde van CICERo bij den dood van s cr.
Pio toe te pasfen) welk uiteinde kon dan gewenschter zijn?
be weldadige nation ontbond met eene vaardige en zachte
hand het fchhone maar verouderde werk, dat zij vOor drieen- tachtig jaren had zamengeiteld. Zij verfchoonde hem zelven van alle bitterheid des doods , en zijne vrienden van de
fmart, die een treurig affcheid en pijnlijk ziekbed hun zou
Veroorzaakt hebben. Was de tachtigjarige geboortedag van
HEYNE een dag van algemeene vreugde voor geheel GOttin,
gen geweest, zijn dood verfpreidde nu des te meer algemeenen rouw en hartelijke deelneming. Bij het plegtige treur.
feest Zijner begraving wedijverden de Hoogefchool en Burgerij nog eenmaal om Ajmer nagedachtenisfe de Incite eer te
bewgZen. Zijh lijk werd niet nit zijne waning, maar nit dt
openlijke Bibliotbeek zelve , wadr iedere pick zijnen geest
vertegenwoordigde, graftvaarts geleid. De lijkkoets was omgeven van eeredragers, door de ftuderende jeugd uit haar midden gekozen; op drie Witte kusfens van fatijn, met good
omboord, werden zijne uitgegeven werken van VIR Grt,rus
en Horaz it oh, met lauwerkranfen en het ordeteeken det
Westfaalfche kroon met een eikenkrans, gedragen. Eene zamengevloeide menigte van niet minder dan zes- of zevenhonderd perfonen, aan Wier hoofd de Prefect was , maakte, onder treurmuzijk , den ftatelijken optogt naar bet graf.- Onder
het aanheffen van KLo p sroces verfieven lied: Opflaan cult
gy, opflaan fa! zonk het dierbaar overfchot van HEYNE
de aarde neder; waarna de Prorector, den grafkuil naderende,
eene korte en' cepaste aanfpraak deed, die niet zbo zeer eene
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Iiiktede, Was, els een offer van dankzegging eau de goede
voorzienigheid voor de weldaden, aan HEYNE, en door x E r-

pm aan Gottingen bewezen.
„ Ik heb de grafplaats gezien , wear het gebeente van den
zaligen grijsaard in zachte g arde rust. Geen koude lijkfteen
bedekt hetzelve onder de holle koorgewelven eener kerk;
maar in de vrije open lucht, waar de westewind vcrkwikking
aanwaait, bloeit op den grafheuvel een rozengaard , geplant
door de teederlievende hand zijner bedroefde dochteren. Een
eenvoudig vierkant hek omiluit dezen heuvel ; voor denzelven
is een zedig gedenkteeken van hardfteen geplaatst, dat, zonder
Weidfche titels, aan de eene zijde den imam, den geboorte- en
iterfdag van BE Y NE aanwijst, en aan de andere zijde de Latijnfche woorden: Quern dedit curium, fortune peregit. (HI
heeft de Ioopbaan voleind, door het lot hem afgebakend.)
Als de avondzon in GOttingen's dalen zich achter het gebergte gaat verfchuilen, dan zendt zij nog hare laatfte itralen op deze flille verblijfplaats der dooden neder,, en wekt
den eenzamen wandelaar tot de vrome herdenking aan HEY,DIE op, hoe hij , even gelijk die firalende zon , wet de
kracht en gloed des middags had verloren, maar echter in
voile grootheid was ondergegaan, en flechts bier de fakkel
zijns !evens had uitgedoofd, om aan zniverder lueht met vernieuwden glans to fchitteren."
Biblifche Idyllen von CAROLINE PICHLER, gebornen v or;
GREINER. Leipzig, bey G. Fleifcher d. Angern. 12mo.
1 52 S.

is zoo zeer niet nit hoofde van den belangrijken inhoud
noch de groote voortreffelijkheid , dat -Wij van dit boekje gewag maken. Meer Loch dan andere letterkundige voortbrengfels behooren reeds in het algemeen dichtflukken nitfluitencler.
wijze tan het yolk toe, in welks fpralte zij vervaardigd zijn.
En de rijmelooze hexameters in het bijzonder zijn ons meectal zoo onaangenaam als vreemd.
De grond onzer opmerkzaamheid op het ftukje is meer in
de foort, het onderwerp en de manier gelegen. Wij kunnen,
namelijk, niet ontkennen", dat we, hoe zeer geene vriencien
van -de gelatilgde mutt, noch ook gebeei to vreden over de
Her

be-
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behandeling, eater een waarachtig genoegen bij de Iezing0,
althans van een groot deel, hebben gefmaakt. Over de oorzaak hiervan nadenkende, meenden wij eersc dezeive alleenlijk in het eenvoudig fchoone des bijbelfchen verhaals te
moeten zoeken, dat, flechts eenigzins dichterlijk gekleurd ,
zich terfiond als waarachtige, keurige poezij zou doen kennen. Bij opzettelijke vergelijkini, echter, van den gewijden
tekst, vonden wij dit vermoeden, ja wel ten deele, maar
tech niet zoo geheel bewaarheid. Immers, ten aanzien van
Hagar's wegzending en verdwaling in de woestijn, een der
onderwerpen, bier voorkomende, is de H. Schrijver ten uiterfte kort. Het is ook geenen deskundigen onbekend, dat
onze vroegere Dichters hunne bekwaamheid bijna aan geenerlei onderwerp meer algemeen hebben toegewljd, dan aan bijbelfche ftoffen, aan uitbreidingen van allerlei aard, in allerlei
worm en lengte. Doch, hoe veel fchoons hier worde aangetroffen, meestal is het slit niet, wat wij te dezen aanzien
zouden wenfchen, — het eigenaardige, namelijk, van den bijbelitiji, het eenvoudige, aloude, Ooscerfche , en teveus naive, karakteristieke, diepgevoelde. Behalve gebrek aan genoegzame bekendheid met dezen eigen .geest, en met apes,
war, een tafereel dien geest inoec doen ademen, meenen wij
Dolt de deftigheid, onzen Hollandfchen Dichteren, vooral bij
het gebruik der Alexandrijnfche versmaat , doorgaans eigen,
ids eene oorzaak dezes mislukkens te moeten befchouwen.
Der jeugdige menschheid voegt bet kleed der bejaarde werefd
niet. Hoe gefchikt en, fierlijk het op zichzelve mag zijn,
bare fchoonheid geraakt daaronder te zoek , ja loopt gevaar
eene wanfialtige vertooning te maken. Wij achten het daarom reeds eene gelukkige keuze , den vorm van Idyllen op
deze onderwerpen toe te pasfen; en niet minder verftandig,
den draad des bijbelfchen verhaals zoo na mogelijk te volgen Diet
flechts, maar zelfs de woorden en uitdrukkingen niet zelden
over te nemen: Het fchijnt echter niec, dat ons welgevallen zich vanhier alleen genoegzaam laat verklaren. Wij meenen veeleer, dat deze hexameters, bij de Duitfchers zoo zeer
In trein gebragt, hier misfchien de gelukkiglle werking doen,
waartoe zij immer in flaat zijn. Leveren ze niet eene foort
van midden tusfchen gebonden en ongebonden flij1 op? Hebben ze niet eene zekere kunfleloosheid , die zich echter van
sle tat des ciagelijkfchen ]evens genoegzaam onderfcheidt?
Vie,
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durven wij vragen, las de Louise van den Iroortreffelijken
y os s, wie ook GoTHE's Herman and Dorothea, zonder een
wezenlijk genoegen? Inderdaad, breng deze ftukken in goede
Alexandrijnen over, en wij twijfelen, ja houden ons bijna vetzekerd , dat de onbevooroordeelde, de man van fmaak en gevoel zal moeten betuigen, hetzelfde behagen in dezelven niet
to vinden! Ook dit komt ons voor hier het geval te zijn.
Hoe onvolmaakt de nieuwelings begonnen navolging der Ouden
nog zij , hoe ongefchikt misfchien voor onze hedendaagfche,
met medeklinkers overladene talen , hoe flootend en laf in menig opzigt ; er is iets in dezelve, dat haar bier boven de gewane wijze de voorkeur geeft. Het befluit is, dat wij wel
zouden wenfchen, dit boekje in de handen onzer Nederlandfche Dichters te zien; Diet, om het zoo maar glad en gaaf
in onze tale over te fiorten; ook niet, om bet, gelijk bet
daar ligt, tot model te kiezen; maar eenvoudig, om te onderzoeken , en het goede te behouden. Ten aanzien der verfificatie, zouden wij meenen, dat ligt eene maat kon gevonden worden, die mede zekere eenvoudigheid en tevens
ademde, welke, door de welluidendheid van een natuurlijk en gemakkelijk rijna onderileund, nog vrij beter dan
bet Duitfche werk zou voldoen. In opzigt tot den inhoud,
mogen de volgende aanmerkingen nog eenig meerder Licht ver:
fchaffen.
De ftukken, bier voorkomende, zijn vier in getal: Ruth,
Hagar in de woestijn, Rebekka, en David en Jonathan; he;
eerfte alleen in drieen verdeeld , de anderen in dens afloopende. Haast zouden wij zeggen, de twee ongunfligfle onderwerpen zijn het best behandeld. Het kan zekerlijk zijn, dat
dit aan ons hapere, die en minder verwachtende, en niet zoo
bekend waren met hetgeen bier kon en moest gezegd , of
ook niet gezegd worden. Hoe het zij, in Ruth vinden wij
het een en ander niet waar, niet overeenkomftig genoeg met
de zeden van den tijd. Om llechts iets te noemen: Boas zon
een zeer bereisd man zijn; daar toch de Joden van dien tijd
in het geheel geen handeldrijvend of zeevarend yolk waren,
en de man zelf een welgezeten boer blijkt te zijn. Zoo mislukt het der Dichteresfe meer, zich in de hooge eenvoudigheid dier tijden te verplaatfen; en dunkt ons ook de hoofd.
zakelijke , en misfchien noodzakelijke, verandering niet bijzonder geflaagd te zijn. in pints, namelijk, van ber nederlig-
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Jiggen tan het ein tle van des mans bed, zoo vreemd van onze zeden, komt Ruth bier voor, als door Boas verrast, daar
si/ bezig was hem in zijnen rniddagflaap tegen het fleken der
zon to beveiligen, hetgeen dan aanleiding geeft tot de verkia.
ring, dat hij haar, die hij reeds lang wederkeerig bemint, wil
rogen de zijne te niaken. — Inzonderheid, echter, David en
Jonathan lieten ons onbevredigd. Wij durven zeggen, dat
het onderwerp, van iemand, die Hagar's moedzaam pad fangs
de dorre woestijn met zoo vele rozen (die zij echter geenszins zelve plukte) te beflrooijen wise, veel weer doer , verwachten. Waarom , opdat wij flechts lets zeggen, de pijien,
en Jonathan's geroep tot den jongen, zijnen vriend ten teeken van vlugt of oreiligheid moetende flrekken, geheel weggelaten? daar toch deze dwang en vrees van befp led te worden, maar vooral het onvermijdelijk vergeten dozes gevaars,
wanneer de geliefden, als in fpijt van zichzelven, elkander
voor het laatst in de amen vliegen, zoo fchoone gelegenheid
tot treffende fchildering bood.
Dan, in plaats van gispen, willen wij nog met een woord
van de behandeling dier twee flukken fpreken , welke dit, uit
koofde van zekere nieuwheid, weer behoeven, en, van wege onze betere voldaanheid, even zeer fchijnen te verdienen.
UVat bet eerfle betreft, Abraham kondigt, nit des Heeren
naam, zijner dienstmaagd aan, dat zij, benevens Karen zoon,
snoet vertrekken. „ De gekrenkte eer der gebiedende vrouw
en uwe teleurgeflelde hope door haar late moederfchap ,"
zouden den vrede uit mijn huis verbannen.
zegt hij,
geef u dan naar uwe bloedverwanten te Sur, werwaarrs gij,
de dienstbaarheid moede, reeds eenmaal ontvloodt. Zie hier
een brood en eene flesch water, toereikend voor de korte
reize." Hagar verkropr hare aandoening, flaat in diepe gedachten de woestijn in, geraakt alzoo het pad bijscer, tot
zij, door het luide roepen des kinds om drink en uit hare mijwring gewekt, de dwaling opmerkt. Fraai is de befchrijving
dezer omdoling tot op den middag des volgenden dags; wanneer eindelijk de Engel verfchijnt, en, verdwijnende, eene
-lawn in zijne plaats laat, welker verkwikking haar nu weldra het regte pad laat vinden.
Het auk, Rebekka genoemd, heeft, even als Ruth, eenen
fraaijen aanhef. De grijze Abraham zit voor zijne tent, daar
de avond de tlitgebreide Midden met derzelver leids!ieden
huis-
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kniswaar ts voert. Dit gezigt ilemt hem tot dankbare aandoe
ping, en dankbare herinnering aan al het goede, gedurende
zoo vele jaren uit des Heeren hand ontvangen. Vervolgens
words Izaak het bijzonder voorwerp van zijn nadenken. De
wensch, hem gehuwd te zien, laat zich flerk in het binnenlie vernemen. De zedeloosheid, echter, der bewoners van
het land, waar hij thans als vreemdeling verkeerde, duldde
geene verbindtenis met derzelver dochteren. En nu gebeurt
dat alles, wat wij in den Bijbel lezen, zonder dat de DiChteres bijna noodig had eenig fieraad daarbij te voegen.
Welligt waren wij te uitvoerig op dit ftuk. Doch wie
weer, of het niet onze Paten uitlokke, in de pleats van al
te veel dichterlijke verhandelingen, die niet zelden over vrij
wijsgeerige onderwerpen loopen , eens eenen anderen vorm te
beproeven, die tevens voor zekere lengte zeer vatbaar is;
daarbij Haar eene volmaaktheid te iireven, die den voorgan•
geren, hoe voortreffelijk in menig opzigt, niet eigen is, en
tot dit einde vooral ook zoo bekend te worden met land en
zeden, zoo diep in te dringen in geest en leven yin het aloude Oosten, als maar eenigzins gefchieden kan. De recend
fie, burners, is niet enkel gefchikt om een boek te doen kennen, noch ook den fchrijver zijne fouten onder het oog te
brengen, maar tevens (is het niet te vermetel gefteld) car
algemeene leering.
Qodsdienflig Huisboek voor befchaage Vrouwen. Door F. BRRENBERG, Hof- en Domprediker te Berlijn. (lit het Hoag.
duitsch, door B. V E R WE Y. Te Amfterdam, bij J. van der.
Hey. 1816. In gr. 8vo. 4.55 Bl. f -18 - :
Gelijk de waardige Schrijver in Duitschland, zoo yin&
voorzeker de uitmuntende Vertaler vrij algemeenen dank bij
ons. Ook de minst godsdienffige, de ligtzinnige man verlangt
van zijne echtgenoote en dochter ingetogenheid., reinheid,
deugd, en voelt de waarde van zuiver godsdienffig gevoel
voor deze zijne wenfchen; en, hetgeen hij bij zichzelven
wegfpotten wil, zag hij toch ongaarne bij deze zijne betrek,kingen weggedarteld. Het vrouwelijk hart worth buiten twijfel gemakkeliik voor de zachte en verbevene aandoeningen
des
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des door den Godsdlenst veredelden gevoels geopend ; en niet
ligt neemt eenige vrouw dit boek ter hand, en doorbladert
het, zonder innerlijke goedkeuring, en den wensch , dat zij
bier de gefteidheid van haar hart geteekend zien , en zichzelve herkennen kon! Het is ook gefchreven niet alleen joist in
dien toon en geest, waarin men voor befchaafde vrouwen
fchrijven moet, maar ook op zoo eene fchrander menschkundige wijze, dat ook zij, die gevoelt, en bloost, nog wel
verre verwijderd te zijn van den bier geltelden godsdienifigen
geest en edelen ftandvastigen zin voor pligtsbetrachting, zich
nergens vernederd voelt, maar integendeel als boven haarzelve verheven en uitgelokc wordt tot het goede; terwijl de
wezenlijk zachte, reine, godsdienflige den voortreffelijken
vriend en leidsman zegent, die nergens kwetst of beieedigt,
en echter ook nergens vleit, noch aan den toon en wijze van
omgang, waarop de befchaafde vrouw aanfpraak heeft, en
waaraan men haar gewent, de zuiverheid van deugd en pligt
en het verootmoedigende der zedeleer opoffert. De man van
oordeel en kunde ziet buiten twijfel dit werk gaarne in de
banden zijner gade; hij vreest niet, nadat hij het heeft ingezien, dat het zijne lieve gezellinne tot treurige en redelooze
godsdientligheid zal flemmen, of tot ellendige fijmelarij en
ten ongezellig naargeestig Leven henen leiden; integendeel,
bij moge voor dweeperij of godsdienftig enthufiasme al grootelUks, en wel eons wat al te zeer, bevreesd zijn, hij zal den
wensch niet kunnen onderdrukken, als dit dan dweeperij heeten moet, dat zijne vrouwelijke huisgenooten alle alzoo en
in dezen geest naogten dweepen!
Het Huisboek is godsdienflig, Christelijk godsdientlig; het
is gefchikt tot lektuur en Rine eenzame overdenkingen. Het
is geen onderwiisboek voor de vrouw, om haar pligten en
deugden te leeren; maar het bevar uitboezemingen van het
tart, die wezenlijke vroomheid uitdrukken en bevorderen;
en alle deze alleenfpraken eener vrome, die vroomheid aanitweeken en bevorderen wil, zijn in den geest der vrouw,
in een' zachten, reinen, edelen geest. Maar, war behoeven
wij vender uit te weiden? Schrijver en Vertaler zijn niet alleen bekend; maar dat de waardige Koningin der Nederlanden
de opdragt van dit werk (hetwelk haar in het oorfpronkelijke
bekend was) gaarne aannam, — dat de Koninklijke Prinfesfen Weduwen hare namen plaatften aan het hoofd der Inteeken-
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kenliist, die overigens (en hoe kon dat op dit voorbeeld an.
ders?) met de namen der aanzienlijktle en meest geachte Nederlandfche Geflachten verfierd is, — vestigt buiten twijfel de
aandacht van ieder, die niet ans voor altijd ieder ernitig
godsdienflig woord het oor weigert, op dit Huisboek, hetwelk men flechts behoeft in te zien, om in de overtuiging
bevestigd te worden, dat het voor het Publiek, voor het.
Welk de titel het beftemt, in ieder opzigt berekend is.
Ziet bier, in plants van de lijst der opfchriften, ten bewifze, hoe eenvoudig, overtuigend en roerena alles is, eene kleine proeve, waar het boek maar openvalt; want wij kunnen
niet mistasten:
1k moet werken terwsj1 het dag is, zegt JEZI/S," enz.

„ Daar dit mijne beflemming is, gevoel ik mij zoo opge,
ruimd bij eene nuttige bezigheid; hierom ben ik zoo te vreden over mij zelve, als ik mij de getuigenis geven kan,
eenen ganfchen dag in nuttige bezigheid doorgebragt te hebben; •hierOm verheug ik mij zoo innig over het voltooide
werk; hierom ondervind ik ook zoo eene levendige ontevredenheid bij de herinnering van die uren, welke ik aan eene
nuttige bezigheid had kunnen beileden, en die ik verkwist
heb in ledigheid of beuzelachtige vermaken. het behoort
ook tot de bettemming der vrouw,, in de wereld werkzaam te
zijn voor het goede. Zij heeft hiertoe groote begaafdheden,
menigvuldige aangelegenheden ontvangen. Is het haar niet
gegund veel opziens te verwekken, fchitterende daden nit te
voeren, belangrijke veranderingen in het algemeen te bevor.
deren; haar werd echter de gave gefchonken, in flute het
goede te verrigten, waaruit voor enkele perfonen, en dikwerf voor het algemeen, de groottle winst en de zuiverIte,
reinfte vreugde entflaat. In hare naastbij gelegene betrekkingen opent zich voor haar een fchoone en belangrijke werkkring; een werkkring, waaruit te alien tijde zoo veel zegen
over het menschdoin verfpreid werd; een werkkring, waarin
te alien tijde de krachten zich ontwikkelden, waardoor het
verderf verhinderd, het groote en weldadige veroorzaakt en
geboren werd. Hoeveel kwaad kan zij als dochter,, zuster,
echtgenoote afweren; hoeveel verbeteren; hoe vele menschlievende en heiizame inrigtingen tot fland brengen; hoeveel
verligting en verkwikking bezorgen, hoe vele dietbare genoe.
BOEKEESC.,11. IUI7. NO. G.
R
gees

24

r. EHRENBERG

9

GODSDIENSTIG HUISDOEK.

gens berciden; hoeveel bijdragen tot de edelfle vorming van
het opkomend geflacht; hoeveel goeds en fchoons aanmoedigen, berchermen, kweeken , en tot een' hoogeren trap van
volkomenheid brengen! Maar ook, hoeveel kan zij niet, buiten haren naasten kring, door raad, onderwijs en troost, deelneming en bijfland, bevorderen tot algemeen geluk! Dit houde fit voor mijne grootfle beftemming."

Cedichten van het Genootfcbap, ter fpreuke voerende HIER NA
VOLMAARTER. Te 's Gravenhage en te Anflerdam, bij de
Gebroeders van Cleef. In gr. 8vo. f 2 - I0Ja! de vaderlandfche poezij is in een' bloeijenden float. Wij
hebben, te dezen aanzien, een heerlijk, fchitterend tijdperk.
Eenige Puikdichters verheffen zich door ftoutheid en kracht ;
anderen onderfcheiden zich door gevoel en bevalligheid ,
lokken de zoetfle en welluidendfle toonen nit hunne fpeeltuigen. Maar het is al geen good, wat er blinks. De roem,
welken onze Dichters inoogfien, heeft een aantal verzenmakers en rijmelaars uitgelokt, die met geheele zwermen den
tempo! der kunst beftormen, en het binnenfte heiligdom zouden bezoedelen , zoo de kritiek p ier met regtvaardige getrouwheid den fleutel van den ingang wist te bewaren. Ja!
de vaderlandfche poezij is in, een' bloeijenden that. Er is ,
naar evenredigheid van bevolking, voorzeker geen land in Europa, dat zoo veel uitm.untende Dichters bezit als Holland,
(de zoogenaamde hoordelijke gewesten van ons Koningrijk.)
Maar er is ook geen land in de wereld, dat zoo veel dichtertjes en rijmelaars oplevert als hetzelfde Holland. Lieve
Hemel! war bier te lande niet al verzen maakt! Het getal is
legio. En de kunst is zoo nioeijelijk — en eenige weinigen,
van God en de Namur begunftigd, fchitteren in zulk een'
verblindenden luister en op zulk eene hoogte! Doch, niets
fchrikt deze roemjagers af. Gelukkig, dat de kritiek den
fleutel vasthoudt anders zoude het met de kunst ea den
dichterlijken roem onzer Natie fpoedig gedaan zijn.
„ Dan — waartoe deze aanmerkingen , Heer Recenfent?
De makers der gedichten, welke gij- thans zoudt aankondi29
„ gen, behooren toch wel niet onder die rijmelaars, die den
„ tempel der kunst bezoedelen? Wees voorzigtigl Gij hebthier
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bier niet met een' enkelen verzenmaker te doen, maar met
een geheel Genootfchap, dat, blijkens den

comparativus

hunner zinfpreuk, reeds eene zeltere voltnaaktheid bereikt
Pf heeft. " — Neen ! neen! zoodanige volfirekt nietsbeduidende rijmelaars zijn deze mannen niet: maar zij behooren
ook niet onder de genen, voor welke de kritiek de poort
van den tempel openfluit. Ja! wij moeten het openlijk zeggen — de cer der vaderlandiche kunst vordert het, onze
pligt geoicdt bet ons — deze voortbrengfelen zijn van zeer
geringe waardij. Het is fcbande, dat men in dezen tijd met
zulke dingen in het openbaar verfchijnt, en dan nog als het
werk van een Genootfchap , eene vergadering van kunstgenootee, die elkauder voorlichten, en waarvan men dus nog al
war goeds zoude verwachten. Er zijn wel eenige ftukken
in dezen bundel opgenomen, die niet verwerpelijk zijn; maar
er is geen enkel vers, dat zich boven het middelmatige verheft — en
...

Il

dans Part dangereux de rimer et d'ecrire,
point de degres du mediocre au pire.

n' est

Zulk een ongunilig vonnis, dat wij verpiigt zijn.geweest over
dit dichtwerk te vellen, vordert bewijs. Wij kunnen niet beter doen, don eenige brokken uit het werk zelve over te ne.
men. Dit zal genoeg zijn voor de genen, die in dichtftuk,
ken jets meer dan flichting zoeken. Ex ungue leonem!
Uit het gedicht: De Geboorte en Redding van Illozes;

Een jonge Vorst aanvaardt Egyptens rijksgebied;
Maar ach! die ciwingeiand, pas op den troon geflegen,
Miskent en fmandt dit y olk; bun heil baart hem verdriet;
flij ziet en hij benijcit bun milden huwlijkszegen.
Gewaande vrees, dat zij bij de eerfle wapenkreet
Afvallig worden , of zijn groncigebied ontwijken,
Vervult zijn trotfche zicl; en hij, zoo laag als wreed,
Poet op geduchte wijs ann hen zijn wrevel blijken.
Uit bet gedicht:

de= Bede:

Geen zelfbekisg, verwijt
Of innerlijken fpijt
R2

Te
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Te kennen in zijn bede,
Aan 's vijands hell en vrede
Welmeenend toegewijd.
Te bidden — ja daarbij,
Hoe wreeder de aanval zij,
Te pleiten des to nader:
Zij weten niet, o Vader!
Wat zij nu doen aan mij.
Uit het gedicht : Lofzang aan God.
Als van een eiland, wentlend viot,
In de oeverlooze zee der fchepping afgelegen;
Maar, om de fpil van uw gebod,
Door 't eeuwig meetfnoer van uw wijsheid vast geregen
Aan de ongenaakbre bovenkust,
Waar, in den Ether van miljoenen flargewelven,
De zetel uwer Hoogheid rust,
Zie ik uw algebied van verre — en in mij zelven.
Het flotvers dezer Ode luidt dus:
Gij wenkt — en 't reddingsuur is daar,
Uit onafzienbren nacht van woelingen berekend,
En 't Nederlandfche vredejaar
In 't hart van yolk bij yolk voor de eeuwigheid geteekend.
Dat Neerland, dat Europa al
Wat tong en fpeeltuig roert ten vredefeest vergader',
In 't u geheiligd dankgefchal ,
Wereldfchepper! God der Volken! — Vredevadcr!
Uit het gedicht: Nachtgedachten.
In de diepe ftilte
Van den middennacht,
Dauwen vrij mijn tranen,
Meer dan de inkt der fchacht,
Op dit blad , wiens kladfchrift (ja wel kladfchrift !)
Zoo ooit oog het ziet,
Toont dat meer mijn traanvocht
Dan mijn diet/tail. vliet. (Helaas!)
Uit
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Uit de diepe Butte
Van den middennacht,
Die me, in rustlooze wren,
Kalmte weder bragt,
Lever ik de fnikken
Van mijn' moed en geest
Aan mijn' Medeflrljder,
Die dit nachtfchrift leest.
(En er vermoedelijk bij in flaap valt... en dit zoude,
ierciaad, eene gelukkige uitwerking zijn van 's Dichters fnikken. Men kan van zulke verzen, billijkerwijze, niet meet
verlangen.)
Uit het gddieht: Doodvonnis door Brutus over zijne beide
Zones, de beide flotregels: (Brutus fpreekt.)
Bijldragers! aarzelt niet: ik zal 't gehard aanfcbonwen;
Slaat toe, 't is mijn bevel om 't hoofd hen of te houwen.

Sed eheu! jam fatis est. Mogt het II IERNA op den tael
fpoedig voor deze Dichters aanlichten!
Naar het Hoogdziitsch Van CAROLINA
geb. VON onEiNEn. lIde en Hide Deel. Te
Groningen bij W. Zuidema. 8 6. In gr. Evo. 574 B?. f 4- 4 - :

A GATHORL ES.
PICHLER,

Wij hebben te voren het eerfte deel dezes werks gunilig
aangekondigd, en iets van deszelfs inhoud en firekking gezegd. Deze twee deelen, waarmede het ten einde is, hebben vrij naauwkeurig aan onz. verwachting beantwoord. Als
roman befchouwd, is het boek belangrijk, ten aanzien der
lotwisfelingen, der karakters, en der welgelchrevene brieven.
Als historifche roman, behoudt het de kleur en het kostuum
van tijd en plaats, naar ons oordeel, heel wel. En ten aanzien van den godsdienitigen loon, in Christaen zoo wel als
Heidenen aan den dag gelegd — wij zijn alleen in ons denkbeeld bevestigd, dat het eigenaardige der Evangelifche denkwijze niet Berk genoeg geteekend , niet hoog genoeg-gekleurd
is. Overigens heeft bet tafereel, het zij als loutere verziering
befchouwd , het zij met een oog op de gefchiedenis, zeer
veel geleidelijks en wnarfchijnIijks , en daarbij uitlokkends en
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nantrekkelijks om de uitnemende voorbeelden Zoo wel, ale
heerlijke lesfen, beide voor mans en vrouwen. ! let Christendom, de braafheid en eene gezonde ftaatkunde worflelen er
Ina ondeugd, vertroeteling en gehechtheid au] oude vormen.
welhaast de eerfte Chrisrenkeizer en de
ICONS TANTU N
eenige beheerfcher der Romeinfche wereld, ontluilzt , als
ware, voor onze oogen. HU is de vriend van den held dozer
geichiedenis, die zich eindelijk voor hem opoffert , en daardoor den grond behoudt, door hen te zamen gelegd voor
tie redding en het heil des menschdoms, door de zegepraal
Man den besten Godsdienst. Schoon K ONS TA NT IJN bier
dos gunflig verfchijnt, en vooral zijne grootfche begaafdheden hoog geroemd worden, zoo heeft toch de Schrijffier die
eigenfehappen van hem niet verbloemci of geheel bedekt , Welke hem, inzonderheid nacierhand , in eon min zuiver, en althans geheel onbeminnel ijk, licht hebben doen voorizomen.
Wij herhalen dan, dat zij ons in dozen historiichen roman
ken zeer belangrijk tafereel heeft gefchetst. In zoo vcrre
het een fpiegel is van hare e:gene denkwijze, ftrekt dezel,'e
Naar tot de boogie eer. Welke vrouwen inzonderheid I Hoe
belangrijk, beminnelijk, voortreirelijk bij alien veribMI, en
tevens verfchillend bij alle vericheidenheid I Geheel Ilrijdig
inet de vooronderftelde denkwijze eenerfca yante , fchijnt Mevr.
ID I co I, ER. eene zekere partijdighcid voor hare kunne to betitten: immers, er komt goon ondeugend vrouwelijk karakEer
In voor. Wat de godsdieuftige denkbeeiden betrert , is het
tvelligt al te zeer haar bijzonder eigendom, het eigendommelijke van haren, meer dan den gerchettlen, tijd , wat wij bier
Minden. Althans , het hart als het voorname or,Taan des geloofs , en de voorwerpen of verfchiin felen der nattmr a s zit/.
nebeelden der onzigtbare wereki to zien voorgefield , berinnert ons aan Duitfche Schrij vets van den dog. Andere kleme
bijzonderheden dragon hetzelfde kenmerk van eigenhcden der
$chrljffler,, meer dan juist to voegen aan de gelchedie perbonen, In Un woord: het boek geeft ons veel, maar Met a/Vat wij verlangen zouden, ten aanzien van het groote pent,
het Christendom en de Christelijke .godsvrucht van die eerite
uivere dagen.
Wij herhalen onzen lof der vertaling, fchoon zonderlilk
voor zonderling, sOnper voor wenkbraauw en dergelijke den
&OM eerier goede taalkonde gewisfelijk niet kunneu doordaan.
L o-
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of de Gevaren eener al te groote Gevoeligheid. Een oorM .onkeltjk Hollandsci Gerhaal. Door
MZ. Te Zutpien, bij H. C. A. ThieA. J. HONKER,
me. 1816. In gr. 81 . a. Ifle Deel, 316 bl. IMe Deel 231 66
f 4- 10-:
e Heer DoNKER is ons onbekend; maar wij vatten maar
Met, hoe hij er toe kwam , om in zijnen oorfpronkelijk Hotlandlchen Roman eenen Franschman re verdichten, en dies
LODEWIJK HERDER,

D

te ftellen in een zoo allezins licht. Niet, dat wij het
noodig oordeelen, bij iedere gelegenheid den volkshaat te
fierken; maar dat volkje_ werd ons hier te lande zoo bekend,
dat, als wij het „ zwijgen best" omtrent , hen beoefenen, wij
volkomen meenen te voldoen aan den pligt van menfchenliefde jegens hen. „ Zegen hen, Hear! maar in •hun eigen land."
bad reeds in 1795 een fchrander Christenleeraar. En dat zij
in hunne eigene fchriften een tamelijk goed figuur maken.,
zij hun gegund. Maar in een Hollandsch boek ! en zonder
noodzaak! — Dit in het voorbijgaan; en nu, vaarwel Mijnbeer nuaots!
Meer ter zake. Over her geheel houden wij de verontfchuf.
diging in de voorrede onnoodig; de inlasfching toch van een
gedeelte van HOOGVLIET ' S Abraham den Aartsvader komt
zoo wel ter fuede, en heeft eene zoo goede bedoeling, dat
de Schrijver te regt dic waagde; en ook zonder de verklaring, dat deze Roman eene eerfie proeve is in dit vak, zooden wij geenszins aarzelen te getuigen, dat en her doel en de
uitvoering allezins lof verdient, en dit verzierd verhaal zeer
ver de voorkeur Waardig is boven de vele uitheemfche proAlukten, die men zoo voordeelig, naar het fchijnt, dagelijks
overbrengt op onzen Nederlandfchen grond. Wel is waar,
door wij geenszins het DoaPJE, maar wel het groot en aanzienlijk DORP Zominelsdijk kennen, (gelegen op het Eiland
Overflakke) was het ons moeijelijk, ons op deze hoofdplaats
des tooneels 7,66 te oriateren als wij verlangden, en ons
char beekies (en war niet a!?) re verbeelden; ook konden
wij ons het reisie per as van Utrecht enz. derwaarts moeijelijk voorflellen; en nog minder begrijpen, hoe men, te Amlierdam wonende, welteliiks des zaturdags en zondags Mevr.
HERDER te Zontmelsdijk bezoeken kan; maar misfchien ligt
er
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ergens een ander, ons onbekend dorpje, dat merle dien
naam heeft; voor 'c minst kan de Lezer het zich figureren,
waar hij wil; en aangenaam was het ons, dat wij naar de
hier bedoelde flad Zwol niet alzoo behoefden te gisfen, daar
wij ons in gemoede verpligt vinden, nog ongehuwde knappe
Dorppreclikauten op te wekken, derwaarts ten fpoediglte een
uitflapje te doen, van harte wenlchende, dat bet bun gaan
zal als den braven Kerklecraar van gezegd Zonmelsclijk, die
aldaar, of liever nog op den postwagen eer hij er kwain ,
geheel buiten zijn oogmerk en verwachting, eene juist voor
hem gefehikte, bevallige, rijke en fatfoenlijke jonge juffer
vond, van welke hij ook, eer hij zijne voeten nog in de
find zette, denzelfden dag het jawoord had, en die, zoo
wel als de deftige famine , te regt begreep, dat eene gemeente te veel er bij lijden moot, wanneer bet huwelijk (en
waartoe dient dat ook, als de partijen het eens zijn?) te
lang wordt uitgefleld. Het bruiloftsvers van oom K o I?:NE
had dan ook te regt tot opfchrift kom naar Zwol, en trawl)
daar ! en onder andere het volgende couplet:
Mijn kinders I ziet de trouw is gansch
In de orde van de zaken,
En dat een elk die mooije kans
Eens waagt, is niet IC laken.
En ziet, men doet dat best in Zwol:
Daar fpeelt de licfde een rare rol:
Gij komt er, daar ge er Diets van weet;
En plof, daar heeft hij u al beet.
Dit intusfchen nu daargelaten: de held des verhaals, r.0.•
DEWIJK IIE RDER, zorgvuldig opgevoed, een jongeling en

man van goede beginfelen, wordt, door zijne overdrevene
gevoeligheid van hart, zeer ongelukkig, waaruit hij zich niet,
dan nog juist toevallig, en zeer laat, herftelt; en zijn voorbeeld is waarfchuwende les, en fprekend bewijs, dat niet alleen het hart, maar alle vermogens van den mensch tevens
en gelijkmatig moeten gevormd worden, zoodat geen van dezelve den hoofdtoon voere, noch over de anderen gebiede.
Ware dit bij LODEWIJK bet geval geweest, dan was hij,
bij al zijne braafheid, gegeven woord en innige Iiefde, niet
trouweloos geworden aan zijne beminde BETSY; niet, als
ftudent, en daarna als man, menigvuldige malen bedrogen;
data
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dan had hij ook met zijne DOORTJE gelukkigkunnen Leven , en
haar door zijn gedrag jegens haar niet uitgelokt tot fchending
der huwelijkstrouw; hij was niet gekomen tot wanhoop en
menfchenhaat, noch vervallen tot armoede; uit al hetwelk
hij echter nog eindelijk gered werd door de edelmoedige
BET SY , die, gelukkig voor hem, weduwe geworden, hem aan
het floc dezes werks wederom haar hart en hare hand reikt.
Wij durven dit vaderlandsch gefchrifc, vol goede vader•
landfche karakters en vaderlandfche zeden, gerustelijk aanprijzen, daar niet alleen de hoofdperfoon , maar ieder handelend
karakter, interesfant is, en waarlijk meer dan enkel uitfpanning, ja inderdaad menige nuttige les, hier is op te zamelen,
terwijI ook geest en luim gedurig de lezing veraangenamen.

Schetfen. No. I. lets over onze Spelling. No. II. Proeve over
onze Franrche Taalbastaardij. Te Zutphen, bij II. C. A.
Thieme. 1816. In gr. 8vo. 44 Bl. f :-S
Deze Schetfen verdienen opmerking, en wij hopen, dat men
dezelve voor wat meer zal opnernen, dan eene enkele aardigheid.
Een zich noemend Siegenbeekiaan brengt in No. I. den
Recenfent ook der Recenfenten onder het oog, dat hij eenen,
Meermanniaan eene plaats heeft toegellaan in zijn Mengelwerk, en hoe dit bet gezag der Siegenbeekfche Ipelling, op
hoog bevel ingevoerd, kan gevaarlijk zijn, daar deze felling
zich meer door gemeld gezag, en de vrees van in de boekbeoordeelingen gehaakt te worden, aan fommigen aanbeveelt,
dan nog wel door overtuiging. Het ridendo dicere verum
vindt hier geheel onzen bijval ; en wij zijn het met den
Schrijver eens, dat men de gouden vrijheid van fchrijver en
dichter, die zijne vaste, op overtuiging gegronde, regels
volgt, geenszins betwisten moet, en dat bet coge intrare ook
bier gewetensdwang is , hoewel wij aan algemeen ingevoerde
gelijkvormigheid bij het fchoolonderwijs, flaatsflukken, en
wat meer van dien aard is, groote waarde hechten. — Bijzonder beviel ons de welverdiende fcherts met dezulken, die
nu ook zich ik weet niet welk een voorkomen van verlichte
wijsheid willen geven, (of het moest zijn, om zich hier of
daar tot fchoolopziener aan te bevelen) door, tegen gewoonte
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te en algenteen gebruik, nu ook de woorden juist zoo nit
te fpreken, als zij die fchrijven; gelijk wij wel eens predikers hoorden, die het wood wereld terugnamen, wanneer
zij het als waereld hadden uitgelproken, en dat wel fomtijds
in hun gebed, uit vrees, misichien, dat het Opperwezen hen
Mier mogt veraaan hebben , of in Prof. SIEGENBEEK's
fpelling eeniglijk behagen vain. Aardig is de volgende fcherts :
Slechts een jaar of wat geduldi ik meen het nog te bele, y en, dat de Kastelein in de Societeit zich pikweren zal,
„ om van likweur en pikwetfpelen te praten ; ja, dat mijn
—
„ Haagfche-knecht mij met een Man Haer zal begroeten,
„ en zijne zuster, de keukenmeid, ons

koal en vleesg opdis-

,gen."
Belangrijker is echter No. II. Nadat den Franschman en
Duitfcher de bal meescerlijk is teruggekaatst, worden ons ware woorden toegefproken, en het gebruiken van zuiver Hollandfche woorden tegen de blaam van fpraakpedantismus verdedi d; het doorfpekken van onze moedertaal met ongebruikelijke inheemfche, of met geheel uitheemfche, en vooral
met Franfche woorden, mede geestig gehekeld. Het gevolg
kiervan op den fmaak in het yak der Toonkunst wordt overtuigend aangewezen, enz. Men leze het ilukje, waaruit wij
lleen nog het volgende overnemen: „ Zijn dit nu uitwerkfelen van onze fpraakbastaardij; vermeerdert dezelve ook
„ onze aanraking met een yolk, welks letterkunde, welks ge„ zelfchappelijke toon zoo zeer befmet zijn met koude fpot ,
met gebrek aan eene grensbepaling, over welke geen jok
SP
in het gebied van den ernst mag overtreden, aan juiste waardering van hetgeen onze achting verdient en wat vertmadeiijk is, aan krachtgevend opzien mar boven bij de wisfelingen der wereld, am een troostend uitzien voorbij het
graf, wanneer de bloefem van het Leven afvalt, — hoes• zeer meet ieder weldenkende zich dan gefpoord voelen
om zulk een euvel te befirijcien!”

De reldflag en Overwinning van Waterloo. Een Leesbock year
alle Ouders en Kinderen, die Godsdienst en Vaderland liefhebben. Door w. A. OCKERSE. Te ilmflerdam, bij J.
8vo. (.)6 Bl. f
van der Hey. 1816. In
Ziehier een zeer fraai en belangrijk boekje, dat waarlijk alle
aan-
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2anprijzi n g verdient. Het is gedeeltelijk in brieven, gedeett elijk in gefprekken tusfchen vader en kind of kinderen opgefteld, en bevat niet alleen een zeer duidelijk verhaal van
het gebeurde te Waterloo, maar ook de fchoonfte ontvouwing van het belang dier gebeurtenis, het gepaste om derzelver herinnering jaarlijks met blijde vreugde te vieren, en
eindelijk wenken, hoe die vreugde vooral gepastelijk kan en
behoort te worden uitgedrukt. Ja, wij wenfchen, dat dit
werkje een fchoolboekje worde, of ten minfte door alle va.
der/andlche ouders hunnen kinderen in handen gegesren, voorgelezen worde. De Heer OCKERSE toont bier, dat een
beltwaam man zich naar ieder kan fchikken, en, uit de hoogfce vlugt eener ftoute en bijna zwellende welfprekendheid,
tot den nederigen gang afdalen, die kinderen veilig leidt.
Het is ons niet voorgekomen, dat zijn work in dit opzigt
verbetering behoeft. Waar is bet flechts, dat de vermelding
van kinderlijke vermakelijkheden en foortgelijke den een' of
ander' ligt kan toefchijnen iets lafs of min gepasts te hebben, omdat — bijna elk huisgezin, ten rninfte iedere, wat
hoogere of lagere, fund, te dezen aanzien zijn eigen kenmerkends bezit. Enfin, wij hopen, dat de dikke koek en rout
zebons niemand mishagen mogen.

De vaart der Nederlanders op Oostindié, op het erode der zestiende Eanv. Een Leesboek voor de lagere Scholen. Te Zutphen, bij H. C. A. Thieme. 180. In kl. 8vo. 75 BI.
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mogen dit fchoolboek vrijmoedig aanprijzen, en hetzely e eenen goeden aftrek beloven. Zonder landkaart voor zich,
kan het kind het niet lezen; maar zoo behoort het ook,
flrekt alzoo mede ter oefening in de aardrijkskunde; het geeft
wenken op de vaderlandfche gefchiedenis van dat tijdperk,
vervolgens hetgeen de titel belooft. De tegeuwoordige tijd
en onze uitzigten en hoop zijn de zeer gerchikte gelegenheid
tot deze belangrij ke herinneringen. Dat dan het aankomend
geflacht regt ingenomen worde met handel en zeevaart, en
het vaderland helpe opheffen tot vorige welvaart en bloei!

Ee-
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B. H. LULOFS, HULSTBLADEREN.

Eene hand vol lialstbladeren ; of Steekpalmloof-vtechtje , als
Bijvoegfel tot mijts Distelkransje , door Mr. E. H. L U L O F S.
Noch ien woort, Vrind!
HOOF T.

Te Groningen, bij

f-

J. Oomkens. 1817.

In gr. 8vo. 56 B1.

8 -:

De Redactie vindt zich in de onaangenatne noodzakelijkheid
van te berigten, dat zij de

Hulstbladeren des Heeren L u-

LOPS onbeoordeeld heeft terug ontvangen. Aileen was op

het omflag tegenover de Iaatfle bladzijde eene flaapmuts geteekend. Mogen wij de talk van 's Recenfents gedachten zijn,
(hij is , als andere geleerden, aan verdrooijing onderhevig, en
clan weet men haast niet, war van de wonderlijke beeldfpraak
te maken)zoo zijn,echter, dankbaarheid en wijsheid de grand
zijner handelwijze. Hij heeft, verbee!den wij ons, den Hoogleeraar, die zich zoo vele • moeite geeft om zijn hoofd te
verfieren, niet zonder eenige vergelding willen laten; en het
was altijd zijne fpreuk: Rust voor Roem. Het is waar, een
klein meisje, dat juist het boek opende, en natuurlijk bij het
prentje bleef ftilflaan, meende een klokje aan den neerhangenden top der routs op te merken. En reeds waren wij geneigd om onze verkiaring in zoo verre te veranderen, dat
let Rust met Roem! als eenen gepasten wensch aan den Profesfor, moest beduiden.- Doch bij nadere bezigtiging was
toch ons antwoord: neen, bellen zijn het niet; zij is flechts
vat kwastig uitgevallen.
Intusfchen fpijt het ons, dat wij den geleerden man, wien
het netgefneden pruikje tusfchenbeiden evenwel war fcheef
that, voortaan geen meet itukken van dezen aard zullen dury en

toezenden.

BOEKBESCHOUWING.
In yea verband flaat yezus dood tot onze fchuldvergifenis en zaligheid ? Door den Schrijver van de
Verhandeling over het nut, hetwelk de aangewende
pogingen ter voor(t)planting van het ware Christendom
ender de befchaafde Volken te wege gebragt hebben.
Te Dordrecht, bij A. Blusfe en Zoon. In gr. 8vo.
zo6 Bl. f -18 -:

Hoe gemakkelijk en gereed het antwoord op deze vraag
ook zij voor den 'gewonen Catechifeermeester en Oefeninghouder, het is voor menigen edelmoedigen Godgeleerden(en vele veritandige en gemoedelijke leeken) dikwijls het voorwerp van herhaald en naauwkeurig onderzoek en beflendig nadenken ; terwijI hij het antwoord vier
geheel, en op eene hem altijd evenzeer bevredigende wijze, vinden kan. Gelukkig is het intusfchen, dat men
met den Schrijver volkomen mag inftemmen, dat het
.doorzien van dit verband niet noodigis voor onze gerustitelling en uitzigten over dood en graf; en dat het
weer een voorwerp is van ons geloof, (op gezag van het
Goddelijk woord) dan wel van onze wetenfchap. Dan,
bet blijft een belangrijk onderzoek, of en hoe de H.
Schrift deze vraag beantwoordt.
Onze Schrijver maakt tusfchen leer en leerwijze on.derfcheid; en door deze onderfcheiding meent hij den
fleutel te vinden tot een vollediger antwoord, dan tot
nog toe gegeven is. Zekerlijk is , volgens den Bijbel,
onze fchuldvergifinis en zaliging niet het Unige doel;
dezelve leert uitdrukkelijk ook, dat Jezus dood betrekking heeft TOT HEMZELVEN. Dit eerite en groote oogmerk behandelt de geleerde en edelmoedige Schrijver,
wien wij bier als eenen goeden Exegeet leeren kennen,
in bet eerJle Hoofdftuk van deze zijne Verhandeling. 1)
DOEKBESCH. 1817. NO. 7.
S
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IN WELK VERBAND STAAT JEZU.S DOOD

Het lijden en fterven van onzen Heer ftaan in het naauwst
verband tot zijne tegenwoordige heerlijkheid. Philipp.
II: 6-11. a) Om die bedoelingen, die tot zijnen perfoon betrekking hebben, te bereiken, moest Hij in het
lijden des doods komen. Rom. XIV: 9. En 3) op
welk eene wijze dat lijden tot dat einde gewerkt hebbe,
leert ons .Nebr. V: 6 (Het fpreekt van zelve , dat
bij deze hoofdplaatfen ook andere meer of min in het
voorbijgaan worden behandeld.) Bij I) beweert de geleerde Schrijver het voorbeftaan van Jezus metzfebelijke
ziel , (zonder dat hij ecbtcr die in de plaats zijner Godheid
ftelt ;) die ziel was de Engel des Vey-bonds in bet 0. V.
en het trok vooral ook ooze aandacht , dat hij doer bet
dierlilk magaetismus enz. opheldert , hoe die ziel in den
ftaat der onnoozelbeid van het kind Jezus begrepen kan
worden dezelfde ziel te zijn, die , als de Engel des Vexbonds , voorheen reeds aan bet hoofd der Israelitifehe
Natie was , en , nit hoofde van hare Goddelijke geltalte,
deel moest hebben aan de Gocidelijke volkomenheden.
Bij_) maakt hij bet duidelijk : „ niet onniat Jezus geftorven is , is Hij opgewekt; maar oingekeerd: opdat
IIij een Heer van levenden en dooden zijn zou , daarom,
is Hij geftorven en tot een onvergankeli lc. leven opgewekt." 3) De derde plaats wijst het verband aan: Jezus is door lijden volmaakter geworden in gehoorzaamheid, en daardoor vatbaar geworden voor de hoogfte zaligheid; hetwelk de Schrijver (in ons oog zeer goed)
ontwikkelt, ter voorkoming van alien misverftand en
verkeerde beoordeeling, en ten betooge, dat deze bewering geenszins ftrijdig is met de duidelijke leer van de
vlekkelooze heiligheid der menfchelijke natuur van Jezus.
Her tweeds Hoofdltuk onderzoekt de gevolgen en bedoelingen van Jezus rood met berrekking TOT ONS. \Vat
is bier I) de leer De bedoeling met opzigt tot Hemzelven (vooraf behandeld) that altijd op den voorgrond ,
en niet omgekeerd; dit is, bij bet zien van lchijnftrijdigheid, de fleurel, om te bepalen, war leer en wat
isenveze is. Jef. LIII:
Jo. XII: 24 en 32. 2)
Vat

TOT ONZE

zAtrnattn?
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Wat is leerwilzeP JO. III: t6 en foortgelijke plaatfen,
Welke de liefde Gods tot ons voorftellen , als ware die
het eenigfle en hoofddoel van Jezus overgave tot den
kruisdood. Voorts alle plaatfen , die Jezus dood voorftellen als rchuldverzoenende , en als een offer voor de
zonde; b. v. 2 Cor. V: 21. Roni. VIII: 3 enz. 3) Hoe
Vereffent men de febijnitrljdigheid tusfchen de leer en
leerwijze? De Bijbel leert ons, dat Jezus dood in het
naauwst verband ftaat tot onze fchuldvergiffenis :22ligheid; maar tevens, dat God zijnen Zoon gaf, en et
dus van Gods zijde geene hindernisfen beftonden, die
door de tusfchenkomst van Jezus moesten weggenomen
worden. Waarom verordende dan God dit verband tusfchen dien dood en onze fchuldvergiffenis ? Om °num=
svil; om de hindernisfen van onze zijde uit den weg te
nemen: te onzer vernedering, en te onzer vertroosting.
Te onzer vernedering, moet onze zaligheid en fchuld..
vergiffenis eene belooning zijn van 's Heilands gehoorizaamheid tot in den dood; te onzer vertroosting , bij het
zoo onontbeerlijk fchuldbefef, moeten wij in de volkomenheid van zijne gehoorzaatnheid den grond van zekerheid hebben voor onze volkomene zaligheid. De
Schrijver houdt op deze wijze vast aan de leer der toerekening van Christus verdienflen, zoo wel als aan die
van Adams ongehoorzaamheid aan zijne nakomelingen.
(1-lij verdecligt dit woord toerekening tegen de Bijdragen
ter bcoefening en gefehiedenis der godgeleerdewetenfehappen, Ifte D. bl. 303, in eene vrii uitvoerige aanteekening, vooral op grond van Rom. V: , verg. 13 en 14 ;
aanwijzende tevens, hoe alle onregtvaardigheid van toerekening van de misdaad des eenen aan den anderen vervalt , wanneer men dezelve grondt op wezenlijke gelijkvormigheid en verfchil door toevallige omflandigheden.
Idij voert bier tevens Jak. II: to. i Tim. V: 14 enz.
tan.) Paulus flelt, Rom. VII: 14—VIII: i, den grond
der toerekening van Christus verdienften ,in de wezenlijke gelijkvormigheid van den Christen naar den inwendigen mensch aan Christus; tevens bewerende, dat onze
ge
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geheele zaligheid bij voortduring in betrekking Out
met Jezus gehoorzaamheid , tot in den dood des kruifes ,
hetwelk eene verkeerde toepasfing ten nadeele van ons
opwasfen in de genade enz. voorkomt. Het refultaat is
dan: „ dat God Jezus gehoorzaamheid tot in den dood,
welke Hij om andere redenen vorderde, beloonen wilde
met onze fchuldvergifinis en zaligbeid, waardoor zondaars uit de menfchen tcvens in de naauwfte betrekking
tot Hem zouden komen, en dos vatbaar worden voor
de hoogfte zalightid, en Hij bun overate leidsman, en
de eerstgeboren onder de broederen wezen zou; zijnde
deze weg joist berekend voor de behoefte van een'zondaar uit de menfchen, die tot fchuldbefef en genot van
waren troost geleid moet worden, en deze gemoedsgefteldbeid in hen onderhouden moet worden,daar zij aan
deze zijde van het graf, door toevallige oorzaken , zondaars blijven, en, alleen in betrekking tot Jezus, op
Gods beftendige gunst kunnen hopen." 4) Wat moet
dan nu de menfchen gepredikt worden?Elke leerwijze,
zoo wet als de wijsgeerig Bijbelfche leer zelve, is even
gefchikt tot het hoofddoel, en elke derzelve is behoefte, naar de onderfcheidene omilandigheden van hen , tot
welken het Evangelie komt. De leer van het Evangelic
voegt zich naar alien, naar den grootlien wijsgeer, maar
ook naar den eenvoudigften, door niet alleen denzelfden weg, hetzelfde middel ter zaligheid your te ftellen,
maar het onder alle zulke beelden voor te dragen, die
ook het bekrompenfle verftand tangs zinnelijke denkbeelden brengen tot dezelfde gemoedsgefteldheid van
eohnoed, troost, en ware goelzaligheid , uit wederliefde.
Hierbij wenkt de Schrijver, dat de Christenleeraar zicic
wachte, om zijne meer zuivere denkbeelden , met exegetifche itrengheid verkregen, den gemeenen man op te
dringen. Ootmoed en troost, die met geloof in het
naauwst verband ftaan, en tot deugd leiden, zijn het
eeniglijk, waarop de Leeraar bij alien werken moet.
Wij meenen dit werkje door deze korte aanwiizing, en
van eene gunftige zijde, genoegzaam te hebben doen
Ice a.
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kennen; in zoo verre althans, dat, die belang ftelt in
de helangrijke zaak , het der lezinge en overwegingeniet
onwaardig zal rekenen.

ilanwejzing van uitlegkundige Schriften, zoo over den
geheelen Bijbel, als over bijzondere gedeetten van denzelven. Ifle Deel. Te ilmflerdam , bij W. Brave.
1816. In gr. 8vo. 368 Bl. f - 8 - :

I

n een' tijd, dat , door de wet op bet hooger onderwijs,
de theologifche zoo wel, als andere ftudien, van grouter omvang zijn geworden, dan de meesten voorheen
aan dezelve plagten toe to fchrijven, komt zeer van
pas een werk, 't welk veel lastige moeite van aanteekenen befpaart, en zoo is ingerigt, dat men bet gerust
kan aanbevelen. In onze moedertaal had men niets van
dien aard,dan de bijna 'verfleteneNaanirol van B. VAN
MOURIK; en deze bevat alleen Nederduitfche fchriften. Dit werk omvat ook Latijnfche en buitenlandfche.
De inrigting is, over het geheel, zeer goed. Vooraf
gaat de opgave van fchriften over den Bijbel in het algemeen, over de kritiek, de uitlegkunde, inleidingen
en verdedigingfchriften. Dan volgen de fchriften over
den geheelen Bijbel; voorts die over bet Oude Verbond; verder over de vijf boeken van Mozes in 't gemeen; dan over ieder boek in het bijzonder, en zoo
vervolgens over alle de gefchiedkundige boeken van het
Oude Verbond, met opgave, wat over ieder boek en,
ieder hoofddeel in 't bijzonder nagezien kan worden,
en dan nog weer bijzonder over ieder der zoogenaamde
verzen der hoofdftuluten. Er is zeer veel vlijt en oordeel aan dit werk befleed. Alleen hadden wij wel gewenscht , dat, tot gemakkelijker gebruik van hetzelze , boven aan iedere bladzijde de Bijbelbceken en hoofdflukken geplaatst waren. Wij durven hopen, dat de
Sclutver in een gunflig vertier van zulk een nuttig
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werk eenige vergoeding vinden zal velar de zeer groote
en langdurende moeite, welke hij aan hetzelve heeft
moeten te koste leggen; en vertrouwen, dat het nie,
mand, die zucht voor de ware fludie heeft,' zal terug7
houden om zelf de beste Schrijvers te lezen, waartoe
zelfs dit handboek , behoorlijk en oordeelkundig gebruikt,hem eene gepaste aanleiding zal kunnen geven. Wij
vermoeden, dat er nog ten minf1e twee dergelijke ftukken noodig zullen zijn, om den geheelen Bijbel op deze wijze of te handelen.
Bij deze gelegenheid teekenen wij den titel op van
drie., ons bekdnde, Latiinfche en uitlandfche werken,
die eenige overeenkomst hebben met dit inlandfche: J.
MAYERI Bibliotheca Biblica, Lipfiae, 171 4 . G.
J. SCHIVINDELII Bibliotheca Exegetico - Biblica ,
Francof. 1734..et Bibliotheca elegantiorum disputatio-;
,
nuns in V. et ,N. T. , cotlecta a m. P. j.
1759. Allen zijn in kwarto, en hebben een
meer bepaald oogmerk, clan dit inlandsch en Nederduitsch werk.
Christelijke Voorflellen over de vereeniging van den
lifensch met God. Door j. Br. s A I L E R. Te Groningen, bij J. Rettnelingh. IS16. In gr. 8vo. 92

Bl.

f -16-:

Deze korte Leerredenen, acht in getal, zijn gefleld in
eenen goeden Christelijken geest, en hebben de bevordering van werkdadig Christendom kennelijk ten doel.
Zij kwamen flit, en fpreken tot , het hart. Vow' den
uitlegger hebben zij zeker geringe waarde ; maar eene
grootere voor heth , die zieh op eerie verflandige wijze
tot betrachting van bet goede opwekken en ftichten wil.
Het moge voldoende zijn, om den geest van dit gefchrift, en deszelfs doel, te doen kennen, dat wij den
aanvang van het zesde voorflel nafchrijven : „ 1. Geen
heil en geluk is er voor den mensch, buiten de vereen1;.
ging
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wino. met God. II. Geene vereeniging van den mensch
met God , zonder eene regt hartelijke bekeering van den
zondaar tot God. III. Geene regt hartelijke bekeering
van den zondaar tot God, behalve bij de gcnen, die
het in deze hunne allergewigtigfte belangen, in de vereeniging namelijk met God, op de regte wijze aanvangen. IV. Aileen die genen vangen bet op de regte wijze
aan, wake eenen GoddeNken ernst met zich brengen,
om den itrijd tegen alles, wat aan de teritgkeering tot
God kan hinderlijk zijn, aan-te vangen en te voleindigen. V. Dezen Goddelijken ernst hebben wij reeds 1100dig, zullen wij een regt gezigt van onze zonden krijgen. VI. Dezen Goddeliiken ernst bebben wij noodig,
om het geheele register onzer zonden ootmoedig te erkennen , om de erkende zonde te veroordeelen, en dezelve met fmarte en berouw voor God tebeliiden. (Hier
was bet , waar ik laatst moest Cndigen; bier is bet ,
waar ik heden wederom aanvange.) Dezen Goddelijken ernst hebben wij in het bijzonder noodig, 0111 van
de dienstbaarheid der zonde, die door ons erkend, beleden en veroordeeld is , vrij , en gelled andere, geheel
nieuwe mcnichen , ja vrijwillige.dienaren der geregtigheid te worden. Trouwens , 'alleen met dezen Goddelijken ernst kunnen wij alles beftrijden , wat oils de terugkeering tot Cod zoude kunnen moeijelijk waken; en
ook dan maar alleen , wanneer wij alles bettriiden, wat
CMS de terugkeering tot God werkelijk moeijelijk math,
kunnen wij geheel andere, geheel nieuwe menrcben warden." — Het zevende en achtfte vooral \vist aan ,
floe bet de inhoud van geheel de leer van J-e7.us is, dat
en hoe wij met God vereenigd kunnen en moeten worden; dat deze vereeniging het (:(:rie groote oogmerk van
zijne verfc4ning op g arde is , de geest van geheel ziin
'even en wandel, bet oogmerk van zijnen dood, en ook
bet groote doel van zijne opftanding en verdere verbeerlijking, en dat zij tevens het oogmcrk en de geest ailer
leidingen en fchikkingen van God in de ganfchc regering der wereld is. De toetsftem, eindelijk, waaraan
men
S4
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men zeker en veilig de vereeniging met God erkennen
en beproeven kan, is de liefde; en bet getrouw hetrachten der Goddelijke geboden is de toetsiteen der liefde.
Hier en daar mogen woorden en uitdrukkingen bij
onze tegenwoordige wijze van fpreken vreemd zijn, en
naar mystiekerij een weinig ricken ; maar bet geheel
dezer opftellen is redelijke beoefenende Godsdienst , en
ieder Christelijk Lezer bidt voorzeker, met den gemoedelijken en voortreffelijken s AILER, aan het clot van
ganfcher harte: „ Gij, o God! vereenig Gij zelf ons
„ met U; dat ons hart deze vereeniging door de lief„ de, en ons Leven deze vereeniging openbare door de
„ volbrenging van Uwen wil!”

De redenen der oravruchtbaarheid van de Evangelieverkondiging, aangewezen in eene Leerrede over yez.
LIII: r. boor de Evangelisch Luterfehe Gemeente
to Groningen, gehouden den 2 i April 1816. Door
JOHANNES ERNESTUS WINTER, Leeraar
de Hervormden te Zuidhorn. Te Groningen, bij J.
Oomkens. 1816. In gr. 8vo. 48 131. f :-6-:

De aangename en bereidvaardige hulp aan de Luterfche Gemeente te Groningen, bij het affterven hares
eigenen LeeraIrs, en ten voordeele van deszelfs nagelatene weduwe, is een in het oog loopend bewiis van
den echten Christelijken geest ter verbroedcring algemeen in de Protestantfche kerk ; en geheel deze Leerrede van eenen man, die reeds meer dan veertig jaren
het leeraarambt bij zijn Kerkgenootfchap bekleed heeft ,
ademt die edelmoedige verdraagzanie gevoelens, welke
hij betuigt, die Lange reeks van jaren zijner Gemeente
tinafgebroken te hebben ingeboezemd, daar hij er openlijk , zoo als altijd, ook nu voor uitkomt , dat hij zich
geene andere bedoeling van God met het Evangelie van
jezus kan voorftellen, dan de vorming van zijn redemag-
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nagtig fchepfel tot deugd, zedefljkheid en zelfvolmaking, in de hoogstmogelijke geliikvormigheid aan zijnen
eeuwig wiizen en goeden Schepper, door eene vernuftige Godsdienstkennis en heiliging van zijn hart en leven , naar het voorbeeld van zijnen eeuwiggezegenden
Verlosfer, afgemeten mar en ingerigt op eene wijze,
die met des menfehen behoeftigen en door de zonda
diep ongelukkigen toeftand het mast overeenkwam.
Intusfchen is de uit gave dezer Leerrede. eene noodig
gewordene verdediging of eerrcdding, daar men goedgevonden had te verfpreiden , dat dezelve in verband
zou ftaan met het onlangs uitgekomen gefchrift : Christendom en Hervorming, en het daarvoar gehouden werd ,
dat de waardige WINTER aan de tegenfiraak van hetzelve door den Hoogleeraar MUNTINGHt deze zifne
Leerrede als voorfpraak had willen tegenftellen. Dit
ongegrond en waarlijk onedelmoedig gevoelen overtuigt
ons, dat ons onaangenaam voorgevoel, bij de eertte
aanmelding van dat Christendom en Hervorming, niet
geheelenal ongegrond was.

Lets over de voortrefelijkheid der leere van de R. K.
Kerk,door den Beer J. G. LE SAGE TEN DR.OER,
aan zijne lieve Protestantfche Breeders ter onthelzing
aangeprezen,enz. Door een Liefhebber der Iraarheid.
Te Rotterdam, bij J. van Baalen. in gr. 8vo. 74
Bl. f 12 - :

Nog

al ezn lets ! Wel moge de Hemel de papiermakerijen beguniligen! De Schrijver had geen geduld,
am bet flukje, waartegen hij zich te weer Melt , geheel te lezen. Onder het afdrukken van zijn gefchrijf
kwam hem het tweede van den Notaris : De vruchteloosheid der aanvallen enz. ter hand, en dit fchijnt h/j,
blijkens zijn Nafchrift , voor het minst doorloopen te
hebben. Maar de lezing was hera minder noodig, daar
veerS5
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vooral de naam ICatholijk en het wocrd voortrefelijkheid hem hindert, en zijn voornaam doel flechts was,
den Roomschgezinden, wien deze zijn brief in handen
mogt vallen, en die eens nieuwsgierig mogt zijn,
er wel lets tegen die voortreffelijkheid te zeggen was,
te avertuigen. Wij, die niet alleen niet zeer door zoodanige nieuwsgierigheid geplaagd werden , maar die door
de vele , en daaronder voortreffelijke, tegenfchriften
reeds meer dan verzadigd zijn, vinden juist in dit Jets
geen groot bebagen , en bevonden ook geheel den toon,
en bonding en flip, weinig tot overreding gefchikt. Zekerlijk razen wij pier vele tastbare waarheden, en ook
willen wij den Schrijver, die Latijn en Grieksch ver'hat , gaarne onder de geleerden rangfchikken, maar
evenwel bet hapert denkelijk aan ons; en wij willen
niemand van het volledig maken van zijne verzameling
door dit lets nu ook affchrikken.

Eruidkundig Handboek, bevattende eene fystematifche
Befehrijving van alle in de Nederlanden in het wild
groeijende Boomen, Heesters en Kruiden. Me Deel ;
behelzende de plant en met zigtbare gellachteleelen,
(plantx phanerogan2iex.) Door H. SCHUURMANS
S TEKHOVEN, Btoemist. Te bij J. C.
Sepp en Zoon. In kl. Svo. XVI en 465B1. f 2 - 18 -;

Deze breedvoerige titel geeft genoeg te kennen, vat
in dit werkje geleverd wordt, wanneer men namelljk
door Nederlanden alleen de noordelijke provincien verflaat , dewijl de Schrijver zich daarbij geheel bepaald
heeft. Het bevat eene vertaling der plantenbefcbrijving,
voorkomende in de Flora van DE GOR benevens
de daarroe behoorende nalezingen van VAN GEUNS en
DE GEER. Daarenboven vinden wij bier nog eene lijst
van die gewasfen, welke de beroemde Hoogleeraar
REINIVARDT, in ons vaderland, in 't wild heeft ge.
von-
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vonden; een aanhangfel, hetwelk dit werkje pen' ge.
ringen luister bijzet. De Schrijver is, in zijne rang•
fchikking en befchrijving, het !len/ van LINN/EUS
gevolgd, met die veranderingen evenwel, weike de ervaren kruidkundige n E it S u o N daarin gemaakt heeft.
In de inleiding geeft hij eene korte verklaring van dit
fie/fel, zonder zich veinier met de kunstfpraak bezig te
honden.
Gaarne erkennen wij , dat door dit werk, op eene vrij
gelukkige wijze , in eene algemeenc behoefte voorzien.
wordt. Daar velen, die zich op de kruicikunde toeleggen, Been latijn verltaan, was alle toegang tot eene historifche kennis van het plantenrijk voor hen bijna afgeIloten, die hun nu hiermede, ten minfte eenigermate,
worth opengezet. De Schrijver dringt, in zijne voorrede , dit nut van zijn werk, met regt , aan. \Vij geloo.
ven eehter, dat de verdienitelijke Schrijver zijn oogmerk nog beter bereikt zoude hebben , indien hij in zijne inleiding een weinig uitvoeriger gcweest ware, en
ten minfte van die karakters , waarnaar de geflacliten
vooral onderfcheiden worden , de bloefem , de vruchtdeelen en de honigwerktuigen, eenige verklaring had
gegeven. Eene meerdere naauwkeurigheid en gelijkheid
had er ook wel plaats kunnen hebben,' daar hetzelfde
woord niet altijd op dezelfde wijze vertaald worth: b.
v. anthera , nu eens
dan eens meekk:nopfe ; filanzenturn, nu eens dan weder meeldrace;
ook gebruikt hij te veel omfchrijvingen, waardoor, daar
de kunstwoorden zoo zeer vermijd worden, bij vergelijking met het latijn , bet /aatfte niet begrepen wordt.
Het ware ook beter geweest, op het voetfpoor van
Kons, bij de foorten , ook in 't Nederduitsch de geIlachtnamen te behouden: b. v. Eziphorbia Lathyris ,
Springkruid droysinclk enz.; daar toch de Schrijver'dit
in vele gevallen , zelfs met verwaarloozing der welluidendheid en fierlijkheid, gedaan heeft.
Het verwondert ons, dat STEKHOVEN het Spiciiegium van DE GEER niet fchijnt geraadpleegd te hebben.
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ben. Hij maakt er althans geen gewag van. Daardoor
misfen wij bier enkele planten.
De druk van dit werk is zeer onnaauwkeurig, vooral
wat het latijn betreft; behalve de lange • lijst van drukfouten, zijn er nog vele overgebleven.
.1111,-----"-."-••••••--■•••••■■••*

Werken der Hollandfche MaatfchapPij van fraaijeKun.
fien en Wetenfchappen. Bide Decl. In den Haag,
Bij J. Allart. 1816. In gr. 8vo.

Dit Deel bevat eene Lofrede op ERASMUS, door
Mr.

R. W. J. BARON VAN PABST TOT BINGER-

eene Verhandeling over de nieuwere Heldendichten , door N. G. VAN KAMPEN, te Leiden; en eene
Toetfing der redekun/lige voorfchriften van CICERO
aan die der Zedewet , en bijzonderlijk aan het gebod der
waarheidsliefde, door den Hoogleeraar J . r. L. SCHR Ote Utrecht.
D
De Lofrede op den grooten ERASMUS van Rotterdam is een zeer keurig bewerkt 'Ink, een fchoon, eenvoudig monument voor onzen beroemden landgenoot.
Aan dezelve is een buitengewone zilveren eerepenning
toegewezen. Het deer!. den Schrijver, dat de prijs voor
eene Lofrede op ER ASMUS bij herhaling heeft moeten aangeboden worden, terwijl niemand in het vaderland ter eere van dien landgenoot in het itrijdperk kwam;
daar integendeel een buitenlandsch Genootfchap zich
om den roem van it tit° DE GROOT bemoeid , en het
eermetaal voor eene Lofrede op hem aan eenen onzer
landgenooten had toegewezen. Hierdoor bewogen, wil
de Heer VAN PABST TOT BINGERDEN de kampplaats intreden , en ERASMUS vooritellen , als het
licht van geleerdheid in een duister tijdperk , en als den
grooten Godgeleerden , die te gelijk een bedachtzaam
hervorrner in de zaken van den Godsdienst was.
6 aI u s is de man, die, alle zwarigheden, wetke
D EN;
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ke in dien tijd den voortgang der fraaije letteren nog
belemmerden , overwinnende , zijn eigen leermeester
werd. Hij was , wat elk geleerde in die hoedanigheid
behoort te zijn, een wereldburger ; en dit was inzonderheid voor eenen man ais ERASMUS noodzakelijk.
Onder HENDRIK DEN VII leefde hij in Engeland,
en geraakte daar in belangrijke betrekkingen.
Zijne werken bezitten, vooreerst, eene, naar de behoefte des tijds berekende, doelmatigheid. Door dezely e helderde hij den donkeren ftaat der wetenfchappen
op. Maar ook , ten andere, verdient de fmaakvolle
inkleeding, en de kiefche manier van onderwijzen, hem
eigen , onze opmerkzaamheid. Inzonderheid in zijne
brieven vinden wij ERASMUS gebee1; daar leeren wij
hem kennen en hoogachten; daar leeft hij; daar vermaakt en verrukt hij ons. Hier treft ons, in de eerfte
p1aats , die gelukkige gave, van ongedwongen, deftig
en toch bevallig, en dat wel in eene doode taal, te
fchrijven. Eene der grootite letterkundige verdienften
van ERASMUS is, dat hij de fteun en bevorderaar der
drukkunst is geworden. Zijne vijanden vallen vooral
zijne taal en zijnen ftijl aan : maar rtAsmus had ook
geenen tijd om zoo naauwgezet woorden te ziften, daar
hij zaken van bet hoogite belang had mede te deelen.
Daarenboven verachtte hij al het gemaakte.
Het tweede deel dezer Verhandelinge fchetst ERA sM u s als den grooten Godgeleerden enz. De ftaat
waarin de Godsdienst was, werd door ERASMUS dilldelijk ingezien. Hij geeft bet Nieuwe Verbond, volkomen gemaakt en gezuiverd, met rijke aanmerkingen
voorzien, uit. Hij hekelde de ondeugd; hij lachte met
de domheid ; maar hij fpotte niet met het heilige. Inzonderheid zijn de monniken het doel zijner fatyre.
Terwiji ERASMUS op alle mogelijke wijzen eene
hervorming in de kerk voorbereidde, trad Dnitschlands
groote hervormer, LUTER, op. Nu volgt eene vergelijking tusfchen LUTER en ERASMUS, ten aanzien van hunne manier van hervor.
men. Maar dat
al-
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alles , wat bier,,bij gelegenheid van de vergelijking tusfchen deze twee mannen, gezegd wordt , gefchiedkundig joist zij, kunnen wij niet ruimfchoocs toeitemmen. Het zal altijd moeijelijk blijven te bepalen, of
eu in hoe verre de zachte middelen, die ERASMUS
wilde aangewend zien, de besten zouden geweest zijn.
Werd LUTER niet tot openbaren optland gedwbngen
door de Roomfche kerk, die hem uitwierp , en dos de
fcheuring veroorzaakte? En wie kan zeggen , of eene
bervorming in de kerk wel dat zoude gewerkt hebben,
wat nu de openbare tegenitand uitrigtte? Is niet het
tegendeel waarfchijnlijk? Hierbij blijft over, dat niet
elke ftrenge maatregel kan goedgekeurd worden: mat
welke menfchelijke arbeid is volkomen ? Ook was zeker veel door LuTER niet bedoeld gevolg , b. v. de
boerenkrijg, waarin hij zich zoo voorbeeldig gedroeg;
en in 't algenieen heeft men van LUTER I S doortasten
doorgaans zeer verkeerde denkbeelden. Daarenboven
ftelt de gefchiedenis ons E.RASMUS wel degelijk voor,
als befchroomd om iets tegen de kerk en haar hoofd
te ondernemen; en hij zelf bekent
gelijk de gaerde
Lofredenaar ook aanmerkt dat bet zoo met hem
gelegen was. Niet onmerkwaardig is, wat LUTER
over ERASMUS en deszelfs befchroomdheid aan L AZARUS S.PENGLER., te Neurenberg, fehtlift : „ Zoo
is het ook nooit in mij opgekomen, verdrietig tegen
EnAsmus te zijn. Het heeft mij wel bevallen , dat
hij door mij ongenoemd wil zijn. Ik heb hem ook daarover gefehreven,, en hem beloofd ,nosh van hem , noch
van andere goede vrienden :op deze.wijs weer melding
te maken, dewijl het hem niet lief is..... ERASMUS
en ik zullen , zoo Ood wil, het wel Bens blijven. Het
is wel waar, dat ik foms met PHILIPPUS heimelijk
disputeer,, in hoe ver ERASMUS al of niet op den
regten weg zij: maar dat kan hij en elk, zonder gevaar en behoudens de vriendfchap, ook van mij doen;
ik wil niemand het eerfte aanvallen. Het is mij genoeg,
tnij te verdedigen , ingeval ik aangevallen word." E RA S ■
MUS

DER HOLLANDSCHE DIAATSCHAPPIJ.

si7r

Errs wil alzoo uit het fpel blijven, en laat zich Hever dit was toch wel degelijk beneden zijne waardigheld — als dwingen, om, hoe weinig hij er ook van
meende, een gefchrift tegen L U T E R in de wereld te
zenden. En wat aangaat ERASMUS en HUTTEN,
zoo vinden wij in het Leven van ER.ASMUS, uit het
verdedigfehrift van dezen tegen HUTTEN, vermeld,,
slat bij, terwij1 HUT TEN begeerig was hem te fpreken, wanneer dit bezoek enkel uit beleefdheid voortkwam, het, om achterdocht te vertnij den , liever niet
bad. Van baatzuchtige inzigten fpreken wij den grooten man met ons geheele hart vrij; weten ook wel, dat
zijne angstvalligheid, om in hettl:een hij zag gebeuren
zelfs niet betrokken te fcbij nen , geene zaak is , die eene
flrenge gisping verdient: maar wij begrijpen ook— betgeen de Lofredenaar zeker tnet ons ddns is — dat wanneer twee groote mannen naast elkander gefteld, en
van den eenen , hoe zeer zijne grootheid ook erkend
worde, gelijk bier ten aanzien van r. UTE R gefchiedt,
de zwakheden en verkeerde handelwijze worden opgegeven, zulks ook ten aanzien van den anderen moet
plaats hebben, en Diet nagelaten worden, omdat men
eene Lofrede fchrijft. Het is toch duidelijk, dat ERA S11 Us , hoe rondborltig hij ook tegen de misbruiken nitkwain, met de kerk en den Paus goed vriend wilde blijy en; en de vraag is, of dit, gelijk de zaken nu itonden, wel gepaard konde gaan? En zoo neen, date kan
men, dunkt ons, vrij veilig befluiten, dat — hetgeen
wsmus zelf ook niet onduidelijk, en naar ons get
voel wel fchertfend genoeg voor zulk eene ernftige zaak ,
te kennen geeft — wanneer hij de waarheid ten koste
van zijne uitwendige rust had moeten bevorderen, de
zaak wel zoude gebleven zijn, waar zij was.
Niettegenftaande dit, vereeren wij den grooten man
als een' der voorbereiders van de Hervorming, en zeggen den gaerden Lofredenaar onzen hartelijken dank
voor dit fehoone gedenkauk, onzen grooten landgenoot
in ons vaderlancl opgerigt, Taal en ftijl zijn, wat men
wen"
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-vvenfchert kan ; en de geleerdheid van den Heer VAN
ftelt den Nederlander in
ftaat, in een kort beftek de verdienften te leeren kennen van eenen man, wien hij grootsch mag wezen
den zijnen te kunnen noernen.
PABST 'TOT BINGERDEN

De Yerhandeling over de Heldendichten beftaat in eerie
beoordeelende vergelijking der vijf beroeinditen van lateren tijd; het verloste yeruzalem van TASSO, de Lufiade van CAMOeNS, het vsrloren Paradijs van M I LTON, de Henriade van VOLTAIRE, en de 1VIesfias
van KLOPSTOCK, ZOO met betrekking tot elkander,,
als in 't bijzonder ook met opzigt tot de twee meesterftukken der oudheid, de Ilias van HOMBRUS en de
Aneis van VIRGILIUS.
EERSTE AFDEELING. Eerfte Hoofdftuk. De Dichters
der genoemde dichtflukken als individn's befchoulvd , en
de invloed, dien hunne flandplaats en leeftijd op hunne
hoofdwerken hadden.
1. TA s s o. De bloei van letteren en kunften was in
Italie ten top gerezen, maar de flaatkundige vrijheid geknakt. Juist dit laatfte gaf eene ftemming tot het ideale, tot de vroegere grootheid van Italie. Dan, met deze verheffing tot het denkbeeldige, fchoone en groote,
ftonden de zeden in een zeer afftekend contrast. De geleerden over 't algemeen beoefenden PLATO en A R I sToTELEs, meer °in daaruit Grieksch en geleerdheid,
dan wijsheid en deugd op te doen, en werden , of afkeerig van het Christendom , of bezigden het verbasterde geloof der Middeleeuwen flechts om bij de Pansfen hun hof te maken. Hoe men leefde, bekommerde
ook die Kerkvoogden ,weinig, mits men flechts teen
baarbreed van 't geloof der kerke week. Bij deze ftemming der gemoederen , was de invloed der hervorming
bijna, geheel uit Italie geweerd. Een verbond tot ftuitine der ongeloovigen was in dat land nog eene zeer nationals zaak; dus waren de tijden zeer gefchikt, zoo
wel ter vorming, als tot het gunflig onthaal, van eenen
zan-
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zanger der Kruistogten. De voortgangen der verlichting hinderden den dichter niet; want de Italiaan was
flechts aesthetisch, niet wijsgeerig gevormd.
Dus was de getteldheid van Italie , toen 1544 T A ss o geboren werd. Een vurig, rondborffig eerlijk, en
diepgevoelig man. Hij, de reine onder een verbasterd
gefiacht , zocht zijnen troost in het ideale. De Riddergeest vooral flrookte met zijnen fieren aanleg. De Christelijke Godsdienst , naar de leerflellingen zijner kerke,
verleende hem de kleuren tot zijn tafereel. Ook de geest
der tijden, echter, moest hier en daar, zijns ondanks,
zijne pen befturen. Zoo ontftond het verloste Yeruzalera, lietwelk in Italie onbegrijpelijken oPgang maakte,
en waaruit nog de gondeliers in de Lagunen van Vene.
tie en de arbeider in her paradijs van Napels coupletten
zingen.
IL CAM OeNS. De ontdekkingen in het Oosten en
Westen hielden in zijnen tijd den geest des Europeirs
bezig; en joist Portugezen waren in dien arbeid zoo
groot; zij alleen hadden den weg naar de Oostindien om
de zuidpunt van ilfrika ontdekt. CAM OeNS, te Lisfabon in 1517 of 1524 geboren, was bartstogtelijker en
zinnelijker dan TA as o. Zijne liefde tot eene hofdame
veroorzaakte hem ballingfchap. Hij client zijn vaderland
tegcn de iI1ooren. Ondankbare behandeling dwingt hem
tot eenen tweeden krijgstogt. Zijne romaneske ziel kon
Diet anders verkiezen dan het tooneel van Portugal; heldendaden, de Indien. Hij vertoeft, na eenige jaren
firijds, te Goa, wordt naar Macao gebannen, en voltooide daar de Lufiade. Naar het vaderland teruggekeerd, eindigt hij zijn behoeftig leven in een gasthuis.
— De geaardheid en het lot van c AINIo EN s ftemmen
met het onderwerp zijner zangen overeen.
III. MILTON. Er wordt kort, maar zakelijk, aangetoond , Welk eenen invloed de ftaat van den Gods.clienst , in Engeland , ten tijde van MILTON, Op deszelfs verloren Paradijs natuurlijk moest hebben. De
Puriteinfche grondbeginfelen hadden zich ontwikkeld;
T
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It AREt DE I werd onthoofd, en MILTON was een
forfche Republikein. De lange dogmatieke verbandelingen in zijn gedicht zijn naar den fmaak van zijnen tijd.
IV. VOLTAIRE. De tijden waren in Frankrijk tot
op V OLTAIRE zeer ongunflig voor het Heldendicht
geweest. In hem zag het laatst der 17de eeuw een' man
geboren worden, wiens hoogfte doel het fcheen, in
fpiit van alle moeijelijkheden, doch bedektelijk, de.beerfchencle begrippen in de Maatfchappij te ondermijnen.
In het tijdvalc, dus , van Frankrijks diepst verval, in
het verfoeijelijke Regentfchap van O R L E A N S, bezong
hij 's rijks hoogfte gcluk, de regering des grooten HEN-.
DRIK S. Andere Heidendichters vormden zich overeenkomaig den geest des tijds, en ontleenden van denzelyen hunne trekken. VOLTAIRE poogde tegen dien
flroom op te laveren. In zijn Heldendicht berispt hij de
zedeloosheid enz. van zijnen tijd niet regtuit, maar
fcbetst ze fterk genoeg in de befchrijving van het hof
Van HENDRIK DEN III. De kiemen van zedeloosheid
en ongodsdienftigheid, welke naderhand zoo vele wrange vruchten hebben voortgebragt lagen in het hart van
den Dichter, toen hij de Henriade fchreef, voor een
goed gedeelte nog onuitgebot.
V. KLOPSTOCK. Terwij1 men in Engeland en
Frankrijk, van overdrevene naauwgezetheid of bijgeioof, tot het andere uiterfle, ongeloof en zinnelooze
wlisbegeerte, overfloeg, had het tegendeel in Duitschland plaats. Hier was de leer der hervormers nog in
voile kracht. Ook in het letterkundige was allcs nog
op den onden voet ; en men fchreef, daar de Hoogduitfche taal federt L u T E R deerlijk in verval geraakt was ,
Nina uitfluitend in de taal der geleerden. Eenige geleera
den, door de vriendfchap en befcherming van den jongen FREDERIK VAN PRUISSEN naar Berlijn gelokt, zochten alles op de Franfehe leest te fchoeljen;'t
geen echtcr mislukte. Duitschland had nog niets dra.,
g&ijks opgeleverd. In Zwitferland, daarentegen, begon men zich op de navolging der .Britten toe te leg
gen;
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gen; en de overeenkoinst van Godsdienst tusichen Errseland en de Heriormde Kantons moest dezen den editprotestantfchen zoo wel, als godsdienftigen MILTON
aanbevelen. Deze fmaak werd to • Zurich algemeen ; en
flechts een waar genie was er noodig, om den geest der
Duitfehe natie tot oorfpronkelijkheid te verheffen. Zulk
een genie was KLOP STOCK: zijn geest , gevormd door
eene ernflige, ja dweepachtige opvoeding, en befluurd
door het, toen nog zoo algemeen in Duitschland beerfchend, godsdienftig gevoel, kon niet wel anders dan
tot een Christelijk onderwerp voor een Heldendicht hengevoerd worden. Zoo verfcheen de Mesfiade, een oorfpronkelijk gedicht, zoo wel in vorm als in' ftof.
Tweede Hoofdftuk. Geest der nieuivere Heldendich.
ten , in vergelijking gebragt met diem der ouden. H 6MER us is het naive kind, hetwelk illes opvat , ge.voelt , voorftelt, gelijk bet voorkomt , zonder er aanrnerkingen over te waken; vandaar bet ongepaste oordeel, hetwelk zoo veel kinderachtigheid, nietigheid en
lompheid in zijn werk meent te vinden. Dit is bij onze,
meer verouderde, natien geheel anders. ..4111es is bij bent
natuurlijk, los, eenvoudig, ongedwongen; en de geiteldheid van zijn land en yolk bragt dat zoo mede. —
Bij v I K or L I u s, die in bet wereldbeheerfchende,
hoogst belchaafde , maar ook in zedelijklieid ten diepfte
gezonkene , Rome leefde, is doze geest geheel anders
gewijzigd. Hij kon de onbekommerde naireteit van zij.
nen grooten voorganger niet hebben. Hij zoekt naar
een ideaal, is kiesch en .befchaafd in vergelijking van
HOMERUS, die flechts de natuur vooritelde gelijk zij
was.
In TASSO heerscht nog veel flerker de uitdrukking
en aanduiding des gevoels dan bij vIRGILIUS, en de
wijziging daarvan is zeer ondericheiden van die bij
nude Heldendichters. In TASSO zijn zeden , Gods.
dienst , begrippen van eer geheel anders. Bij hem heerscht
riddergeest. — Na de uiteenzetting hiervan wordt onderzocht, welke geest voordeeliger is voor de dichterTa
1§.
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lijke voorfIelling, die der Griekfche, of der Christelijke
heldeneeuw? Zonder beflisfende toewijzing van voorrang, wordt aan de eerfte nalveteit , aan de laatfte verhevenheid bij uitftek toegekend.
De vaderlandsliefde van no MER. u s is in de Ilias
aan de waarheid ondergefchikt en onpartijdig. Het doel
van NT IR.GILIUS, daarentegen , is de verheffing van
de grootheid van Rome en den roem van AUGUSTUS.
TASSO heeft zich meer aan de manier van H o M E".
RUS gehouden. CAM0eNSiS niet alleen viRG IL s
gevolgd, maar is in zijne partijdigheid voor zijn yolk
veel verder gegaan dan deze; en heeft de route geest,
door deze, fchoon gemisbruikte , vaderlandsliefde ingeboezemd, den Dichter hier en daar zeer gelukkig bezield.
De geest des Christendoms bevordert ten flrengfte
zedeli/kheid, en onderfcheiding tusfchen goeden en kwaden. H o
s heeft ,daar niets van, NTIRGILIUS
iets, TASSO meer, MILTON en KLOPSTOCK het
allermeeste. Bij den zanger der Henriade vindt zij ook
plaats , maar geheel anders gewijzigd. VOLTAIRE
heeft het 't meest tegen de godsdienllige onverdraagzaamheid. Aanprijzing van menschlievendheid en onderlinge verdraagzaamheid ftelt zich ons als bet hoofddoel
der Henriade voor. Maar in zedelijken ernst, die M
TON en KLOPSTOCK bezielt, ftaat VOL T AIRn
zelfs beneden TASS o.
Eindelijk: de befchaafdheid , welke bij HOMERUS
nog flechts in de kindschheid was, zien wij in de Henriade in de hoogfte mate ontwikkeld.
TWEEDE AFDEELING. Het werktuigelijke der Poizi j ;
de onderfcheidene voetmaten.
De voetmaat der Ouden was gegrond op hunne muzikale talen , die uit Karen aard lange en korte lettergrepen kenden. lit is bij de nieuwere talen niet alzoo,
welke daarbii oneindig minder vrijheid van omzetting
hebben. De Griekfche taal heeft nog een bijzonder voor•
refit in de vrijheid van het al of deg bezigen des anis
kels.
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kels. Zoo wel LIttijnen als Grieken- bezaten in hunne
dichterlijke taal het voorregt der afwisfeling van voetmaten. — Deze, de betrekking der onderfcheidene talen
tot de poEzij wijsgeerig beredenerende, afdeeling is niet
wel voor een uittrekfel vatbaar.
(Het vervolg en fiat hierna.)
Reize door lerland. Naar het Engelsch van JOHN
CARR, Esq. Door W. GOEDE. In II Deelen.
Leeuwarden, bij Steenbergen van Goor. 1816. In
gr. 8vo. Te zamen 491 Bl. f 4-16-:

n

Er

zijn weinig landen in het befchaafd Europa, die
zoo digt bij ons gelegen en rijk zijn aan fchoonheden
der natuur, zoo wel als overblijffelen uit vroegere omwentelingen der phyfieke, ftaatkundige en kerkelijke wereld , als lerland; terwijI nogtans eene diepe verachting
de inwoners en het land, als naauwelifts noemenswaardige bijhangfels van het alvermogend Engeland , bedekt,
en, aan de andere zijde, de wezenIijke armoede en het
bijgeloof des yolks, door vele Engelfche pennen althans
niet verzacht , den Reiziger affchrikt. Wie kreunt zich
aan de fchoonheden van het geheel uit den koers liggend
lerland, terwijl Frankrijk, Zwitferland en
Duitschland voor ons openliggen ? Maar deze vier Ianden , voorheen de ddnige bijkans , die men vermaakshalve bezocht, en waartoe zich ook nog de groote toer
bepaalt, zijn tot verzadiging toe befchreven: er blijft
nog wel een minder afgemaaid veld in Spanje, Hotigarife, Polen, Denemarken, Zweden en Rutland over;
(loch deze oogst is federt eenige jaren, door den lust
tot onderzoek van vele, vooral Engelfehe, Schrijvers,
ook ontgonnen: (men denke flechts aan TOWNSEND,
SWINE URNE, BOURGOING, LABORDE, TOWNSON COXE, onzen MEERMAN , CARR zelTen, den Schrijver dezer Reize, enz.) Slechts Ieriand
T
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werd door Engelfehen uhfluitend, en dan nog fpaarzaarn ,
bezocht: want in Welk een Licht verfcbtut de ler in
Engeland? en hoe worth zelfs zijn land daar miskend?
Immers de lerfche Adel rekent het zich bijna tot fchande, zijne inkomften in zijn vaderland te vert6ren. Wij
verheogen ons dus, bier het vertlag aan te treffen van
eenen Engelschman, die zich door zijnen Zomer in het
Nuorden voordeelig bekend gemaakt als bevoegd opmrker zijne proef heeft gedaan, nopens een zoo onbeItend en toch zoo merkwaardig gewest. In deze twee
deelen wordt echter lerland op verre na , geheel doorgereisd noch befchreven. Van het nijverfle, bestbevolkte , en wegens deszelfs bazaltrotfen zoo merkwaardige
noorder gedeelte—van Ulf biina geen enkel woord;
even zoo weinig van al wat aan de westzijde van den
Shannon ligt — van Connaught. Slechts bet ooster en
zuider gedeelte — Leinfier en lifunfler (nogtans met nitzondering van Waterford. Wexford en Droghede) ‘verden meer of min otnItandig befchreven. Het langst vertoeft de Schrijver te Dublin, waarover ruim de•helft
van bet eerfte deel loopt , gevolgd door een' uititap in
bet Graaf'chap Wicklow; daarop aanmerkingen over
bet karakter,, de . zeden, den huishoudelliken toetTand
enz. der Ieren; eene reis naar Killarney over Limerick,
en terug over Cork en Kilkenny, waarna bet werk met
ten ge algemeene aanmerkingen befloten wordt.
Er is bier zoo veel nieuws voor verre de meesten onzer Lezeren, dat wij vreezen zouden ons bead: te overfchrijden door bet geven eener doorloopende fchets van
de wetenswaardigfle zaken. Ook is in de befchriiving
der 1-foofdflad niet alles even merkwaardig: de Schrijver houdt zich misfchien wat te lang op bli bouwkundige dttails der onderfcheidene geffichten, die roch zonder bijgevoegde platen moeijelijk te begapen zijn; en
dit gedeelte zijner reis fteekt door mindere levendigheid
of bij de reis naar waarin eene luim beerscht,
die in 't vervolg fchaars weder voorkomt. Nogtans verdient de fchildering der baai van Dublin opmerking, als
vvel-
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ivelke de Schrijver met die van Napels gelijk ftelt; alsmede Anecdoten van den beroemden swIF T. Feel aangenamer is de uitftap naar Wicklow. Hier vindt men
heerlijke landouwen, to midden van groutiChe natuurtooneelen, en fporen van oude natuurfchokken, zoo
als twee over elkander als 't ware in evenw igt hang,mde rotsitukken , the fcalp genaamd, de vallei van Dargle , Ier lands Tempe, den fprong der Gelieven, een waarhjk Ituliaansch gezigt, enz. Under weg vertoont ons
de Reiziger Ierfehe hutten, inderdaad geene modellen
'an bouwkunst, doch waarin dikwijls, bij diepe armoede, zeer talrijke huisgezinnen in liefde en tevredenheid
van louter aardappelen beftaan. (De Engelfehe Reiziger
komt gefladig hierop terug , dat de lerlehe landman hi na
enkel van aardappelen en karnernelk leeft, en gelouft
zekerlijk, dat zijne landgenooten dit zullen in twijtel
trekken. o! Ware in ons weleer gezegend Vaderland de
fchamele klasfe flechts van dien kost verzekerd!) Eene
zonderlinge opmerking maakt CARR hieromtrent: hij
zegt, dat , volgens fornmigen, de aardappelen zeer bevorderlijk zijn voor de vruchtbaarheid, en tevens een
zeer gezond voedfel opleveren , 't welk voor de fchoonheld van het opkomend geflacht alles behalve nadeelig
is. Dit verdient wel het onderzoek der natuurkenners
en ftaatshuishoukundigen, vooral ook bij ons. Ecnige
tooneelen uit de gefchiedenis van den opltand worden
gevolgd door eene belangrijke oudheid, de seven kerken
bij Glendalogh; eene verzameling van overblijffelen nit
de middeleeuwen, in een oord, welks verhevene lomberheid aan het doel dier voormalige geftichten beantwoordt. De bloei van Glendalogh dagteekent zich van
v6Or t214, wanneer het Bisdom naar Dablin verplaatst
werd. Er zijn vele dergelilke puinho;:pen in lerland,
die, door een' godsdienfligen eerbied des yolks, vrij wel
in !land blijven. Het landgoed van den Heer L A T o uHE wordt als merkwaardig gefcnetst, vooral ook onn
de nog grootere waarde van het verfland en hart der bewoners. Het bekoorlijk groen, een gevolg der voch.
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tigheid, en de fraaiheid der wegen van Ierland warden zeer geroemd, en de fabel van ST. PATRICIUS
vermeld , die alle duivels en vergiftige dieren van het land
met list naar een' afgrond lokte. Vrij breed weidt de
Schrijver dan uit over de volksdeugden, als gastvrijheid, zucht voor de wetenfchappen, („ Geen gewest
Van deze uitgeftrektheid heeft, zegt hij, federt het
„ beftaan van Griekenland , fchitterender vernuften en
geleerder mannen dan Ierland voortgebragt." Wij
nemen de vrijheid, dit ftellig tegen te fpreken ,en dezen
lof aan ons Rolland toe te eigenen) voorts zedigheid
der vrouwen, vatbaarheid, onderlinge wellevendheid,
zelfs bij de lagere volksklasfe, enz. CARR fpreekt
overal de Ierei voor; en , moge al eens de genotene herbergzaamheid hem een weinig partijdig gemaakt hebben ,
niemand zal toch betwisten, dat tine berigten veel
waarheid behelzen, en dit verheugt ons voor de eer
der menichelijke natuur.
Daarentegen ve'rzwijgt men ook de gebreken niet; de
armoede van het landvolk, een gevolg der fchreeuwende onderpachten, waardoor de laatfte huurder bijna niets
overhoudt; de ellendige {hat van het onderwijs, (er
was, tot nog kart geleden, in geen enkel dor:pkerfpel
een Bijbel) de zucht tot logens, het bijgeloof, de onzindelijkheid enz., die hij nogtans bier en daar verontfchuldigt.
De reis naar Killarney is belangrijk. Men vindt oude
fterkten op dezen weg, en voornamelijk bogs, een
vreemd verfchijnfel, eigen, zoo 't fchijnt , aan Ierland,
en waarfchijnlijk vernielde bosfchen ten grondflag hebbende. Het meest fchijnen zij naar onze veenen to zweemen; echter heeft men ook drijvende ofbewegende bogs ,
die, na een onderaardsch gedruisch opgetild, de naburige landen voor zich heen drijven , die alsdan, als wealmende eilanden, omdrijven, en fouls de velden zestien
voet diep bedelven. Men heeft in deze bogs zoo wel
horens van rendieren, als prachtige en keurige fieraden
van gond en zilver gevonden. De rivier ,Shannon en de
clad
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clad Limerick worden vervolp,-ens befchreven , en de
ilechte toeftand van het huis voor krankzinnigen aldaar
met reden gegispt. Daarop volgen bedenkingen over de
Ierfche taal, en over eene gisfing, die haar,, uit eene
vergelijking met de bekende plaats uit de Poenulus van
PLAUTuS, als eene dochter der Punifche voorftelt.
Hieromareeks is eene volkplanting van Paltfers, om
het geloof uitgeweken. Killarney, het doel der reize ,
met deszelfs romaneske meren, de abdij van lilucruss ,
de eilanden Innisfallen, Ross , enz. komen voor ,als tot
de heerlijkfte, meest romaneske oorden der wereld behoorende , en worden oniftandig befchreven, ook met
overneming eener plaats uit den landbouwkundigen Relziger ARTHUR YOUNG. — Cork is eene groote ftad
met eene opeengepakte bevolking van ruim ioo,o0ozielen, waar zeer veel armoede, maar ook zeer veel weldadigheid heerscht. Vele inrigtingen dezer ftad voor
behoeftigen zijn zeer doelmatig. Hier volgt weder_een'
uittrekfel uit A.YOUNG, waarfchijnlijk door den Vertaler. De reis gaat vervolgens langs min belangrijke oorden weder naar Dublin, waarvan nog eenige bijzonderheden nagelezen worden; en de Schrijver eindigt met
eenige bedenkingen over de mogelijke leniging van het
lot der talrijke armen in Ierland , vooral van den fchamelen landman.
De ve:taling, door den Eerw. G o E n E bewerkt, is
zeer goed: echter hebben wij eenige bedenkingen. Moeten wij het aan hem, of aan den Schrijver, of aan den
zetter wijten, dat wij (op bl. 34) in 1762 de reeds in
1714 overledene Koningin ANNA ontmoeten? Was AYET de zoon van eenen N A B A B? Natuurlijk was onze
tweede flanivader na den Zondvloed Nabab over de geheele aarie. Op bl. 154 lezen wij , bij eene tegenftelling
tusfchen een zeer boschrijk en zeer naakt oord: „welk
fl een verfchil tusfchen dezen overvloed van fchatten en
„ de befchrijving, die de Heer ARTHUR YOUNG er
„ van geeft ,"enz.Dit fchatten (daar van geene eetbare
voortbrengfelen gefproken wordt) riekt wel iets naar
het
T5
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bet Hoogduitfche fchatten, lommer. Zou de Heer c o tD tc ook bij de Franfche eene Hoogd,aitfche vertaling te
baat gehad hebben? 'Vij bekennen echter eerlijk „ anders
Beene Germanismen te hebben gevonden. — Op bl. 210
worden de Brachmanen of Braminen in Eroekmannen
gemetamorphofeerd! Dit is zeker eene drukfout, die
cater in 't oog loopt.
De reis van den Heer c A RICkan , met die van G 6D E door Engeland v456r eenige jaren bij den Boekhandelaar BOHN, en van SOLTAU door Schotla4, bij
den Uitgever dezes reisverimals in 't licht gekomen,
een goed en onderhoudend .geheel opleveren , ter vrij
naauwkeurige kennis , althans van het belangrijkile , der
drie Zuster koningrijken, tot welke wij thans in zoo
rnenige flaatkundige en handelsbetrekkingen ftaan.
Letterkundige Verzameling, of Gisfingen over ifttius, Diomedes, Lucilius, Lydus, Nonius, Ovidius, Plautus, Scholiast van Aristophanes, Varro en anderen, doorgaans gemaakt naar aanhiding der Handfchriften, en meerendeels tot het Romeinfthe
Tooneelwezen betrekkelijk. Waarbij eene Verhandeling gesvegd is over de uitfpraak der Griekfche taal. Te Leiden,
bij H. W. Hazenberg de Jonge. In gr. 8ve. 197 131., behalve de Inleiding. f 2-2 -:

C. J. C. REUVENS, Collectanea Litteraria &c.

A.Aerst onlangs kwam deze letterkundige Verzameling bij ons
ter tafel. Zij is door den jongen REUVENS opgedragen aan
zijnen federt onlangs, door eenen fchielijken dood , aan het
Rijk en zijne Bloedverwanten ontrukten Vader. Deze, als
hoogberoemd Regtsgeleerde, en door lange ervarenis geoefend Regter, naar Brusfel op last des Konings vertrokken,
om mede te arbeiden aan het Ontwerp een nieuw Wetboek voor Nederland en Nederlandfche zeden, vond daar ten
ontijde het einde van zijn nuttig leven, betreurd door alien,
die 's mans verdienften in zijnen aanzienlijken fluid wisten op
prijs te ftellen, maar zeker het allermeest beweend van dien
Zoon, die in hem eenen voorbeeldigen en hutelUk geliefdeu
Va-
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Vader verloren beeft. Wij rekenen het ons ten pligt , de na.
gedschtenis van wijien den Beere R Is u veN. s te vereeren
door hem nit reeds gezegde Opdragt aan onze Lezers te leeren
kennen van den kant der aam ,,ednide huisfelijke betrekking,
wier lof de 1VIsatfchappij, omdat zij in de binnenkameren het
goede maar al te zeldzaam oprnerkt. Boven de velerlei verpligtingen, die onze jeugdige Schrijver met alle beuschheld erkent, dat op hem rusten, ter zake van vriendfchap
en dienflen, door zijne Leermeesters en Begunftigers, de Fleeren VAN LENNEP, WYTTENISACIi, BVISSON en ande.
ren, aan hem betoond, verheft hij nog,,ans met kinderliike
vroomheid en teederheid de vaderliike weldaden. Uit dies
hoofde heiligt hij aan dezen zijne eerilelingen, als een offer
van verfchuldigde dankbaarheid, .bij toe. Want,
ondanks bet gewigt en aanbelang der ambtsbezigheden, die
zijn Vader to vervulien had en met alle getrouwheid behartigde, was het deze, die den fmaak voor het fchoone der
Ouden, voor , waarheid, regt en ieden, allereerst aan zijnen
Zoon inboezemde; die lust tot letteroefening in hem ontvonk.
te, en voorts geene moeite of kosten fpaarde, om diens aanleg en opleiding in algemeene befchavende wetenfchappen, en
tot het y ak der Regtsgeleerdheid, to helpen voltooijen. VOOr
korte jaren, namelijk, wanneer de Vader in regterlijke waardigheid Haar Parijs geplaatst werd, vergezelde hem derwaarts
de Zoon, zijne fludien te Leiden afbrekende, om die onder
deszells oog aldnar voort te zetten. flier bezorgde hem dit
geleide, en de aanbeveling van den Amflerdamfchen Hoogleeraar VAN LENNEP, gemeenzamen toegang tot reeds gemelden vermaarden Bois's() N, Frankrijks fieraad, en bijkans
eenige roem in de Griekfche letteren. Hier genoot hij door
dien invloed de vriendfchap van eenen m A It R o N en arldere
Marnen van naam; behalve dat hem de Koninklijke, toes
Keizerlijk genoemde, Bibliotheek, met haren fchat van oude
handfchriften, Haar zijnen wensch ontfloten word, Om 'zijnen
lust tot onderzoek aldaar to verzadigen in de tusfchenuren,
die hii aan zijn hoofdwerk ontwoekeren mogt. Vervolgens
nit den Vader in zijn geboorteland wedergekeerd, bewees
hem de toegenegenheid van Leidens uitftekend fieraad, den
grijzen WYTTENRACH, ongemeenen dienst ter voortzetting
en bereiking van zijn voorname doel, om eens de Fragmenten der Romeinfche Blijfpeldichters, bIJJ Nonims en elders voor
ons
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ons bewaard gebleven, te mogen toelichten, ook uit den
voorraad, door wijlen BONDAM hiertoe vergaderd , en in de
kostbare Bibliotheek dier Hoogefchole weggelegd. Tevens
kwam onzen jeugdigen vriend der oude letterkunde des Vaders naauwe betrekking tot deszelfs Ambtgenoot VAN WESELE SCHOLTEN wederom te flade, dear hem van dezen
vergund werd, diens uitgebreide en rijke boekverzameling,
els eigen , te gebruiken. — Ziet bier, hoe groote en menigerlei voordeelen den jongen REUVENS toevloeiden uit den
zegen vooral zijner geboorte van zulken Fader, aan wien,
behalve zijn re gt op andere en hoogere titels, ook deze
niet het minst vereerende naam mogt worden toegekend. Welk
gevoelig hart bedroeft het niet, dat een zoo waardig Man
kwalijk meer dan de eerfie vruchten der dankbaarheid heeft
mogen oogfien van zijnen met alle zorg gekweekten en veetbelovenden Zoon? Dan, ontzien wij ons, den bitteren roue
op te wekkert dien het fmartvoi uiteinde des Vaders bij
dezen gebaard heeft. Liever zouden wij de nagedachtenis
van dit zoo dierbaar hoofd, dat rust van zijnen arbeid, en
in onze harten leeft, bij den Jongeling, die deszelfs voile
waarde gekend en vereerd heeft, tot eenen prikkel aanvoeren, om den roem van REIT V E N s naam en de eere der vaderiandfche geleerdheid te handhaven , uitbreiden en vermeerderen. Doch , hetgeen voor vole Jongelingen van meer of
min aanzienlijke geboorte hoogst noodig zijn zoude, worth
overbodig bij dezen , van welken wij met genoegen vernemen, dat hij aireede aan het Geldersch Athemeum eenen welverdienden Leerffoel beklommen heeft. Wij gaan hierom over
tot eene korte vermelding van dit boek: want, hoezeer wij
prijs flellen op de toelichting en verbetering der Ouden, (in
welk vak van letterkunde ons vaderland bevorens geene geringe
vermaardheid had, nog heeft, en voorts hopen mag, indien
3 ongelingen, als REUVE Ns onderlegd, zich daaraan toewijden) die arbeid, voor de geleerde wereld meer dan het Necierlandsch publiek berekend, mag niet in het breede en naar eisch
behandeld en getoetst worden in ons Maandwerk. Intusfchen, het boeksken, dat voor ons ligt, betreft niet de Frogwenten der Romeinfche Blijfpeldichters, de groote task, die
REUVENS te Parijs aanfloeg, in ons vaderland voortzettede,
en welke hem needs onledig houdt. Hoeveel floffe hij daarroe voorhanden, en ook bewerkt heeft, zijne zedigheid,
wan-
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wantrouwen zijner krachten, doet hem , die de moeite ondervindt van eenen onbetreden weg te bewandelen, en daarop
voorkomende hindernisfen op te ruimen en te overwinnen,
alvorens eene proeve zijner bekwaamheid geven in deze Letterkundige Yerzameling , wier inhoud de titel aanwijst. Blijkens denzelven, zijn de Ftagmenten van RomeinIche Bit:I/perdichters wel onaangeroerd gebleven; maar geenszins bun Toned, en eene en andere plaatfen uit hunne Treurfpelen, He.
keldichten, Grammatici , of nicer algemeen bekeude Schrijvers. Het heeft gewis veel in, vooral in de behandeling van
de Itukken der Oudheid, bijzonder van de zoodanige, die
zeer bedorven en verminkt tot ons zijn overgekomen, of
die, gelijk Lydia, zeer onlangs in bet Licht verfchenen , den
waren zin en meening te treffen, of de gebreken des tijds gelukkig te heraellen, waar die 'zijn ingeflopen. Het heeft vee/
in, wij herhalen dit, bij zulken arbeid van kiefchen fmaak,
de goedkeuring der Letterhelden te verdienen. Aileen wie het
boven van ons gezegde nopens den aanleg van RED VEN s nadenkt, zal zich bij voorraad van hem niet weinig goeds te dezen beloven. Wat ons aangaat, offchoon wij, ware het bier
de pleats, eene en andere kleene bedenking (*) tegen het beweerde van den Schrijver zouden vermogen in te brengen,
over het geheel durven wij verzekeren, dat eene uitgebreide
geleerdheid en bovenal een gezond oordeel in dezen zijnen
jeugdigen arbeid alzoo doorftralen, dat hij aan onze, na het
dezen der Inleiding, hooggefpannen verwachtingen niet alleen
ten voile beantwoord, maar ook dezelve overtroffen heeft.
Dan, ongezind om Iofredenaars te worden in eene zaak, die
wij door proeven niet aan het oordeel van onze Lezers ter
be(1 ) Een enkel voorbeeld zullen wij geven. Bij OTID. Her. VI. vs.
40. flaat uEnv EN s voor te lezen recta,niet facra; echter, dit erkennen wij
gaarne, niet zonder eenig wantrouwen. Wij gelooven ook aiet, dat de
Die/liar, die HyRlipele in vs. dnidelijk doer verklaren, hoe zlj
vc5Or de sankomst des Thesfaliets de ontrouw van Jafoa vermoedde , thane
hart hartwende, als door zijn ftilzwijgen op hare brieven , verheeld, bedekt genoemd kan hebben. Liever bierom , terwijl ook die uloade niet
gemaakt, maar wel, door het warm verhaal van den Thesfaber,, in zijne
drift van fpreken van Medea gewagende, zonder eenig doel aangeraakt
of geroerd werd , willen wij de kleene verandering van facta in tacta
bij dezen aan de hand geven. Men zie vcrdcr de nidegging bij au aad AN, die alzoo meet klemt, dan gelijk er nu gelezen worth.
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heisting kunnen opdragen en verblijven, leggen wii de pen
neder, beveleu dit zijn werkje der aandacht van, beter dan
wij imsfclaien , bevoegde regters , en fluiten met onzen
wensc eerlang, tot eere der Nederland:ehe geleerdheid, het grooter en reeds vOOr jaren begonnen work van
zijne ervaren hand re mogen ontvangen. kVij vleijen ons,
dat zijne plaatfing to Harderwijk hem daartoe lust en gelegenheid verfchaffen za!.

up welk eene wijze belzooren Aankoinelingen op de Hoogefchool
hunne Akadetnifche Studie in te rigten? Twee Voorlezingen
voor nude en jonge Studenten van J. M. SAILER. Uit het
Hoogduitsch. Met eerie Voorrede van H. MUNTINGHE,
Thogleeraar in de Faculteit der Godgeleerdheid te Groningen. Te Groningen , bij J. ROmelingh. 1816. In gr. 8vo. 34
Bl. f 8-.

S

chrijver en Voorredenalr zijn beiden zoo algemeen bekend,
en het onderwerp is zoo belangrijk, dat het eene onvergeeffijke nalatigheid' en trots wezen zou, zoo ieder fludent, in
'velk een vak dan ook, dit boelije niet zij aandachtige
overweging waardig hield; en wij hebben er niers bij re her•
inneren , dan dat het ons fmart, dat het niet meer uitvoerig
is uitgewerkt. Het geeft. inmiddels de best mogelijke weniten.
Men vindt hier de gebreken bij de toeioorders aangewezen:
omdat het hier de fludenten geldr, words van die der leeraars, (en SAILER erkent, ook deze z' ;n groat) en die in
de leerinrigtingen zelve, (die er 'misfchien ook nog gevonden worden) gezwegen. En zij zijn deze:
1. De aankomelingen zijn zelden genoegzaam in de voorbereidende wetenfchappen onderwezen. (Deze wetenfchappen zijn vooral de taalkundige. Zakenkennis! is rhans het
toover:ormulier, dat .aan de orde van den dag is.) Zelden zijn
hunne verflandelijke vermogens behoorliik geoefend. (De bekwaamheid , om in fchriftelijke opflellen de regelen der
fpraakkunst met die van het zuiver gevoel, het gevoel van de
zuiverheid der Taal met dat der fierlijkheid te vereenigen,
waartoe ontelbare oefeningen, van verfcheidene jaren, gevorderd worden, ontbreekt hun.) En. komen zelden met de
waardige gemoedsftemming. (De beoefening mijner weten-
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in haren zamenhang met de voorbereidende en eanverwance wetenfchappen, zal mij heilig zijn.) De Akademie is
niet flechts cane fchool voor jongelingen en voor het vaderland; maar eene Univertiteit is werktuig voor den wetenfchappelijken geest, voor den man en de wereld niet minder, dan
voor den jongeling en het vaderland.
2. Het collegie - loopen ; hetwelk, ja wel, arm de Univerfitelt den fchijn van leven bijzet, maar eigenlijk den dood der
wetenfchappen voortplant. (Bravo, wijze S AILER! bravo,
Profesfor M U N T IN G HE 1 die het thans zoo duidelijk en luide ook bij ons zeggen durft. Het wordt bier overtuigend
aangewezen. Het geheugen van den fludent, wanneer hij
boort , of zijn papier, wanneer hij fchrijft , moge bij uitflek
geleerd worden; maar hij, de zoehoorder, of de fchrijver
zelfs, wordt het nooit, en kan het nooit worden, oin
zelfde reden, wanrom de overmaat van onverteerd (en ook
niet voor velen onverteerbaar?) voedfel insgelijks nimmer een
gezond ligchaam kan vormen.)
3. Het onordelijke en tegenfirijdige in de eigenlijk gezegde
4. Het grootne gebrek, eindelijk, is, dat de fluderenden

niet fluderen.
De tweecie Voorlezing zal de beste wijze der Akademifche
fludie in het algemeen tangs den kortflen weg aanwijzen. Het
vroeger aangewezene, zoo wet als de bijzondere methodologie , in ieder vak, wordt vooronderfield. Dan volgen de
lesfen:
a. Lanz uwe Akadendfche fludie eene fludie zijn, d. laat
de waarheid n ten eigendom worden. Dit gefchiedt: ' „ wan„ neer gij haar getrouwelijk hebt opgemerkt — in hare wezen„ lijke trekken; wanneer gij haar eenmaal geheel dorgezien
, en doorgedacht hebt, 't weak allereerst gefchiedt order de
• voordragt des leeraars; wanneer gij haar bij herhaling over„ dacht , tint Wil zeggen, in uwe ziel als in eene veilige be„ waarplaats weggelegd, wederom ten voorfchijn gebrage,
„ en op nieuw weggelegd hebt; wanneer gij hoar met uwe
• denkbeelden gedacht , met uwe woorden aangeduid, en als
„ een zamenflei van uwe woorden en uwe gedachcen uitge„ fproken hebt ; wanneer gij haar in een fchriftelijk °pile] als
,, het werk uwer kunst daargefleld hebt; wanneer gij haar
, met uws gelijken in uwe gemeenzame gefprekken charge-
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haar in hunne tegenwoordigheid voorgedragen, te.
„ gen haar bedenkingen geopperd, en haar v'erdedigd hebt;
• wanneer gij voor haar, om haren inhoud en vorm, liefde
opgevat , en het toepasfehyke daarvan — den geest des wa,, fen — in owe ziel ingeprent en in uwe uitwendige verkee,, ring hebt uitgedrukt." Dit zevental zaken wordt met een
woord ontwikkeld en aangedrongen.
2. Laat uwe Akademifche ftudie eene Akademifche, d. 1.
eene met den geest eener Univerfiteit, en het oogmerk eener
wetenfchappelijke vorming, overeenkomflige ftudie zijn. Stndeer eerst het algemeene, (de, eerfte wegen zijn de wijsgeerige;) na het algemeene het bijzondere; en het algemeene
met bijzondere, en het bijzondere met toereikende vlijt.
3. Die ftudie zij eene aanhoudende, die volhardt en ulthoudt, tot dat het algemeene met bijzondere, en het bijzondere yak met toereikende vlijt is doorgewerkt.
4. Laat de Akademifche ftudie niet fiechts at het gezegde,
maar vooral eene den mensch waardige ftudie zijn.
Wij fchromen geenszins te verzekeren, dat ieder zaakkun.
dige alles war in dic kleine boekje voorkomt, voor de ftuterende jeugd gouden appelen in zilveren fchalen bevinden zal.

Augustisfimo G 111.1E1.1yr°

I,

Belgarum Regi, feliciter. Auc-

tore SIMONE SPEYERT VAN DER EYR. Lugd. Batay.
apud Yid. M. Ciffveer. 1816. 4to. pp. 16.
Pax, fubactis iterum Gallis, reddita Europe. Quam pro conclone celebravit HENRICUS WEYTINGH, Gymnafii Cainpenfis Rector. Harlemi, typis
Loosjes. 181,6. 8vo. pp.
20.

f 8.:

Bet was natuurlijk te verwachten, dat de gelukkige herftelling van Nederland en de algemeene vrede van Europa, 1Mke onze harten met dank en vreugde vervulden, en alle vaderlandfche fnaren zoo welluidend in beweging zetteden, ook
in de geliefkoosde akademietaal zouden bezongen worden. De
voor ons liggende fiukken, van den Leidfchen Hoogleeraar zoo
wel , als van den Rector WEYTINGH, zijn een paar gelukkige
proeven van Latijnfche dichtkunde, welke ons, min of meer,
den roem herinnerden, dien onze vaderlandfche ietterhelden
ook
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ook in dit yak behaald hebben. Onze twee Dichters volgen
nagenoeg denzelfden draad in het voldingen hunner tank. Eerbied voor onze voorvaderen, verfoeijing van onze beulen en
verdrukkers, en dankbare hoogachtipg y our onze redder: en
verlosfers klinken nit elke tokkeling hunner iharen ; en warme
liefde voor onzen Koning en deszelfs heldhaftige Zonen deed
hun de Tier in harden nemen. Hoe elk in zijne taak geflaagd
zij, en wie den palm der overwinning verdiene, willen wij
liefst niet beflisfen. Wij hebben beide ttukken met het grootst
genoegen gelezen, en betnigen aan beide Dichters onzen hartelijken dank voor deze geurige lettervruchten. Om onzen
lezeren een gedeelte van dit genoegen mede te deelen, en oin
hun de gelegenheid te geven, de Dichters met elkander to
kunnen vergelijken, fchrijven wij eenige regels p it deze dichtflukken af, en verkiezen daartoe die, waarin onze ellende onder de Franfche overheerfching gefchilderd wordt.
De Hoogleeraar v A N DER E Y K fchilderc dezelve aldus:
Hine vix credibilis feries exorfa malorum est.
Cernimus extempld cum liberate carentes
Divitiis clues, dederant qua: jura paterna.
Tertia pars remanet vixdum , labor irritus omnis,
Nec proavdm fluditun aut industria profuit ulli.
groh dolor! inviti juvenes cognntur ad arma,
Mox omnis pubes est victitna (veva Tyranni.
Hen! frustra mares gemitu , planctuque, ululatuque
Implevere Lares: non nobilitatis honores,
Non aurum excufat ; vixdum deformia membra.
Gandete, o juvenes! quibus integra membra negavit
Natura, aut pulchros ad tela agitanda lacertos;
Defectum forms cuivis gratamur aperte.
Omnibus invigilat custos rigidusve fatelles
Civibus, ut cujusque et dicta et facta notentur.
Dicam mille modis ferme vexarier omnes ,
Totve ministrorum infidias , fraudesve , dolosve I
Enumerem merces exactas enfe, rapini,
Et mercaturs languentis tristia fata?
Criminaque exponam, mores, vitamque folutant
Corrupit mores queis gens peregrina Batavos?
Sed fatis est. — —
OEKBESCH. 1817. NO. 7.

V

V. D. VIM & WEYTINGH, CARMINA.

e9t5

Nu hoore men, hoe de Heer WEYT IN on zingt.
Tunc proculcari pedibus tua jura videbas,
A puero femper jura facrata tibi:
Tune populi ritus, moresque et fama Batavi,
Ipfa tibi virtus tune tua crimen erat.
Savior Harpyis tune turba rapacibus auctas
A proavis pasfim diriepebat .opes.
Impia dum juvenes generofi ad prmlia rapti
Host li ferro victima certa cadunt ;
Languere ignotis capti ant coguntur in arvis ;
Frigora ni miferos, atra famesve, necet.
Nulla tibi prisci restabant figna decoris,
Et fpes antiqum nulla falutis era:.
Ecce foris tibi probra; domi tibi turpis egestas,
Et pavor, et Hullo tempore tuta quies.
Ludibrium et cunctis prabenti gentibus usquam
Nullus in adverfis rebus amicus erat.
Quaque — nefas!
miferis folatia fola malorum,
Non licet mrumnis ingemuisfe tuis.
Adfidet aure tibi infamis delator apertl,
Vincula qui incauto carnificemque parer.
Gaudia quin etiam fimulato prodere vultu
Cogeris; hen! cum dam tibi pectus edunt,
Et clades celebrate tuas, laudesque Tyranni ,
Qni tibi, qui patria vulnera mine dabat.
Mins, ah! pereat nobis Htatis imago!

Folksliedel en , uitgegeven ingevolge het Prograinnta van Zijne
Excellentie den Heer Lt. Adtniraal J. IL VAN RINSBERGEN, Groot Kruis van verfchillende Ordens (Orden) in Europa &c. &c. &c. Te ilmflerdain , bij P. den Hengst en
Zoon, 1817. In gr. 8vo. f
gr.4to. op Illuzijk f IC-:

De

Redacteur vorderc van ons eene beoordeeling dezer
Volksliederen. Hij wil het Publiek daarnaar niet 'anger laten
waebten. Het is wear, de bekrooning zelve zou kunnen geacht worden, alle nadere aanprijzing overtollig, berisping nutteloos to maken. Maar, nergens minder misfchien, dan cm-trent
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trent ftukjes als deZe, laten zich lezers en zingers, Ms blinden, door gezag leiden. Er zijn er welligt, die twijfelen,
of dezelven wel wezenlijk den prijs der voortreffelijkheid hebben weggedragen, en die daarom gretig uitzien naar eene
plants, waar men contraboek houdt. Het is , echter, met dit
beoordeelen als met het vervaardigen- zelve. Het iaat zich —
ja wel vorderen maar, daaraan te voldoen.... zoo op
commando vuur te flaan, om hoofden te verlichten, of harten te verwarmen, dat is misfchien wel een weinig tegen de
natuur. Duch , laten wij zien!
Wij waren dan brandend nieuwsgierig naar deze flukjes
om ze te lezen, en om ze te hooren. Dit hadden wij met
elle liefhebbers van kunsc en vaderland (ik weet niet, hoe ilc
ze anders noemen zal) waarfehijnlijk gemeen. Maar, alter
verlangen was juist niet volkomenlijk zoo gewijzigd als het
onze. De meesten beloofden zich wonderbaar veel fehoons.
De gedachte atm de modellen, gevoegd bij den tegenwoordigen flaat der kunflen, den uitgeloofden prijs, de beoordeel.
aars, en einde/ijk T o L LENS en WILMS als autheurs — dit
gaf eene multiplicatie, welker facit bijna niet nit te fpreketi
was. Bij ons, daarentegen, Iiep er veel fchroom onder; zoo
als men zegt: bet zal mij eens benieuwen; en wij vroegen,
even als de omflanders bij de geboorte van joAN NE s DEN
DOOPER, waar ook zoo veel groots was voorafgegaan: wat
zal dit kindiken wezen? Waarom wij zoo dachten, dit is ten
deele reeds gezegd. Stukjes als deze moeten zuiver voortbrengfel van gevoel en genie zijn. Dan zal men ze krachtigst, eenvoudigst, maar vooral oorfpronkelijitst bevinden.
Anderdeels, echter, hierom , dat het geene vruchten zijn,
welke alle jaar geteeld worden, maar zeer enkele en bijzon.
dere, die door gunst van omflandigheden tot eene buitengewane geurigheid geraken, den algemeenen fmaak treffen en
boeijen, en, als de . Johannesberger en andere Rijnwijn vats
zekere jaren, tot voor den laten nakomeling belpaard worden. Ja, zij worden dan, even als deze, met de jaren zelve
hoe !anger hoe beter; en men twijfelc eiridelijk wel eens, of
het niet de ouderdom alleen is, die het Zoo lang bewaarde
deeds doet fmaken. Moet men dan de geheele onderne.
Ming van den edelen Grijsaard afkeuren? -- Wel p een! Als
de natuur gunflig fchijnt, waaroin zou men ze niet zoeken
te Jaulp te koinen, of re leiden? Al wierd er dan, bij voorraad,
V2
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raad, ook niet meer uit dan een St. JAN, een voorlooper en
wegbereider van het ware licht; wat zwarigheid?
De waarheid, waartoe deze geheele vooraffpraak eigenlijk
voeren moet, is, dat de liedjes ons terftond veel beter bevielen dan menigen anderen. Wij vonden er zeer veel dat
aan onze denkbeelden beantwoordde — veel eenvoudigs, gevoeligs, waarlijk fchoons. TOLLENS is bier ToLL EN s; het
is zijn eigenaardig gevoel, zijn denktrant en zegswijze; klaar
en waar, zuiver en gloeijend, als van een kind; en dit is,
op zich zelve, eerie geheele lofrpraak, waarop de gewoonte
alleen aan al het voortreffelijke, dat wij reeds van hem ontvangen hebben, lets waagt of te dingen. Aanmerkingen, ja,
zijn er op te maken. Het is te lang — daardoor wel een
beetje flap in de lenden; met andere woorden, bier en daar
eenigzins zwak. Om iets te noemen: IN telt bij God een
deugd te min, die land en vorst vergeet, is als een fluk ijs
in den ziedenden flroom; geen volflagen onverfchillige kon
er, in een wijsgeerig dispuut, bijna minder van zeggen. Of
men zeggen mag: de grond, waarop onze adem gaat , en: de
plek, waar eens ons graf op flaat , laten wij in het midden.
Maar, jammer is het gewis, dat de inonafyllaba Met wat
meer vermijd zijn. Dit toch is nimmer te herftellen; zoo al
op andere bedenkingen nog eens eenige acht mogt gellagen
worden. Uitnemend behaagt ons het volgend couplet:
Van hier, van bier wat wenfchen fineedc
Voor een van twee alleen:
Voor ons gevoel, in lief en leed,
Zijn land en koning edn.
Verhoor, o God! zijn' aanroep niet,
\Vie ooit hen fcheiden dorst,
Maar hoor het an, het eigen lied
Voor vaderland en vorst.
Wij hebben de eer Met, den Heer BRAND verder te kennen, dan uit zijn, onlangs gegeven, flukje op den flag bij
Algiers, waar wij veel fraais in vonden en openlijk aanprezen. Vooral aan vernuft blijkt het, ook Bit dit flukje, hem
niet te haperen. Gevoel, evenwel, is bier van meer waarde
dan vernuft. De toon, die in bet flukje heerscht, de aanhef:
j, svij leven blsj enz. behaagt niet kwalijk. Maar
Irsj leven
het

VOLKSLIEDEREN.

293

bet is nog langer dan het ander, en vervalt hierdoor in eene
foort van redenerende uicweiding, doormengd met geestigheid.
Laten wij , evenwel, niet te berisperig vallen! Wat menfchenwerk is volmaakt? Het is een moos liedje , dat voor den
grooten hoop zelfs beter berekend is dan het ander; dezelve
weet en vertelt zijne voordeelen graag; en komt er zoo wat
van een' leeuw bij, dien men niet te na moet komen, dan
fpannen zich niet zelden de fpieren van hand en kaak even
zoo, of men zelf een leeuw was (des 9 echter, dikwijls neen.)
Wij wenschten maar, dat wij het al wat meer bij de flraat
hoorden. Doch, tot nog toe gefchiedt dit alleen van hooger
hand, door het klokkenfpel namelijk; en dan dienen de woorden wel reeds van buiten geleerd te zijn, zal het iets helpen. Fraai is, buiten tegenfpraak, het volgende coupletje;
fchoon de tweede en derde regel, naar den zin, al te naauw
verbonden zijn, en het misfchien beter Z01.1 luiden, wanneer
er fond: o Zon
Wij leven vrij, wij leven blij;
De zon van ons gelnk,
ORANJE week, 't was liaVertlij
ORANJE daagde, en 't Land was vrij;
Wij zijn verlost, nu juichen wij ;
Verbrijzeld is ons juk!
Wij verbeelden ons, dat er, in het vervolg, nog wel een
en ander der niet bekroonde flukjes zal in het Licht verichijnen; en dan zal het, misfchien, des te duidelijker blijken,
hoe moeijelijk het is, in dezen volkomenlijk, en nagenoeg
aan alien, te voldoen: zoodat zeer mogetijk de roem der bekroonden hierbij rnerkelijk wint. Komt er, nogtans, iets,
dat de ware kenmerken in grootere mate bezit, welaan, zoo
bellisfe het openbaar gevoelen in zijne eigen zaak!
Over de muzijk that ons niet opzettelijk te oordeelen. Zoo
wij jets in dezelve misfen, ongaarne misfen, het is oorfpronkelijkheid — toonen, die men nog niet gehoord heeft, die
men, naauw genomen, met niets weet te vergelijken. Een
moeijelijke eisch misfchien! Doch een noodzakelijke, zal de
ziel getroffen, aangegrepen, vastgehouden worden, en gaarne
die zelfde toonen herhalen.
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O'donnel. Een Iersch Volksverbaal, door Lady MORGAN,
geb 161ifs o w E N s o N. Naar bet Engelsch. Met Platen. ale
Deel. Te Haarlem, bij F. Bohn. In gr. 8vo. 338 Bl.
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Het doel van dezen Roman, van welken het tweede en laatile deel fpoedig volgen moet, is,' behalve het vermaak van
den 1ezer, vooral ook, het vooroordeel van den Engelschman tegen her trouwhartig, werkzaam , maar miskend en onderdrukt y olk van lertand krachtdadig to en re werken; zoo
melds het voorberigt, en wij itemmen gaarne toe, dat hetgeen bier voorkomt van het Ierfche volksicaraktei . voordeelig
affteekt bij die perfonen -nit de grooce Engelfehe wereld,
wier ledigheid van hoofd en hart allezins uttkomc in dit verhaal , den Heer GLENTWORTH uitlezonderd, een rijk Engelsch bur-;er, door het Coeval geworpen in eenen geheel aan
hem on;:elijkfoorttgen kring. Het hoogaanzienlijk gezelichap
geraakt op een reistogje van een "miner landgoederen in Ierland toevallig bekend met o' D O NNEL, den held des verEnnis ; een man van edel bloed en edele inborst, maar diep
in vernedering en nagenoeg algeheele armoede gezonken; een
zonderling intusfehen, die eerst de nieuwsgierigheid uitlokt,
en daarna een ieder belang moet inboezemen. Het is vooral
om zijnentwil, dat wij verlangen naar de voortzetting van
let verhaal; want de brave G LE N T w onr ti is dood, en
van al de andere , hier voorkomende perfonen is er geen,
dien wij ons bijzonder aantrekken, , datt alleen 's mans getrouwen bediende , en zekere Gouvernante bij de Engelfche
fam,lie, omtrenr welker karakter wij nog nadere, haar vereerende ophelderingen vermoeden. CO ' CIONNEL, vvederom beiloten hebbende tot den Britfchen dienst, is aan het flat van
dit deel nabij Londen, op het buitengoed van zekere Gray in, en onder menfchen, bij welke hij en zijn brave knecht
bet gewis niet lang trunnen uichouden. Her verhaal zal met
genoegen gelezen worden ; en hoezeer wij vooralsnog niet
zien , dat bet ons veel bijzonders of nieni,vs omtrentlerland
en de Ieriche zeden zal opleveren, zoo is dusdanig Engelsch
produkt, van eene zoo bekwame vrouwelijke hand, in een
uur van uitfpanning voorzaer welkom.

Ver-
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rerhalen van HEINRICH JUNG, gcnoernd STILLING. Uit
het Hoogduitsch. In III Deelen. 1815 en 1816. Te Dord..
bij A. Biusfd en Zoon, In kl. 8vo. 692

M

en moet den goeden S TILLING nu en dan eenige
tranen, die van de wenkbraauwen afjlroomen, en de heat
eigene beeldfpraak , zoo als b. v. de voeten des perstreders van Bozea, die er zeer bloedik uitzien, en wat meet
van (lien aard is, ten goede houden , en dan zal men deze zijne Verhalen verreweg verkiezen boven de vele verdichtfelen,
die, hoe aangenaam en onderhoudend ook , en ook y our verfiand en hart niet geheel onvritchtbsar, echter maar weinig
hebben van dien echten Christelijken geest en ootmoedige
werkzaamheid, die wij weken dat zoo wel het voorbeeld als
ieder van STILLING ' S fchriften treffend- uitdrukt en aanmoedig. De Schrijver is bij ons genoegzaam bekend, en wij
behoeven dus niets te zeggen van den hem eigenen naTven
Loon, waarin hij weet te verhalen. Deze zijne vertellingen
zijn achtentwintig in getal; fommigen waren ons reeds door
zijn Heiniwee of van elders bekend; de meesten, echter, wa.
ren ons nieuw ; en, hoezeer wij van betting tot overdreven
gevoel in het godsdientlige joist niet iedere derzelven kunnen
vrij verklaren, durven wij die echter alien onbekommerd aan.
prijzen, daar bij geenen de fpotlust wordt uitgelokt, en wij
meenen , dat ons tegenwourdig geflacht joist geene terughoudende •waarichuwing behoeft tegen te ver gedrevene godsdient'ige warmte, die bier ook overal tot cchte deugd wordt
gewiizigd; integencleel, wij Impel] hartelijk, dat zoodanige
warmte voor God en het goede bij vele lezers zal worden
opgewekt.
Uit het verhaal: KOENRAAD DE GOEDE, (de god y ruchtige, door z:,inen harden vader zeer mishandelde, maar na
zijne doorgeflane beproevingen mild door God gezegende
man) widen wij het volgende, tot eene proeve van geest en
fchriiftrant, affchrijven:
„ Drie weken waren er, federt KOENRAAD 'S terugkomst
tit de hooldfiad, verloopen — toen hij vrij laat in den
avond, van bet land komende, eenen man voor het dorp op
den weg zag than, wiens ganfcbe voorkomen de duidelijkfle
Zoodra
kenmerken der vreesfelijklle ellende openbaarde.
OE NitAnD hem naderde, begon de grijsaard te beveu. Emu-
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delijk zeide hij, met eene bevende Item: „ Onze Verlosfer
heeft geene gelijkenis van eenen verloren vader verhaald.
Maar evenwel wan' ik het, kom tot u, en zeg: R OE Nmijn zoo!!!
„ RAA
ik ben niet waardig uw vader genaamd te worden! Mutt mij flechts tot een' uwer bedienden!" — Waarlijk , er behoort een hooge graad van gevoel
toe, om zich het treffende van dit tooneel voor onzen vriend
levendig voor te flellen. Ilij viel zijnen vader om den hals,
weende luide, en zeide: „ Ach God! waarom zijt gij zoo
tang weggebleven? waarom hebt gij het zoo verre laten
„ komen?" — Met geweld rukte de oude VINCENT zich
tit zijne armen, en antwoordde: Raak mij niet aan! ik
„ ben zeer onrein. Ik kon niet eer komen vergun mij flechts
een nachtverblijf in een' uwer flallen, en ik zal u dan
5! les verhalen!" — KOENRAAD kon van weenen en fnik.
ken geen enkel woord meer fpreken; ondanks alle onreinig.
held, nam hij zijnen vader onder den arm, en bragt hem in
zijn huffs. Toen nu de oude aldaar de edele vrouw, zijne
fchoondochter, de met roode wangen pronkende jongetjes en
Theisjes, zijne kleinkinderen, en de ganfche bloeijende welvaart zag — kon hij zich niet !anger bedwingen; hij zonk
— in ROENRAAD ' S armen? neen! op zijne knien, en
Ilamelde: , In het flof, in het flof gebukt! Last mij hem
„ danken, die mijne fchuld vergeven beeft." Hij kon niet
meer uitbrengen, en viel in onmagt neder. Zijne kinderen
verkwikten hem; hij werd gereinigd, van zuiver linnengoed
en kleederen voorzien, en nam nn zijne plaats, aan het boveneinde der tafel, in den leuningftoel, aangewezen. \TIN.
CENT was een geheel ander mensch geworden; hij was de
blijdfchap zijner familie, en bleef dit tot aan het einde zijn
/evens toe."
Wij roepen den thans afgeflorvenen godvruchtigen Grijsaard
toe met HAUG:
edle juN G, in 't Geestenleven,
Naar licht bij waarheid woont!
Uw vrome droomen zijn vergeven;
Uw vrome daden zijn beloond.

Befpiegelingen over de Schoonheden der Natuur. Door j. K.
GR OE N. Met Platen. Te ihnflerdain , bij J. C. Sepp en
Zoom In gr. 8vo. 146 Bl. f 2-4-:

U, wiens geest door eene hoogere vingt in het fchoone des
tem.
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tempers is ingewijdt , is bet gegeven de geheimen to verf7aan en
het wonderv9Ile in de helderheid des- lichts to aanfchouwen. Zoo
luidt het motto! maar - wij behooren zeker tot deze ingewijden Diet, daar wij deze flechts ruwe ontwerpen, die de Heer
G R oEN maar , zoo als au hem voor den geest kwamen ,,zonder vele overdenkingen, eenvoudig en ongekunfield, (NB. ONGEKUNSTELD !) veerfielde , zoo ver bevonden boven onze vatbaarheid , dat wij, hoezeer wij ons ook dwongen, de lezing
van dit inderdaad niet lijvig gefchrift onmogelijk konden ten
elude brengen; weshalve wij ons dan ook geenszins als beoordeelers opwerpen, en oils wel zullen wachten, onze ongewijde handen to flaw; aan deze ware voortbrengfelen van genie en fmaak, uit vrees dat wij het feboone, hetwelk wij er

in mogten ontdekken, onbarmhartig en ligtvaardig zottden ver.
oordeelen, gelijk zij, die het niet bevatten, onder welke wij
ons in opregtheid, ten aanzien van deze Befpiegelingen, moeten rangfchikken. Wij hebben maar weinig gevoel voor het
bier voorkomend gefchapen- cn ongefchapendom, — voor het
kruipen in de woningen tier eenzaamheid, en het nederleggen

van onze verwachting Op den hoogen altaar van de flerkte des
— voor den hedfchen Divan, die tandenknerst,
en berst van wanhopigen afgunst in het ;nidden van ziine booze beraadflagingen, omtrent den heerlijken flaat der menfchen,
terwijl de verhevene Serafs zich verheugen met eerie hemelfche
blijdfchap over de onfierfelijkkeid , door de beflotene verlosfing
der Goddelijke perfonen uitgewerkt, en over het eettwig en oneindig hell der flervelingen , — voor den weerglans van den
oNGEscilAp ENEN , die het Licht van random weerkaatst, en het
gefuis van den ALMAGTIGEN onder de fchaduw verbergt, —
en ook voor de volgende befchrijving eener treffende zeldzaamheid: De duistetnisfen liggen in de donkerheden — tie

fluimeringen vallen in het midden der akeligheden zij willen ontwaken , ;war, het zweven der fchaduwen doet hen geheel in flao vallen, waaruit zij niet weder opliaan , tot dat
het gefuis der ONEINDIGHEDEN , nit de hoogten der dennen nadert, op welker doortogt een ecuwige glans zich verfpreidt —
eene liefekke gloed de floers ontwikkelt, en de helderheid de
waken verdrijven. — Het ONZIGTBARE fiaat op' het tooneel
tier belvondering — de verborgenheden glinfleren van wege de
heerlijkheden , en de genoegeos baden zich in de liefelijkheden,
eiz. enz. enz. Alles, intusfchen, , is in denzelfden won en
verhevenen geest.
Op-
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Opdac echter onze lezer hij het terughoucien van onze
oordeeling niets verlieze, willen wij uit des Schrijvcrs voorafgaanden brief aan zijuen vriend B... , die een regte genie
is, bier opgeven, hoe die Kenner en vriend over deze BelpieZit alle , zegt git misfebien , flaws op
gelingen oordeelt:
zich zelven , en brengen elk bijzondere voortbrengfelen te

roorfchijn, elk banner betreedt ni ellive wegen maar elk
, banner is ook kenbaar aan de ware oorfponkelijk'seden die
zij opleveren." En, om nu (lit gurntig gevoelen te Haven,
zal de volgende proeve voldoende zijn, tot welke wij bij
voorkeur de trefFelijke vergelijking der aanminnige Natuur
met eene den Heere G R OEN toelonkende bekoorlilke Scbooye , wier fchitterende Itralen , die van hare liefelijke blikken
afftroomen, zijne op hare fchoonheid gevestigde oogen niet
kunnen verdragen, hebben uitgezocht:
Hare haarlokken fuizen, door de windjes van AM OR bewogen, om haar beininnelij1; hoofd, in welker kruin de palmen der teect.rheid prijken, en de eerlaurieren van zachtheid
zich verheffen. — Het verrukkende blos van tevredenheid en
vergenoeging is op hare wangen afgebeeld — hare tanden zijn
als het ijvoor van 0 PH I It, en hare lippen zijn enkel ambrozijn. — Floor ik hare ftemme, die is aanlokkender dan die
der betooverende Sirenen , her is mij onmogelijk die langer te
kunnen wederitaan — ik worde weggefieept door haar verrukkend
gezang—mijne ooren worden geftreeld, en bet hart fmelt te zamen van teederheid , het buigt zich neder op haar geluid om de
indrukfelen op te vangen. — De verfierfelen winden zich om
bare tengere armen, welker ornhelzingen de gevoelens om
hooge beffen, en de gewaarwordingen in bet dal der liefelijkbeden rood voeren. — Haar lijf Is als de leHn des welds,
en de heupen fchooner dan de jasmijnen. — flare weigevormde voeten pan op de bloernen, en haren gang is zacht
en fneller dan die der jonge ReeGn; zij raakt naauwelijks den
aardbol bij baron aankomst ritfelt het verdorde blaadje
zelfs Met — bet gefuis der doortogt is . bijna met merkbaar.
— Hare kleur is als de uitgezochtlle rozen, en hare geflalte
vereenigd :Alles in een punt van fchoonheid te zamen. — Hare deugden zijn booge verheven , en flrekken zich uit tot in
bet toppunt der volkomenheden — hare geuren die zij verfpreidt bedwelmen de geesten, en worden dronken van wellust. De minneijver wordt in her hart ontiloken van wege
de
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de fief& die van haar aanwezen te rugge kaatst het gevoelvermoge n worth gekoesterd door de flreelende vermaken
en genocgens die haar omringen. — Et zit dus gerust neder
onfchuldige wellust dartelt
tan haren geurvollen boezem
wederkeerig op de lippen zij is zoo rijk in fchoonheden,
dat onmogelijk haar lets kan evenaren; hare fchatten zijn onuitputtelijk ! — de diamanten en paarlen die haren hals verfieren, fchicteren met eenen onverdrageigken weerfchijn, de topazen en robijnen, in hare haarvlechten, blinken als het eerst
Opkomend morgenrood der glansrijke zon — hare fieraden
verheffen het hart hares minnaars in de hoogte, en voeren de
denkbeelden naar de verlustiging! — o Schootheid! aller Schoonheden — hoe groot is mijn geluk! u bezit ik ten eigendora
Gij zijt voor mij aanwezig.
— Gij zijt de mijne
„ De winders huilen in de boomen — de toppen flingeren
van fchrik, en de wortelen fchijnen nit hare flandpunten gerukt te zullen worden; maar als de ALmAo rrioc met ziju ademi
er in blaast, dan hoort men niet de rninfie beweging, en het
gebulder verbergt zich in het omhuldfel der groenende bla-6
&rem
„ Het ijs firoomt of van de bergen, en verzameld zich in
de geurvolle dalen — het ontvangt de zoetigheden der flakte, en de wafem treks naar de grenzen, om de fluimeringen
te overdekken; dock de luchten gedogen de fchaduwen niet
zij bewegen zich op de vierken der fijnheid naar de
zachtheid, en gaan daar liggen in de bevalligheden.
Rean grazen in lielelijke weiden — zij wandelen vreedd
zaam in de volheid der genoegens, , en verzadigen zich in
den overvloed der wellusten — zij huppelen op kostelijke
tapijten — zij dartelen op de vermaken, en fpringen op het
kleed der zoetigheden.
„ Het fchoone is als eene zachte dauw neergedaald
het verfpreidt haren luister over de fierlijkheden die door hare vermogens in het flof blazen, en de fijne nuancen door
de ruiinten jagen, om de krachten op de hoogten te verzamelen, die zich op 66n pakken, en de flerkten onder de
magten gevangeu houden. — De fieraden firekken zich uit
over bet zigtbare
het prachtige tiotelt in de toppen der
volkomenliedell — het vereenigd zich in de fchatten der oneindigheden, en is met de omhuidfelen der verfierfelen beEeed in de gangen der liefelijkheden."
Jam-

SOO

J.

G R 0 EN ISESPIEGELINGEN.

Jammer, dat wij, in bet opmerkzaam volgen der prachtige
fieraden dezer Befpiegelingen, ons bier en daar vinden opgehouden door de onhuldfelen eenes verkeerden naamvals, en
andere taal- of fpelroutenz en dac wij, in onzen loop in
deze gangen der liefelijkieden , ook nu en dan 'ons belemmerd vinden door het ontbreken van behoorlijk Plot aan dezen of genen volzin; b. v. 61. 3. „ Deze onzen aardbol ... is

— van eene verre uitgegrektheid; en eckter wordt hij dikwerf door eene aardbeving , zijnde eene verfehrikkekke gebeurtenis in de natuur; on; dat cen gedeelte van dezelve , west
op plaatftn aan zee gelegen , door onderaardfche oorzaken,
bewo gen en menigwerf venvoest wordt."
Voor de opheldering, bi. II. „De almagtige SCHEPPER fchiep
deze aardbol nit NIETS, cikrt is, nit deze floffe waar pit hij
Mans begaat," zijn wij dankbaar; en dat belangrijk berigt
wilden wij ook onzen lezer niet onthouden.

Beknopt 21ardrijkskundig Schoolbook voor de .7engd, volgens de
nieuu:ge Landverdeeling. Te Zutphen , bij H. C. A. Thieme.
6-:
1817. In Iamo. 97 Bl.

ST olgens onze overtuiging en ondervinding, hangt het geed
gelukken in het eerfte onderwijs der aardrijkskunde voornamelijk van het beleid en oordeel des onderwijzers af. Immers zagen wij onderwijzers, die, met her beste leerboek in
handen, het onderwijs in de aardrijkskunde tot eene ware pijniging voor hunne leerlingen deden Worden; een kundig man,
daartegen, wist, met de bekrompenfle handleiding, dit belangrijk y ak van onderwijs telkens afwisfelend en onderhoudend voor de jeugd te maken. Naar deze onze overtuiging en
ondervinding kunnen wij aan dit fchool of liever leesboek
ook Been goed of Becht onthaal voorfpellen. Sommige onderwijzers zullen hetzelve met voordeel gebruiken, daar ' andere misfchien volflrekt niet zullen weten, hoedanig een geregeld onderwijs, volgens dit fchoolboek, in te rigten. Wij la-.
ten hetzelve dus aan zijn lot over, met de betuiging, dat wij
geene onnaauwkeurigheden daarin hebben opgernerkt , en dat
het in eenen eenvoudigen en duidelijkcn fliji gerchreven is.

BOEKBESCHOUWING.
Bijdragen tot de IVerken van het Genootfchap ter verdetliging 'van den Christelijken Godsdienst tegen deszelfs hedendaagfche Beftrijders. Moor het jaar 1814.
273 Bl. f 2-4 -: En: Vervolg der Bijdragcn enz.
162 Bl. Beiden in den Haag, bij de Erve J. Thierrij en C. Menfing en Zoon. 1815 en 1816. In gr.
8vo. f 1- 5 - :

Deze Bijdragen lagen reeds lang bij ons voor de
hand, maar werden, door een aantal gefehriften van
den dag , gedurig ter zijde gefehoven; to meer, daar
wij, volgens het voorherigt , nog iets naders wachten
konden van dezelfde hand. Zoodra ons echter nu ook
dat Very olg werd toegezonden, begrepcn wij, dat een
langer uititel onzer aanmelding onwellevend worden
zou. Deze hijdragen zijn van eenen ongenoemden;
zij doer zich voor als eene onvolledige proeve, en.
de fchrijver gaf, gelijk hij zelf zegt, aan dezelve meer
den vorm van bijeenverzamelde fragmenten, dan we/
van een in logifche orde gefchikt °pile'. Het belangrijke eener voorlang reeds opgegevene prijsvraag, waarop de antwoorden echter tot nog toe onvoldoende gerekend zijn, deed tot het' vervaardigen en uitgeven
deter proeve befluiten; ons oordeel over dezelve
fiemt met dat van den vervaardiger in, als hij zegt:
dat, zoo hij al met dezen z,ijnen arbeid tot de beflisfing
der zaak taiet gcnoeg toebragt , nogtans de onderneining
zelve niet overbodig kan worden gerckend.
Wij ontvangen hier,, I. eene verhandeling over betgeen in de leerlicllingen rn voorfehriften van yezus en
de ilpostelen betrekLing had tot de perfonen, tijden en
plaatfen , in en onzer avelke zij leefden. In eene eerfle afdeeling worden cle perfonen op genomen , in hunne hijz onN.OLEDLSCH. 1817. NO. 8.
deX
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dere gefteldheid en karakter: als, het Joodfche yolk in
het algemeen,deszelfs gevoelens ,verwachtingen,enz.;
de Joodfche grooten, en de Pharizefche fekte vooral;
voorts de jongeren van Jezus , bun onderling verfchil
cn befternming,enz.; overigens de Heidenen. De tweede afdeeling neemt over de tijden en plaatfen een overzigt, befchouwende zoo den geleerden als maatfchappelijken toefland, en vooral dien der eerfte Christengemeenten.
Hierop volgt nu, II. eene proeve van betoog: dat
de verklaarde zvil van yezvs en de Apostelen ons volkomen geregtigt , orn derzclver leerflellingen en voorfchriften als algetheen geldend aan te nemen. De bevoegde
perfonen tot het doen van zoodanig eene verklaring
zijn Jezus zelf; 2) zijne Apostelen; 3) ook maar
fommige, of zelfs c<.6n enkele, van hen ; 4) Jezus en
de Apostelen te zarnen. In het laatfte geval zal niemand aan de bevoegdheid twijfelen; maar de drie eerfte
gevallen worden ieder afzonderlijk, als even zeer voldoende, aangewezen.
De verklaringen zijn of regtftreeks of zijdelings. Wij
vinden jets als perfoonlijk enz. zijdelings verklaard,
bij bevel of voorfchrift, anderzins tegen den geest
hunner leer ftrijdig, (b. v. het bevel om nieniand op
den weg te groeten) — of ook lets, hetwelk volgens
hunne leer zelve anderzins onnoodig is, — of hetwelk
zekere bijzondere tijdelijke , en plaatfelijke gebruiken
vooronderftelt. Omgekeerd, v.:rklaren zij op deze wijze lets voor altijd en algemeen geldend, als wij door
gevolgtrekking deze hunne meening opmaken, —en als
zij lets voorftellen, dat met den geest hunner leer overeenkomt , — of ook den geest dier leer mede uitmaakt.
Vervolgens wanneer zij jets voordragen in verband
met hunne godsdienst- of zecleleer,, in geval namelijk
dat dit verband duidelijk blijkt onaffcheidelijk te zijn;
(niet, b. v., wanneer zij het al of niet gebruiken van
zekere fpijzen verbinden met den altijd geldcnden pligt
van niets tegen zijn geweteu re doen mar wel , wanDee:

VAN HET IMAGACM CENOOTSCHAP.

303

de hulde aan Jezns verklaren te zijn tot verbeerlijking van den Vader, Philipp. II: to. i t.) Minder kracht vindt de fchrijver in eene verkiaring van Jezus , dat Hij gekomen was tot dit of dat einde, hetgeen waar kon zijn , al was het voorlchrift, dat Hij
daarbij gaf, toen alleen geldende; maar als het lets
leerftelligs is,doet zoodanige verklaring cchter alles af.
Regtfireekiche verklaringen, dat lets algemeen en altijd geldend is, of niet, Lan men, naar billijkheid,
Diet altijd vorderen; men vindt die echter, wanneer
gezegde perfonen zelve zeggen, dat zij het een of ander volgens de beerichende begrippen voorflelien; of
ook, dat zoo lets, volgens den eigen aard der Chrisrelijke leer, niet volttrekt noodig is; — al verder : als
zij eene als grondwaarheid van den Gods•
dienst, voordragen, hetzij zij al of niet zeggen dat bet
eene grondwaarheid is; en ook dan, wanneer zij bij
een voorfchrift verklaren, dat het door een ieder altijd
en overal moet geloofd en opgevolgd worden.
Alles wordt door vele voorbeelden opgehelderd, en
weer uitvoerig, (ter proeve) als altijd geldende leer,
tegen de beflrijders gehandhaafd: t) dat Jezus weAcelijk, en niet enkel als Leeraar, de Verlosfer van zondaren is. 2) De verheerlijking van den Heiland La zijnen dood. 3) Het vooriehrift vamgeloof aan het Evangelic. En 4) het bevel tot Doop en Avondmaal.
Gezegde verklaringen worden door den fchrijver gehouden voor bet eenige kenmerk van het altijd geldende; dit houdt hij billijk, al befehouwde men de ichrijvers llechts als menlchelijke leeraars , en verkondig,:rs
eencr, door henzelven uitgevondene, of althans deels
nieuwe, leer; en zuiks te weer, daar zij duideliik het
bijzondere van bet algemeene willen onderfcheiden hebben: maar vooral moet dit kenmerk bet eenige zijn,
omdat zij hunne leer aan eene goddelijke openbaring toefchreven, hetwelk bier betoogd wordt door hen gedaan
te zijn met het grootfte regt; (waarbij men echter met
neer Zij
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verwachten kon, dat door dezen fchrijver iets nieuws
zou worden aangevoerd.)
Dat het opgegeven kenmerk uitfluitend het eenige
is, zoekt de fchrijver te !haven door het toetfen van
andere kenmerken, die fommigen verkiezen : i) De
rede. 2) De volgende regels : altijd geldt hetgeen in
de leer van Jezus geheel nieuw is, en tegen de vervalschte godsdienstleer van zijuen tijd wordt °vergefield ; hetgeen men gefchiedkundig niet bewijzen kan
ontftaan te zijn uit de lotgevatien van het Joodfche
y olk; — de leerftelling zelve, maar niet bet beeld,
waaronder die wordt voorgedragen, (een regei, die in
bet afgetrokkene waar is , maar van zeer willekeurige
toepasfing, gelijk ook deze :) tegenftrijdige beelden toonen , dat alles in de voordragt niet kan behooren tot
bet wezenlijke van het Christendom ; en dat alles
felijk en tijdelijk wezen zou , hetwelk Jezus bezigt om
zijne tegenftrevers te wederleggen. g) Menfchelijk gezag, als daar is: bet oordeel van Kerkvaders, Concilien en Synoden, en de eenftemmigheid, der kerk.
Alle deze kenmerken worden, als niet proefhoudend,
verworpen. Voorts worth aangewezen, dat men den
verklaarden wil van Jezus en de Apostelen kennen leert
door eene gezondeAlitlegkunde i) naar de regels van
bet fpraakgebruik—in:bet N. V. 2.) zoo dat men geen
beeld of inkleeding voor de leer zelve neme , 3) het voorgedragene op iets meer gegrond zij, dan op bewijzen,
enkel voor de toenmalige hoorders gefchikt , 4) ook moet
het tot de zaak van den godsdienst zelven behooren,
5) en, naar de regels der grammatikale en historifche
uitlegging, duidelijk uit de woorden worden afgeleid.
Hierop worden eenige voortlagen ter vereenvoudiging
van het Christelijk leerftelfel opgenomen en verworpen : i) verdere volmaking der Christelijke leer , (waaraan men wel een goed denkbeeld kan hechten , nits men
vasthoude: er zijn in die leer geene gebreken of dwalingen, en zij mist niets, dat onontbeerlijk is ;) 2) vereenvoudigen door het overdrijveu van het beeldrijke en
fi-
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figuurlijke, en 3) door zich allecn aan bet bilbelfche
te houden; (hetgeen in eenen goeden zin niet kan veroordeeld worden; echter neemt de fchrijver hier de
fielfelmatige voordragt, en de fymbolifche boeken, of
formulieren van eenigheid, in befcherming.)
Daar de door den fchrijver gevorderde verklaringen
ten aanzien van voorfchriften zeldzamer zijn, geeft
hier aan de rede weer gezag ter fchifting. Dat bier ook
de onderfcheiding van al of niet algemeen geldend vereischt wordt, betoogd hebbende, komt hij tot de regelen, bij doze fchifting te volgen: men onderzoeke , vat
echt bijbelsch is , zondere de zaken of van de taal, waarin zij worden voorgedragen , en onderzoeke, of die
voorfchriften ook door ons kunnen en moeten gehouden worden. Hiervan wordt nu de toepasfing gemaakt
op een aantal bijzonderbeden, bij fommige van welke
wij genegen zijn nog al eenigzins van den fchrijver te
verfchillen. Beter voldeed ons de nu volgende korte
verdediging van den populairen vorm der Christelijke
zedelecr.
(Bet vervolg en /lot hicrna.)
Nagelatene Leerredenen van 3. VAN DER ROEST,
leven Evangeliedienaar te Haarlem. Hde en laatfle Stuk. Te Haarlen2, bij J. L. Augustini. 1816.
In gr. 8vo. XXX, 224 Bl. f 1-16- :

W

ij ontvangen bier het tweede en laatfie fink der
nagelatene Leerredenen van den zaligen VAN DER
ROEST, dat met het eerfte een gefchikt boekdeel uitrnaakt. De uitgevers hebben hetzelve met eene vrij uitvoerige voorrede verrijkt, waarin zij, na vooraf iets
gezegd te hebben over den Schrijver zelven, de redenen opgeven, die hen hebben beftuurd bij het verzamelen en gemeenmaken van dezen arbeid. Deze voorrede is wdl gefchreven , en getuigt van den goeden geest,
die
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die deze Heeren heeft bezield en geleid bij dit werk,
dat inderdaal moeijelijker is , dan het oppervlakkig
fchiint. De eenige sannierking, welke zich onder het
lezen onwillekeurig aan ons opdrong, beftaat hierin,
dat de toon, tvaarop bier over VAN DER ROEST
wordt gefproken, niet wel Ilrookt met datgene , wat
dezen edelen man zoo bijzonder onderfeleidde en zijn
gan . che wezen uitmaakte, met zijne ongeveinsie nedorg!ki.1 en zijnen waarlijk Christelijken demoed. Met
verlangen zien wij uit naar het icts ter nagedachtenis
van dezen hoogvereerden Evangeliedienaar, dat wij,
Ilaar laid van deze vuorrede, te wachten hebben.
Toen wij het eerfte bundeltje dezer Leerredenen aankondigclen, hebben wij dezelve in het algemeen gekarakterifeerd; en wij beroepen ons dus op het aldaar ge.
g egde, omdat het ook bij deze itukken volkomene toe.
pasting vindt.
Voor het overige zouden wij te uitvoerig worden ,
wilden wij, even als bij de vermelding van het eerfte
elke Leerrede afzonderlijk ontleden. Ziet hier
dus den algemeenen inhoud van dezen bundel, met
eenige weinige aanmerkingen, die wij onder het lezen
hebben opgeteekend.
De negende Leerrede, over R.om. VIII: 1 3 , fchetst
„ de zeer verfchillende gevolgen van een leven, over
eenkomItig den wil en de neigingen der aardsgezinde
natnur, en van een leven naar de leiding van den Goddelijken geest."
De tiende wijst, volgens Philipp. H: I2b 13 , aan,
„ dat het geloof aan de bovennatuurlijke hulp en invloed des H. Geestes niet alleen tot de aanvankelijke
zedelijke verbetering van den zondaar, maar tot zijne
voortdurcnde reiniging , van het uiterst beiang is, ter
bevordering van eene werkdadige godzaligheid." De
Eerw. Schrijver fc4nt ons in de bepaling en de befchrtiving van deze invloeden des H. Geestes verder te
gaan, dan waartoe de woorden der Schrift grond
opleveren; dock het gebruik, dat van deze leer gext
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maakt wordt, dient weder regtfireeks ter aankvveeking
van echte godsvrucht. Wij voor ons zouden, bij ons
geloof aan de werking van den H. Geest te onzer
making, het woord bovennatutirlijk in dezen liever niet
bezigen.
In de elfde Preek behandelt VAN D ER ROES T het
getuigenis, dat wij bij Joannes, XI: 35, aangaande onzen Heiland lezen : Ye:ills weende; en hij neemt daaruit
aanleiding, om te fpreken „ van die gevoeligheid,welke onze Zaligmaker betoond heeft op aarde voor
den van zijne broederen, en welke Hij niet heeft afgelegd bij zijne verheerlijking, als van eenen grond van
vrijmoedigheid in het gebed, en eerie bron van bemoediging en troost voor lijdenden." Wij erkennen gaarne , dat men de aandoeningen van den GoddelijkenJezus
die Hem tranen konden doen 'torten, nimmer geheel zal
doorgronden; maar het komt ons tevens voor, dat de
Eerw. Schrijver zijne individualiteit hier wat al te veel
laat werken, en hierdoor eenigzins afwijkt van de riatuurlijke eri eenvoudige opvatting van dit gezegde. Wij
lezen hier: 't Was het lot , 't was bet lijden van het
menschdont,'dat Hem griefde; 't was bet oordeel des
floods„ onder hetwelk alle kinderen van Adam liggen;
't was het fterven, met alles , wat het voorgaat en volgt.
De tranen, die 1113 zag 'torten, vertegenwoordigden
Hem alle de tranen , welke ooit op deze aarde geilort
waren , van die der eerfte orders over hunnen Abel af,
tot de laatite, die geweend zullen worden op eenen
grond, die het aigemeen graf zal wezen van alle deszelfs bewoners." Wij voor ons gelooven, dat bet gezegde van den Evangelist eenVoudig beteekent : yezus
weende, omdat zijn vriend geflorven was, wiens graf
1113 met de licfhebbende naastbeftaanden en de treurige
menigte ging, bezoeken ; gezus weende uit medegevoel
voor het lijden zijner vrienden ; Hij weende nit dat
edelaardig en verheven gevoel, dat ons vaak zalige tranen doet 'torten, wanneer wij ons in flaat bevinden,
de tranen van andere lijdenden af te droogen.
DeX4
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Deze invloed van de bijzondere wijze van denken en
gevoelen flraalt ook zeer duidelijk, misfehien al te duidelijk , door in de volgende Preek, over Pfalm VIII: to;
welke tekst den Leeraar aanleiding geeft , om zijne Gemeente op te wekken tot „ eene aandachtige befchouwing van de heerlijkheid van God in zijne werken."
Vandaar, dat de behandeling van dit onderwerp , dat
anders uit zijnen aard zoo verheffend is , een' treurigen
Indruk bij ons achterlaat.
Bij uitncmendheid flichtelijk en treand zijn de twee
volgende Leerredenen, over Jac. IV: "VI en Rom. 1X:
sioa , waarvan de eerfte „ de aandachtige overweging
en de overtuiging van de onzekerheid onzes tijdelijken
levens aanprijst , als zijnde van den uitgebreidflen en
heilrijkften invloed op de gezindheden van ons hart en
op alle onze daden ," en de tweede aanwijst , „ dat
niets den mensch minder betaamt , of dat Diets vermeteler is, dan de daden van God te willen begrijpen,
wanneer zij voor ons ondoorgrondelijk zijn, of die te
durven laken, wanneer zij ons onregtvaardig voortomen."
De vijftiende Leerrede heeft tot tekst Luk. XVI: 9,
en fchetst den toekomenden gelukftaat , als eenen
ftaat, waarin waardige armen eene vergoeding zullen
ontvangen voor hetgene zij in dit Leven gemist hebben ,
en in de gelegenheid zullen Nvorden gebragt, om met
daden hunne dankbaarheid te betoonen aan hunne aardfche weldoeners." Onze algemeene aanmerking op deze Preek beftaat hierin ,dat de Eerw. Schrijver de woorden van den tekst te flerk gedrukt , en er dos meer nit
heeft afgeleid, dan daarin ligt opgefloten. Bet zijn
woorden van eene gelijkenis, en dit juist fchijnt ons
niet genoeg in het oog gehouden te zijn.
Het was waarfchijnlijk de gewoonte, welke in de Gemeente van Haarlem plaats vindt, om nawelijk des
zon.lags voormiddags het geheele N. V. bij vervolg
te behandelen, waardoor de Eerw. VAN DER ROEST
in de noodzakelijkheid gebragt werd, om overt Joan.

NACELATENE LEERREDF.NEN.

309

\T: 6-8 te preken. Hij betuigt ook in den aanhef,
dat het hem moeijeliik geweest was , tot een befluit te
k-omen omtrent de wijze, waarop hij dezen tekst behandelen zou. Hij zegt, lang in twijfel geltaan te hebben , of hij van de ondericheidene uitleggin gen dezcr woorden, en van de twijfelingen zeer veler Geleerden aangaande de echtheid van vs. 7, iets zou zeggen ; doch
hij verklaart, dat dit hem bij eene nadere overweging
anders was voorgekomen, en dat hij i.) de verzen,
zoo als wij die lezen, kortelijk, naar het verband,
waarin zij itaan, zal zoeken op te helderen; dat hij
zal aanwijzen, hoe een oordeelkundig, maar ongeletterd Christen bewaard kan blijven voor ontrustende
flingeringen omtrent de echtheid en onvervalschtheid
der H. Schriften, wanneer hij jets verneemt van de bedenkingen der Geleerden omtrent verfchillende lezingen
van deze plaats ; dat hij 3.) zal doen opmcrken , dat
ons geloof aangaande de zoo gewigtige leer der H.
Dria.enheici,vcrre van alleen op deze plants te rtisten,
op een aantal andere, geheel onbetwistbare , gronden
fleunt; en dat hij 4.) zich van den inhoud van dezen
tekst zal bedienen, am, overeenkomitig het hoofddoel
zijner prediking, bet geloof in den Heer jezus Christus
aan te prijzen. Schoon de Eerw. Schrijver zijn gevoclen over de echtheid van vs. 7 niet openlegt , hij erkent echter , dat de uitfpraak: dczedrie zijn 6'613, om
het verband, waarin zij hier voorkomt, moet beteekenen : „ zij ftemmen volmaakt overeen in getuigenis."
Kenmerkt deze verklaring de verlichte en onpartiidige
fchriftverklaring van den voortreffelijken man; in de
derde afdeeling is de invloed van het kerkelijk leeraelfel op zijne wiize van dcnken duideli;k zigtbaar.
En de zeventiende Lcerrede worth op eene indringende wiize, naar Pfahu LXXIII: 27 a , aangetoond, „ dat
een Nat van vervreemding en verwiidering van God,
hoe onnatuurlijk en onzalig ooh, de natuurlijke en gewane flaat van den nog niet veranderden mensch;
om de verpligting te doen bereft-en, welke wij aan dien
X5
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Zaligmaker hebben , die kwam , om ons weder tot God
to brengen."
En hunne werken volgen met hen; deze woorden uit
Openb. XIV: 13 b zijn de tekst der laatfle preek , waarin
de Eerw. Schrijver nagaat , „ wat wij met genoegzame
zekerheid weten van die gewaarwordingen, mitsgaders
van die herinneringen van het voorledene , en die vooruitzigten in het toekomende, welke onmiddellijk na den
dood des ligchaams bij de afgefcheidene zielen, zoo der
goeden, als der kwaden, zullen plaats hebben."
Alle de Leerredenen worden voorafgegaan door korte inleidingen, of vooraffpraken, waarin de Eerw.
VAN DER ROES T meestal de redenen opgeeft, die
hem tot de behandeling van zijne tekften en onderwerpen hebben aanleiding gegeven. Deze vooraffpraken
zijn inderdaad niet overtoilig tot de regte waardering
van deze ftukken; want 41 bewijzen , in welk een verheven licht VAN DER R.OEST altoos zijn Leeraarswerk befchouwde, en dat hij altoos preekte met' bijzondere toepasfing voor zich en voor hen, die hem boorden. Hoe hecrlijk flrekt hij ook in dezen ten voorbeelde voor vele Leeraars ! Mogt dit voorbeeld hoe Langer zoo
meer werken ter bevordering van die ongeveinsde godsvrucht , waardoor de zalige man zoo zeer uitblonk!

De Ilonigbij. Een Tijdfchrift. Ilde Deel. In 's Gravenhase , bij J. Allart. 'SIG. In gr. 8vo.

O

ns oordeel over dit tijdfchrift was de laatfle keer
Diet gunflig. Bij het aanvankelijke lezcn van het Ilde
D. No. 2. vleiden wij ons , dat het beter zou kunnen
uitvallen. Doch , de inhoud is verbazend ongelijkmatig. Deze en gene artikels zijn in eenen goeden, befchaafden, liberalen geest bewerkt ; anderen than , in
alle deze opzigten , oneindig lager. Mogen toch bekwame medewerkers vele bouwit of leveren! En mogt
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de welmeenende en verdienftelijke verzamelaar al bet
zoodanige weren, dat onverdraagzaainheid, dat M15trouwen op brave leeraars , dat dweeperij en lijdelijk
Christendom ligtelijk oedfel verfchafi ! Het onvoorzigtig overnemen van uitheetniche herigten enz. kan
hiertoe te ligt medewerken. De geest , die vele Duitfche leeraars beheerscht, en met kracht mag en moet
tegengegaan worden, is bier, althans in de Hervormde
kerk, onbekend. Allen prediken betzelAle Evangelic,
fchoon met verfchillende gaven, en bij alien mag men
vertrouwelijk op Gods medewerking hopen. Inderdaad,
deze Honigbii zott eene even voedzame als fmakelijke
fpijs voor vele kleinen in het koningrijk der hemelen
kunnen bijeenbrengen. Maar, de kleincn moeten niet
bedorven worden ; zij moeten niet enkel datgene te
proeven krijgen, wat bun fmaakt, maar under de hand
ook bet voedende, bet zuiverende, dat gezondheid en
kracht en wasdom geeft , om eenmaal, ten 'ulnae tot
jongelingen, in Christus op te groeijen.

Geneeskundige IVaariiarniiigen, door E. j. T 11 o ai A SSEN A THTIESSINK, A. L. M., Mcd. et Phil.
Doct., Hoogkeraar der Geneeskunde aan de Univer•
fitcit to Groningen, enz. enz. lick Deed. Te Groningen, be W. van Boekeren. 1816. Li gy. 8vo.
271 Bl. f 2 - -:

De Flooglectnar THLYES SINK, reeds Tang bij het
genceskundig publiek door zoo vele belangrijke bijdragen ter bevordering der Geneeskunde bekend, heeft
door de ni l-gave der boven opgegevene Geneeskundige
NVaarnemingen zijnen roem anderrnaal gehandhaafd, en
het geneeskundig publiek daarmede ecnen wezenlijken
dienst gedaan, daar ook bier duidelijkheid, eenvoudig.
held en natuurliikheid van voordragt zich vereenigen,
om voor anderen nuttig en leerzaam te zijn. Ja, ondanks
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danks den verzwakten ftaat zijner gezondheid, bezielt
hem de nimmer nit te dooven zucht tot onderwijs , en
hij blijft, in dit opzigt , bet luisterrijk voorbeeld voor
andere I-Toogleeraren in de Geneeskunde aan andere
Hoogefcholen, opdat ook zij bun licht niet onder de
koornmaat verbergen, maar ten nutte hunner tijdgenooten laten fchitteren.
Wij =ken het ons tot een wezenlijk genoegen, den
inhoud dozer waarnemingen aan onze kunstgenooten
mede te deelen, hoezeer wij molten. vooronderftellen,
dat zij in allcr handen zijn; ten minfte behooren zij
zulks. Dezelve loopen grootendeels over de fcarlatina.
Na eenige ziektegevallen der fcarlatina (de roodvonk)
te hebben laten voorafgaan, komt de verdienalijke
Hoogleeraar tot de gefchiedenis der ziekte, waarvan de
ilotfom is, dat dezelve, ten minfte onder den vorm,
waarin zij thans voorkomt, nieuw is ; welke verandering van vorm in het groote verfchil, hetwelk er tusfchen onze leefwijze en die onzer voorouderen langz amerhand , vooral federt eenige jaren , heeft begonnen plaats te
hebben, fchijnt te moeten gezocht worden. De Hoog/.
houdt tevens de angina maligna ulcerofa met de angina fcarlatinofa, , of roodvonk met zeere keel ,voor dezelfde ziekte. Na hierop de verfchillende gedaanten ,
als eenvoudige roodvonk, roodvonk , met keelziekte vergezeld, en roodvonk met kwaadaardige keelziekte, te
hebben opgegcven , komt de Schriever tot bet in de
praktijk zoo ge\vigtig onderfcheid, hetwelk de bijkomende koorts veroorzaakt , hetgeen wij met den Hoogleeraar oordeelcn, dat over bet algemeen te veel uit bet
oog vcrloren wordt , en waaraan wij voor ons meenen,
dat het meer kwaadaardig voorkomen der fcarlatina in
onze dagen moet toegelchreven worden. Deze complication zijn, I°. met ontftekingskoorts; 2 . . met galkoorts ; 3°. met catarrhale koorts; 4°. met angina maligna. Daar nu deze ziekte bovendien aan vele onregelmatigheden is blootgeileld, molten deze niet met
itilzwijgen worden voorbijgegaan, weshalve ook daarvan
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van met een woord gewag gemaakt wordt, waaruit de
zeer juiste gevolgtrekking ontflaat, dat de bastaardroodvonk den mensch niet zeker 'telt voor de ware, en
de moeijelijkheid voor den ervaren Geneesheer zelven,
om de echte van de bastaard-foorcen te onderkennen,
niet gering is. Hierop that de Schrijver bij de verfchil'
lende uitkornflen en gevolgen dezer ziekte daaromtrent wenken gevende, die ailerbelangrijkst zijn. De
gevolgtrekking uit dit onderzoek, dat de toevallen, en
vooral de waterzucht ,door de Schrijvers opgegevenals
gevolgen van eene te koele behandeling, of van het vatten van koude, aan deze oorzaak werkelijk moeten toegefchreven worden, verdient, onzes inziens, de aandacht niet te ontgaan, en ter waarfchuwing te flrekken
van hen ,die zich Of door eene verkeerde toepasfing van
de ftellingen van S T I E G L I T Z, te Hanover , 6f door
het ongerijmde gevoelen van den Hoogleeraar REIC II,
te Berlijn, verleid, tot eene te ver gedrevene koele bebandeling, ja de koude zelve, zouden laten verleiden.
Nu bepaalt zich de Hoogl. 1". meer bepaald tot de waterzucht,dezelve,in den echten praktifchen geest,verdeelende in eene heete en koude; eene onderfcheiding,
die de voormalige Browniaanfche. ftelling, runts hydrops
asthenieus , den modem inflaat; 2 9 . tot de zwelling der
oorklieren; 3". tot de verzweringen der ooren; 4°. tot
de oogontitekingen; 5 9 . tot de verzweringen; 6 9 . tot
de koortfen en andere gevolgen; en eindelijk 7°. tot de
zenuwtoevallen. Thans komt de Hoogleeraar aan Been
der onbelangrijkfte gedeelten van zijn onderzoek,de befmettelijkheid namelijk dezer ziekte, waarover zoo \Teel
getwist is. Wij waren immer der meening toegedaan,
dat deze ziekte uit eene bijzondere fmetftofwordt voortgebragt; en Rec. dankt den Hoogl., dat hij dit auk
opzettelijk, hoe kort dan ook, behandeld heeft: hij is
in zijn gevoelen verflerkt geworden door de aanmerkingen van eenen man, die door &gene waarnemingen ondervonden heeft , dat de roodvonk nimmer van zelf ontItaat;dat de finetitof niet aileen door onmiddellijke aanra-
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raking en door het inademen van de lucht van een beismet huis of vertrek, maar ook door kleederen enz.
wordt voortgcplant. — Zal men nu deze ziekte voorkomen , en hare voortplanting verhoeden kunnen? Reeds
behandelde de Hoogl. dit onderwerp, de voorbehoeding
riamelijk, bij eene vroegcre gelegenheid, opzettelijk , en
komt thans andermaal op dit auk terug. De poeders
uit calomel en fulph. aur. te voren met vertronwen ter voorbehoeding aangeraden, voldeden op nieuw
den Hoogleeraar, en hebben thans het gezag voor zich
van onderlcheidene beroemde Geneesheeren. Rec. zag
meermalen derzelver nut in deze zoo gevaarvolle ziekte, en het kwam hem voor, dat zelfs bij de zoodanigen, waar deze poeders gedurende de befmetting gebezigd waren, de ziekte of een goedaardiger beloop, of
een fpoediger afloop had.
De genezing der fcarlatina houdt nu den Hoogleeraar bezig ; en , na eenige algemeene bedenkingen over
den eenvoudigen en goedaardigen ziektevorm te hebben
laten voorafgaan, komt ziin Ed. meer bepaald tot de
behandeling der inflammatoire roodvonk. Dit gedeelte
verdient vooral door den jongen Geneesheer in overweging genomen te worden: hetzelve bevat zeer belangrijke praktifcbe bedenkingen; prijst in het algemeen de
adcrlating, algemeene zoo wee als plaatfelijke, aan; en
Rec. is zoo zeer van de waardij dezer bloedontlastingen overtuigd, dat hij veelal aan derzelver verzuim
den noodlottigen uitgang der ziekte toefchrijft; en het
is deze bebandeling zclve, vooral bet aanleggen van
bloedzuigers, die hij in de federt eenige maanden zoo
algemeen geheerscht hebbende mazelen ook zeer nuttig
bevonden heeft. Aangaande bet begieten met koud water, wil de Hoogl., hoezeer welbewezene proeven en
waarnemingen niet in twijfel trekkende, met anderen,
nadere proeven en bepalingen daaromtrent afwachten,
zeer juist aanmerkende, dat bet blootflellen aan den invloed der koude lucht in Beene vergelijking met dit begieten kan gebragt worden ; iets , waartoe men al
lit-
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jigtelijk door eene verkeerde toepasfing zou verleid
worden.
Hierop volgt nu de behandeling der gastrifche en bilicuze roodvonk. Het is deze complicatie vooral,waar.
in de braakmidde len zoo nuttig zijn bevonden, welker
blijkbaar nut misfchien de aanleidende oorzaak was,
waarom founnige Schrijvers de roodvonk altijd in harea
aard voor galachtig hielden, en derzelver befmettelijkbeid ontkenden. Te regt flipt de Hoogl. ook dit aan,
vooral evenwel waarfchuwende tegen het ontijdig gebruik der laxeermiddelen; terwijl de regelen omtrent
het gebruik der braakmiddelen den Rec. allerbelangrijkst
voorkomen, en als in zijnen geest gefteld zijn.
De behandeling der catarrhale complicatie, ben evens
die der angina maligna, befluiten nu dit gedeelte ; waarop de Hoogl. nog over eenige bijzondere middelen fpreekt ,
Welke, Of in de roodvonk in het algemeen, Of in fernmige vormen of toevallen, zijn aangeprezen. Deze
middelen zijn de hoortsbast , de delfzuren , het opium,
en de kwik. Hoe ongaarne ook, wederhouden wij ons,
daaruit iets over te nemen. Hetgeen vooral met opzigt tot het opium hier medegedeeld is, verdient de gebeele opmerkzaamheid. Wij voor oils zouden ruimer
in het gebruik der calomel zijn, dan de Hoogleeraar;
hoezeer wij in den grond der zake met zijn Ed. overeenftemmen , dat dit middel meer in ontflekingen van
fereuze membranen, bij exit/dative ontflekingen , om met
HEGEWISCH te fpreken, is aangewezen. Deze zoo
belangrijke onderzoekingen worden befloten met eenige
bedenkingen over de behandeling der waterzucht, de
zwelling van de oorklieren, en de verzweringen, na
de roodvonk; verwijzende de Hoogl., wat de overige
gevolgen en derzelver behandeling aangaat, den lezer
naar de uitgewerkte Verhandelingen der Koppenhaagfche
Geleerden, en die van den Heer wEND T.
Op dit zoo uitvoerig beliandeld onderwerp volgt
nu een kort overzigt van nog eenige andere ziekten,
&Is 1°. van verlammingen, door het gadvanismus, te
on-
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onregt bij ons in verge_elheid gekomen, behandeld:
cene paralx/is rheumatica, eene verlamming van het boventle ooglid , blindbeid van het eene oog,werden door
de aanwending van hetzelve volkomen genezen ;
van eene zeer zonderlinge ziekte onder den naam van
tetanus ,corivulfio,vomitus flercoreus vermeld ,en die wij,
hoe veel duisters en onverklaarbaars in het een en ander overblijft, onder de morbi fimulati zouden rangfchikken , waarvan ons de geneeskundige gefchiedenis
zulke zonderlinge als onverklaarbare voorbeelden oplevert; — eindelijk 3°. van eene heete borstwaterzucht,
die, hoezeer ongelukkig afgeloopen, veel leerzaams in
zich bevat, en waaruit volkomen blijkt, dat de waterzucht niet altijd het gevolg van zwakte is, en daarom
Diet altijd met opwekkende en warme purgeer- en pisdrijvende middelen moet behandeld worden. Zeer juist
doet de lloogl. bet onderfcheid der waterzucht, welke
uit tegenovergeftelde oorzaken voortkomt, kennen, en
leidt eenige gevolgen daaruit af, die van een zeer wezenlijk praktisch belang zijn.
Wij eindigen dit ons verflag in de hoop , dat, hoezeer het ontoereikende is , om de waardij dezer waarnemingen verhoogen, hetzelve evenwel in that zal
zijn, om onze geneeskundige landgenooten op dezelve
opmerkzaam te maken; dat zij, met ons, den zoo verdienfielijken als werkzamen man, wien thans, zoo als
wij vernemen, eene billijke plaats onder de leden van
de eerile klasfe des Koninklijken Inflituuts to beurt
viel, zullen dank zeggen voor zijne onvermoeide pogingen ter uitbreiding der Geneeskunde in ons vacierland, en met ons opregt wenfchen, dat zijne gezondheid beftendiger zijn moge, opdat hij nog lange
dat licht moge verfpreiden, waardoor hij zich, bij inen uitlandfche Geneeskundigen, reeds eenen onfterfelijken roem verworven heeft.
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frerken der Hollandfche Maatfchappij van fraaije Kunflen en Tretenfchappen. Hide Deel.
(VervoIg en Plot van hl.

2,77.)

DERDE ArDEELING. Vergelijking der Heldendichten,
naar de hoofdvereischten dier dichtfoort.
Eerfte Hoofdftuk. Eenheid en Epifoden. Eenheid
der label en het wonderbare onderfcheiden een Heldendicht van een gefchiedkundig dichtwerk. Eenheid der
fabel beftaat niet in de eenheid van perfoon, maar in
zoodanig eene aaneenfchakeling van gebeurtenisfen ,dat
geene uit de hoofdgebeurtenis kan weggenomen worden, zonder dat het geheel verwrikt worde. Dit verbant de tusfchenverhalen of Epifoden niet, die echter
niet te menigvuldig mogen zijn. Zonder te flaaffche
navolging, moeten Ilias , Odysfee en iEneis ons tot modellen verftrekken.
De toorn van A C H I L L E S is de groote handeling der
Ilias. Dit neemt echtet niet weg, dat HOMERUS zich
van vele tusfchenverhalen of Epifoden bedient , die men
onder allerlei klasfen kan rangfchikken; maar niet ddn
ftaat op zichzelve. In de Odysfee zijn de Epifoden nog
veel talrijker.
De iEneis is , wat den vorm betreft, als 't ware uit
de Ilias en Odysfee zamengefteld. Van alle nieuwere
Heldendichters, heeft TASSO de eenheid des onderwerps het best in het oog gehouden. — De Lufiade
loopt , naar de modellen der oudheid beoordeeld, met
den achtften zang ten einde; doch kundigebeoordeelaars
willen haar liever als een dichttafereel van Portugals
roem in den epifchen trant, dan als een Heldendicht op
de gewone wijze befchouwen, weswege de gewone regelen zouden moeten uit het oog gezet worden. — M i LT ON 'S verloren Paradijs, hetwelk zich, behalve de
buitenaardfche wezens, flechts tot twee menfchen be.
paalt, kon den rijkdom en de verfcheidenheid der EpiJos
Y
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Nen van HOME RU S en TASSO niet hebben ; maar
hij heeft ook, in een groot en prachtigtusfchenverhaal,
al hetgeen v66r de opening zijns gedichts was voorgevallen, en nogtans daartoe wezenlijk behoorde, ingevlocbten. Voorts heerscht er bij MILTON geftrenge
een heid.
Ook de Henriade voldoet ten voile aan den hoofdregel der eenheid. — \Vat den Illesfias aangaat : zoo men
Itelt , dat deszelfs onderwcrp de dood van den Middebar tot verzocning des menschdoms zij, is dit gedicht
zekerlijk voor de belft te lang. Doch, befchouwt men
de zegepraal van Gods loon op hel en dood als den inloud, zoo moeiten ook de opltancling en de hemelvaart
daarin voorkomen, gelijk werkelijk het geval is. Echter wordt door te lange tusfchenverhalen de eenheid
wezenlijk benadeeld.
Tweede Hoofdfluk. De fabel en het wonderbare. Het
wonderbare, betwelk zich door tusichenkomst van hoogere wezens boven den loop des gemeenen levens verheft, belet, dat bet Heldendicht eene berijmde courant
worde.
Het wonderbare der Ilias , Odysfce en ZEneis is overbekend. TA s s o is van gevoelen, dat de Ouden met
bunne Godenleer eene doorgaande Allegorie bedoeld bebben ; daarom fchuift hij zijn gedicht ook eene onder.
Het verloste Yeruzalem is blijkbaar naar de Iliade gevormd. In hetzelve wordt veel door tooverij gewerkt,
welke als een gebrek aangezien wordende, ook H o mEs , ja vIRGILIOS, van ongerijmdlieden krielen.
In De gevallen is TASSO 'S tooverij nog dichterlijk,
en in het geloof dier tijden gegrond.
Het dicInfluk van CABIoNs is , wat de fabel en
bet wonderbare betreft, van alien het zwakfle, fchoon
beide groot konden ziin. Het is eene zonderlinge vereeniging van Heideniche Mythologie met Christendom.
Twee fehoone vindingen ziin, de verfchijning van den
Ganges en den Indus in eenen drown aan Koning E m ANUEL,
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wunt, en die van den Reus ADAMAS T 0 R bij de
Stormkaap.
1113 MILTON en KLo p STOC K maken de fabel en
het wonderbare an geheel uit, of liever zij zijn hetzelfde. BF.) M IL-roN is het de zege der duisternis over
het echter flechts door toelating van den Onein.
digen. Hij is de fchepper eener geheel nieuwe foort
van het wonderbare; daarom houdt de Verhandelaar zich
langer bij hem , dan b'j de anderen , to dezen aanzien,
op. KLoPsToc li ftaat in dit opzigt. beneden hem. Zijne ftof was weer gerchiedkundig, en gat' hem veel weer
raakpunten met de gebeurtenisfen des gewonen menlchelijken levens. Ook heeft KLOPSTOCK grootendeels de 'Mythologic van MILTON gebezigd, met eenige wijziging echter, door latere flarrekunde voortgebragt. In MILTON en KLOPSTOCK 'Lien
de groote verfcheidenheid, waarvoor de Christelijke
gie (eene uitdrukking, waarvan de Verhandelaar reeds
vroeger voldoende rekenfchap heeft gegeven) vatbaar
is. Zij heeft boven de Griekfche het voordeel der oneindigheid , dat aan hare Godheid verknocht is, vooruit, en bezit dos eene onuitputtelijke bron voor het
verhevene. De befchouwing van de fabel der Mesfiads
levert hiervan nieuwe proeven.
De Henriade ftaat, en in aanleg, en in behandeling,
C12 in geest, en in, het werktuigelijke, mar vooral ook
in de fabel en het wonderbare, in een volflagen contrast met den Mesfias. Bij KLOPSTOCK zoo wel als
bij MILTON zijn het wonderbare en de fabel an; bij
den eerften allan onder de nieuweren Beene Allegorie.
Bij voLTAIRE,daarentegen,beftaat bet geheele wonderbare in leenfpreukige perfonen; en door deze omflandigheid verliest zijn Heldendicht, in vergelijking
van de anderen, zoo ouden als nieuweren.
Na de achtereenvolgende befchouwing van de fabel
en het wonderbare in de vijf voornaaralle nieuwere fief.
dendichten, worden de verfpreide trekken bijeen ver-

ztYs

320

WERKEW

zarneld en kortelijk vergeleken, ten befluite van dit
Hoofcift uk.
Derde Hoofthtuk. Karakters. ADDISON ' S getuigenis wordt toegeftemd,dat HOMERUS alle Heldenclich-ters, in menigte en verfcheidenheid zijner karakters,
waarvOOr VIRGILIUS zeer moet onderdoen , overtroffen heeft. — TA s s o is ook in de karakters de lliade
gevolgd. Echter heeft de Riddergeest voortreffelijk gewerkt , om de Heiden van TASSO, boven die van H oMt R U s, met menfchelijkheid enz. te bekleeden, welke zijne Muzelmannen ook niet hebben, die te ongunftig worden voorgefteld. Ook TASSO itch, gelijk rI 0INIERUS, alle zijne vrouwen onder de vijanden, en munt
in hare fchildering uit. In de karakters worth aan T A Ss o, na HOMERUS, de prijs toegekend.
De oogst in dit opzigt is in de Lufiade veel fchraler.
De GA m A welt minder belang dan de IENEAS. Niet
den uitflekend karakter is er onder de Barbaren, tegen
welke de Portugefehe Held ftrijdt. De Lufiade heeft in
dit opzigt meer van de Odysfee , waar ook meer monfters enz. dan wel karakters van menfchen voorkomen.
HOMERUS vergoedt dit door herinnering aan vele Heiden. Zoo ook CAM0eNS, in zijne derde en vierde
zangen. In de laatfte boeken des gedichts zijn de karakters flaauw.
De SATAN van MIL TON,uitflekende boven andere
fchilderingen van den Geest des Kwaads , door nieuwere Dichters gemaald, !Nat als karakter in het verloren
Paradijs bovenaan. Onwrikbare moed is de hoofdtrek ,
die hem, naast ingekankerde vijandfchap tegen God en
het goede, bezielt. Hij gevoelt de fchoonheid van het
goede wel; maar uit trotschheid heeft hij zich tegen
God en de verheerlijking van Gods Zoon verzet , en dit
blijft zoo. Nevens moed, bezit hij beleid. Hij isgetrou,
aan en zorgt voor de fcharen onder zijne heerfchappij.
Hij is dus, °MI-loon flecht , toch met waardigheid bekleed, die echter de verfoeijelijkheid niet vermindert.
Geen der karakters in een der Heldendichten heeft de
zon-
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zonderlinge , oorfpronitelijke houding van

MILTON'S

gedweee en
behendige Minister ; M o L o c II , de doldriftige, woes•
te, bloeddorflige , maar tevens onverfaagde en rondborftige krijgsman; B ELIA L , de vriendeliike , welfprekende, lieftalige, dock diepbedervene , kwaadaardige en tevens vreesachtige hoveling; MAMMON, eindelijk, de
laaghartige gierigaard. Deze karakters worden volkomen
volgehouden. — Ook de karakters der goede Engelen
bezitten in MILTON ' S befchrijvingen eene bekoorlijke
verfcheidenheid. — De twee menfehen, die MIL TON
vertoont, kunnen in vier verfchillende karakters verdeeld worden; in den hoogiten trap van onfchuld en
volmaaktheid, en in eenen diep gevallen'flaat van fchuld
en zwakheid.
De Held der Henriade is een der beminnelijkften , die
men zich verbeelden kan. Vele mindere karakters verdwijnen in zijnen glans. MORNAY, nogians , is aan
VOLTAIRE gelled eigen. D ' AUMALE is naar Ac xi Ir.
LES gekopieerd. MAYENNE herinnert aan AGAMEMNON. In de fijne fchakeringen van krijgshaftigen
moed ftaat VOL TAIRE beneden HOMERUS. G
BRIELLE D ' ES TREES is nietsbeduidende, in vergelijking van eene DIDO en eene ARBIIDA. Slotfom :
VOLTAIRE fchetst zijne Heiden doorgaans edel en
des Heldendichts waardig; maar de verfcheidenheid en
levendigheid van TASSO en MILT o N, vooral die van
HOMERUS, bereikt hij niet.
In den MesJias van ELOPSTOC vindt men meer
veelheid dan verfcheidenheid van karakters. MILTON
ftaat dus in dit opzigt boven KL OP STOCK. JEZUS
komt minder zeifhandelend voor, dan we/ verheerlijkt
door anderen. De kenfchetfing van fommige leerlingen
van JEZUS is niet overeenkomflig het Evangelisch verbaal; die van anderen flaauw. P oR TIA is een ideaal.
Gelijk HOMERUS groot is in naive fchildering der ka.
rakters, zoo KLOPST ()OK in ideaal-geestrijke voor.
Overheerlijk is de Verhandelaar in de aanwijzing
Y3
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van de juistheid der kara.kterfchillering van
vijanden. Wij kunnen hem onmogelijk in alle bijzonderheden bij de opgaaf volgen; weshalve wij ook
aangaande datgeen, wat
over KLOPSTOCK ' S karakters in de bovenzinnelijke wereld zegt , de lezing der
Verkn lel ng zelve moeten aanbevelen.—Bijgelcgenheid
der vergel.:king tusfehen de voortielling van het Hoogfte \Vezen bij KLOPSTOCK en MILTON, ontvangt
de laatfte welvcrdiende gisping. — De God van v o Lkelt wel light; maar tlechts gedeeltelhk warmte.
T
VIE R DE AVDEELING. Vergelijking der Heldendichten,
vaar de hoofdeigenfchappen van poetifche yoortbrengfeh.
Eerfte Hoofdauk. Verbearling en beeldrijkheid. Het
ware model der verbeelding is HOMERUS, meester in
het fchoone en krachtverhevene. — VIRGILIus verrukt meer door zijn, allerwege kenbaar, gevoel. De
kracht is bij hem meestal Jlille majesteit. Werkzaamheden fchildert hij met de verwonderlijkfte welvoegulijkIsteid.—T A s s o's geest fchijnt meer overeenkomst met
ten van HOMERUS gehad to hebben. Hij liceft meer
tegenfIelling in beelden en uitdrukkingen dan de Oaden; daarom kunnen zijne beelden en fchilderingen zoo
grootschniet zijn, als zij buitendien wezen konden.
1315 den Dichter der Lafiade was de verbeeldingskracht
alles behalve gekuischt en geregeld, en de uitdrukicing
der verbeelding, buiten de paten Behold, maakt to flaanw
eenen indruk. In de vergelijkingen kan hij fours de naiyetei4 van no mE R us hebben. — MILTON ' S glocijende
verbeiding kon zich in alle vormen buigen. Vooral
count hij nit in het fchrikkelilk-verhevene; doch fomtiids moet doze rijke verbeelding onderdoen voor's mans
vertooning van geleerdheid. Slotfom : hij bezit de levendigheid van nomERus noch de majesteit van v aGIL I u s, man. komt den ceriten in verhevenheid zeer
nabij, en evenaart TASSO en CAMOENS. — VOLTAIRE kOrlit wat verbeel,Bngskracht betreft , het
naast bij vIRGILIUS. don majestuenze
vlugt; een vuur, als door eel, glas weergekaatst, meer
IIdZing
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Heider dan warm, maar overal gclijk-en beftendig fehitterend, is eigen aan beiden, hoezeer in verfaillende
mate. — De Dicker der 'Iles /jade flaat , ten aanzien
der verbeeldingskracht, tot MILTON, als VIRG ILIUS tot nomnu US.
Tweede Hoofdiluk. Gevoel. Hierin is HOMERUS
weder een des te grooter meester, naar mate zijne
veteit nader blijft bij de Datum.
VIRGILIUS fleept
ons weg door de zachte, zwaarmoedige ftemming zijner
ziel. TASSO wordt vcrdedigd tegen c H a T E A UBRIANT, die hem gevoel ontzegt. --C Am o e N s treft
wel de fnaren des echten gevoels, maar is niet vrij van
valfchen fmaak. — Het gevoel in m IL TON is de eerst
eenvoudige en f'raks verleide onfchuld. Deze ecnvoudigheid, geene onnoozellicid, maar ook niet de nalveteit
der Heiden en Heldinnen van HOMERUS, heeft boven
dezelve het goclsdienflig gevoel, zoo onnitfprekelijk bekoorlijk in de eerfte menfchen, vooruit. Bij VOLTAIRE vindt bet hart niets, daar het 9de bock der
Ilenriade, de liefde van HENDRIK tot GABRIELLE,
mislukt is. Maar zijne fchilderingen hebben niets, wat
door den goeden fmaak wordt afgekeurd. —De Verhandelaar aarzelt niet, aan KLOPSTOCK, wiens rijkdont
aan gevoelige plaatien hem verlegen maakt , ten aanzien
des gevoels, boven alle andere Heldendiehters , vittGIL I US misfchien uitgezonderd, de voorkeur toe te
kennen. Ideale liefde is voikomen in zijnen geest.
Al het verhandelde wordt kortelijk in eene flotfom te
zamen getrokken.
Vat zullen wij nu over deze Verhandeling zeggen?
Haar prijzen? Wij zullen ons wel wachten, den Heer
VAN KAMPEN te beleedigen door eenen lof, die niet
anders dan fchraal en gezocht zou kennen fchijnen,daar
het, door bevoegde resters aan hem uitgereikte, eertnetaal fchier alien lof overbodig maakt. — Maar, zou dit
werk dan in 't geheel geene gebreken hebben ?— Wij denken, ja; want het is een menfchelijk werk maar bekennen meteen, dat ons oog niet Ain genoeg is, om ze
Y4
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in zulk een werk van dezen aard te ontdekken. In Ueda
dan van afkeurende aanmerkingen tot een beoordeelend
verfiag volItrekt noodzakelijk te keuren , zullen wij,
kortelijk , dankbaar den algemeenen indruk vermelden ,
welken deze Verhandeling op ons gemaakt heeft.
Van de nieuwere Heldendichten zijn ons alleen het
verloren Paradijs , de llfesfias, en de Henriade in 't
oorfpronkelijke bekend; en wij waren dus inzonderheid
ten aanzien van deze in ftaat ,. de vlijt, bet oordeel en
bet fijne gevoel van den Verhandelaar te bewonderen.
Wij gevoelden ons door hem ongezocht op het regte
Randpunt geplaatst , ter beoordeeling van deze dichtftukken zoo wel , als van de Blade en 1Eneis. Wij werden , daar wij bij ons zelve fchier geene enkele aanmerking
tegen dezelve gemaakt hadden, of wij vonden ze in deze
Verhandeling geopperd, toegeftemd of teregtgewezen ,
van menig vooroordeel genezen, en daarentegen opgeleid tot eene, op gronden fteunende , waardering van
het fchoone, dat ons ooit in die dichtftukken had getroffen. Wij hebben dus den Heere VAN KAMPEN
dank te zeggen voor het genot en het onderwijs, die
bij ons gefchonken heeft ; en de wensch is in ons opgekomen , dat deze Verhandeling voortaan in handen mogt
zijn van alle jongelingen, die de meesterflukken der oudbeid gaan beoefenen: want , ten minfte naar ons gevoel,
was de manier , waarop wij in onze jeugd dezelve bet
eerst leerden kennen, na.melijk enkel door expliceren
om er Grieksch en Latijn uit te leeren, niet gefchikt
om te komen tot eene juiste waardering van dezelve,
waartoe deze Verhandeling, in de aankondiging van
welke wij, ook om haar van deze zijde te doen kennen, niet korter wezen konden , een zoo gefchikt hulpiniddel is.
De derde Verhandeling in dit Deel , zijnde eene toetfing van de redekunftige voorfchriften van c i c E R o
aan die der zedewet , en bijzonderlijk aan bet gebod der
xvaarbeidsliefde, leidt ons in den geest der R.oineinfche
denkwijze binnen, vertoont deze van eene zeer ongnn-
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ftige zljde, en is eene bijdrage ten bewijze van het onversnogen der wijsgeerte, om den mensch te houden op de baan
der regtvaardigheid. Immers , wie was CICER o? Een man,
die zoo fchoon over de pligten fchreef, de goede trouw, dat
is, de overeenkomst en waarheid onzer gezegden, den naam
van een eerlijk man boven alles verheft , en het bedrog , gelegen in de aanneming van den fchijn eens braven mans, de
verfoeijelijkfle onregtvaardigheid noemt — die niettemin,
zijne theorie der redekunst, regels geeft, tegen deze wijsgeerte regtftreeks flrijdig, en door hemzelven opgevolgd. C
c nit() onderzocht niet eens , wat er tot de braafheid van
eenen redenaar behoort; en zulks, naar het oordeel van den
Hoogleeraar, misfchien daarom niet , omdat hij door de redekunst, en niet door de wijsgeerte, een groot man in den
fiaat was geworden, en dewijl zijne eigene redevoeringen den
toets aan regelen van dien card niet wel hadden kunnen doorRan.
Deze Verhandeling doet niet alleen de kunde, maar ook
her hart van den Schrijver eer aan. Hij (felt, dat den redenear de zedelijkheid boven alles gaan moec, al zoude ook
de kunst er jets bij verliezen, hetgeen echter ruin: vergoed
zal worden door de kracht, wellte de redekunst door de
vereeniging met waarheid zal aanwinnen. — De Hoogleeraar
had dit nog wel fterker kunnen drukken en ftelliger bepalen;
want zonder waarheid kan er geen hart, en zonder hart geene
krachtige sveliprekendheid zijn; immers, pectus est pod difertos facit. Vandaar gedeeltelijk zoo vele redevoeringen zonder geeft of kracht.
De Hoogleeraar flelt het gebod: bemin en eerbiedig de waarheid, boven dat: ken u zelven , en verklaart opzettelijke onwaarheid in woorden voor het ergile misbruik en de fnoodfche fchending des fpraakvermogens: Hij leidt voorrs uit
het gebod: bemin en verdedig de waarheid, eenige gevolgen
af, om die dan te vergelijken met de bijzondere voorfchriften , welke CICER o den redenaar geeft.
Waarheidsliefde verbiedt vooreerst den redenaar, een per-

loon of eene zaak to verdedigen, welke, volgens zijn eigen
oordeel, niet met regt snag of kan verdedigd warden, of zich
tegen eene zaak to verzettcn, welke hij zelf voor waar
goed houdt — en in het bijzonder, dezelfde zaak tin eens aan
te vallen, dan 'eons te verdedigen, naar mate eigenbelang en
Y5
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hijzondere oogmerken zulks vorderen. Er worth cone plants
tit de fchriften van c I CER 0 aangehaald , waarin hij echter
dit den redenaar veroorlooft; en door aanhaling van eene andere plaats worth bewezen, dat CI C ER 0 meer begeerde,
dat de gronden tcr fla ying eener zaak door de manier van
voordrag t den fchijn van afdoende gronden zouden verlirijgen,
dan inderdaad dit zijn. Ook houdt hij het voor 't gewigtig.
fie vereischte eens redenaars, op de neigingen, driften en
hartstogten der toehoorders te werken. Dit kan op eene zedeiijke en op eene onzedelijke wijze gefchieden; ook de laatIke veroorlooft hij zich, en fchrijft zulks voor: zoodat de
redekunftige voorfchriften van CICERO den toets aan zedelijkheid en waarheid niet kunnen uithouden.
Onpartijdigheid gebiedt den Hoogleeraar, om te zien naar
eenige verontfchuldiging van 't geen niet verdedigd kan worden; dock hij gevoelt, dat cr CER 0, de wijsgeer, de bijgebragte verontIchuldigingen zou verworpen hebben.
Den keurigen ftij1 van den Hoogleeraar leere men kennen
tit het flot der Verhandelinge: „ Ja voorzeker, hetzij de
redenaar zich bevinde op het eerwaardig geftoelte, op hetwelk de verhevene waarheden van de zedekunde en van den
godsdienst verkondigd, de boosheid ontmaskerd, de wetten
geeerbiedigd, (de geleerde Verhandelaar beef zeker bedoeld:
eerbied voor de wetten aanbevolen) en de heilige regten der
menfchen en burgers gebandhaafd moeten worden; hetzij hij
in de vergadering van befluurders van Peden, landen en Eaten,
of in letterkundige maatichappijen, hetzij hij in eene talrijke
of kleine verzameling van menfchen, hetzij hij bij monde of
bij gefchrifte, als dichter of als prozaist — op het verfland,
op het hart en op den wil der menfchen trachte te werken
— feeds zal de Rede zijne woorden, gefprekken en gefchriften naar dezelfde zedewetten beoordeelen, en Beene omflandigheden zullen de overtreding van naar heilig gebod,
bemin de II/am-held , ooit verdedigen of verontfchuldigen
kunnen.
„Edele kunst der welfprekendheid ! hoe luisterrijk blinkt gij,
als het fchoonfte pronkftuk des menfchen, in den dienst der
waarheid! floe verachtelijk, hoe gevaarlijk voor den mensch
kunt gij worden, wanneer gij haren dienst verlaat!"

Hal
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Het Magnetismus, door A. N. VAN PELLECOM. In 'S Gravenhage , bij J. Allart. 1816. In gr. 8vo. XVIII en 35 B!.
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:

pit Dichtfluk is zijne geboorte aan de aanvankelljke herflel•
ling des Dichters, door middel van het Dierlijk Magnetisanus , verfchuldigd, en dus een uitvloeifel der dankbaarbeict,
zoo wel aan chit middel van herflelling zelve , als aan den
Beer BEELER, die den zieke ,gernagnetifterd heeft. Eene
zoodanige reden zou , bij de tegenwoordige zoo algemeene
fcribendi cacOethes, of fchrijijeukte, reeds tot verfchooning
flrekken, al bezat het Dichtlluk mindere verdienften, dan het
wezenlijk heeft. De verzen van den Heer VAN PELLECONt
zijn doorgaans goed en vloeijend, vele zijn krachtig, en fommige uitmuntend. De behandeling loopt dos al: De aanhef
roemt de voortgangen van den meniehelijketi geest, die,
fchoon menigmaal door dwaling en vooroordeel gedwarsboomd,
zich nimmer kluisteren laat, maar onvertnoeid oprijst tot erkentenis der waarheid, in weerwil van het lot, aan s o c A.,
TR s en GA ',IL E I te beurt gevallen. Dos oolc de ontdekking van MESMER, het Dierlijk Illagnetismus, als geneesmiddel befchouwd. Dit denkbeeld opent den Dichter een
akelig verichiet van rampen en kwalen, het lot der ongelukkige ftervelingen. Deze rampen, echter, zouden hem niet d6ren, woonde niet de dood in zijn biro:ern -le, even als eene
onwinbare vesting niet door geweld van buiten, maar we/
door verraad van binnen , kan worden gedwongen. (Dit fraaije
denkbeeld is hier in fchoone verzen uitgedrukt.) Ongeneesfelijke kwalen, tering , kanker enz., dienen ten bewijze. Ook
moet de Geneeskunst maar al te veel gisfen, in plaats van te
weten; gelijk weder opgeaelderd wordt door het zeer treffende en bij uitftek wcl uitgevoerde beeld van een oorlogfchip, waar, in een' zeellag, een verborgen lek ontilaat, en
het gevaarte doet zinken. Dit moet echter zoo min ons gebruik der Geneeskunst , als onze dankbaarheid aan den Geneesheer,, zelfs bij minder gelukkige pogingen, in den web
flaan. Maar het is zoo veel te gelukkiger, dat in onze dagen een zoo krachtig middel rot hell& , zelfs van fchijnbaar
onherftelbare kwalen, is uitgevonden, als het Magnetismus.
Uittlemend krachtig is de fchildering van zulk eenen reeds
half-
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balfbezwekenen lijder, aan wien de Geneeskunst vergeefs hare gewone middelen heeft uitgeput, en tot wiens behoud zij
'NIBS M ER ' S kweekeling moet te hulp roepen, wiens bewerking ook met weinige, doch likfche trekken geteekend words.
Op eenen juichtoon Ivegens de behaalde overwinning volgt
nu eene waarfchuwing, om het Magnetismus blootelijk tot het
nuttige doe!, genezing van kwalen, niet tot ijdele nienwsgierigheid , te gebruiken; opdat geene nieuwe kwalen, gelijk uit
de doos van P AND wit A zich alsdan over het aardrijk verfpreiden. Want alles is aan misbruik onderhevig; de zoete gefchenken van B ACC rt us knnuen in het onzaligfte gif verkee.
Yen. Dus is het ten hoogile ongerijnad, het Christendom met
dit wapen aan te randen, even alsof de magnetifche behandeling eenige overeenkomst had met de oogenblikkelijke wonderen, herfiellingen, opwekkingen van dooden, gebied over
de natuurkrachten, enz. van den Verlosfer des Menschdoms.
Ten flotte wordt de aanwinst der menfchelijke kundigheden
door deze nieuwe ontdekking geprezen, en keert dus het
Dichtiluk tot hetzelfde punt terug, vanwaar het was uitgepan. Eenige, meer of min nuttige, Aanteekeningen, ter opheldering van het in den tekst geitelde, zijn achter het Dichtfink gevoegd.
Uit deze fehets moge men iets van de vinding en fchikking
des werks hebben opgemaakt, de waarlijk fchitterende voor.
dragt kunnen wij onzen Lezer niet anders, dan nit proeven,
doen kennen, en wij zien met zeer veel genoegen, dat de
menigte der fchoone plaatfen, door ons aangeteekend, veel
te groot is voor ons beck. the bekleede dus de piaats
van alle; de fchildering der magnetifche werkzaamheid zelve.
Zijn WILLEN fpant de kracht van eigen fpier en ader;
De zenuwvloeiftof komt zijn vingertoppen nader,
En fort, in vollen firoom, zich over 't li ,;chaam uit,
Dat, in zoo klein beftek, zoo groot een kwaal befluit.
Hij Am, 't: en de eigen ftroom fchiet uit zijn itarende oogen,
Gelijk Diana ftraalt van uit de ftarrenboogen.
De handpalm rust op 't hart, en raakt de zonnevlecht,
Waar 't zenuwknoopenilel zich kunitig zamenhecht.
Mar doet de werking kracht, veroorzaakt zachte fchokken,
Die aan 't verflikte hart het taaije bloed ontlokken,
Dat
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Dat nu, met nchten drang, weer door zijn buizen fchiet,
Gelijk, van de ijskorst vrij, de ontdooide beek weer vliet.
Eene ongekende rust vloeit kalm door al de Peden.
Elk werktuig fchijnt terflond weer op zijn post getreden,
En oefent zijn gezag naar de oude wetten uit,
Door oproer, tegentland, noch muiterij geftuit.
Het oog luikt zachtkens digt. De dorre huid, aan 't zwellen,
Schijnt ,door verhoogden gloed, een' zwoelen dauw te fpellens
Reeds glinflert bier en daar een pares aan 't gezigt,
Gelijk de regendrup op 't kwijnend roosje ligt.
Geen zintuig, of het flaapt. Maar 't vrolijk zelfbehagen
Stijgt tot den hoogfleir trap, en fchijnt nog nicer te vragen,
Tot dat de vlugge ziel geen wensch meet overfchiet,
Daar ze alles, wat beflaat, gevoelt, en boort, en ziet!
Nu gaat ze, als van de boei des loggen flofs ontheven,
In reine vreugd en lust het gausch heelal doorzweven.
Zij ftreeft op 't hemelfpoor, en ziet Saturnus ring,
ja zelfs der Goden troon, en waant zich hemelling!
Dan zweefc zij weer tangs d' aard , van% Zuiden tot het Noorden
Van daar Scamander vliet tot Niagara's boorden!
Met de eigen vaardigheid befcijgt ze een heuveltop,
voert zich tot den rand van Hekla's vuurkolk op!
In ander werelddeel kan zij een vriend befpieden,
iVat tegenfpoed hij lijdt, wat driften in hem zieden,
In welk een ftulp hij huist, het kleed, dat hem bedekt,
De plannen die hij vormt, en wac tot heil hem ftrekt.
Ja ! wac bezit Namur in haar geheimfce fcbatten,
Waarvan zij niet de kracht en 't wezen kan bevatten!
Niets is haar groot of klein: bet eigen fnelziend oog
Aanfchouwt de zandkorl bier, en 't zonneftel omhoog.
Haar eigen lijf, haar bloed, haar zenuwen, haar kwalen
Ziet ze, als in fchilderij, voor 't nieuwe zintuig malen;
En aanftonds toont zij 't oord, waar 't nedrig kruidje groeit,
Dat haar de ziekteftof uit merg en fappen roeit.
Wij zouden ons zeer vergisfen, indien de Heer v
LECOM het meesterftuk van BILDERDIJK,
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de Ziekte der

Geleerden, niet gelezen en herlezen had; aithans hij toont
zich deszelfs waardigen navolger in de moeijelijke kunst eener

patifthe nitdrukking van geheel ondichterlijke bijzonderheden ,

waarvan voornamelijk de reeds boven aangeftipte plaats
van
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van den kwijnenden lijder, alleen door het Illagnetismus te
heelen, ten bewijze ftrekt. Men ontmoet echter ook enkele
harde verzen, zoo als op hi. 2. reg. 5 van °mi.

En toont, fchoon nutloos fc/zier,, u'at 's menfchen kracht vermag.
Het woord knal, 't geen ons een blijkbare Gera/animus
toefchijnt, words te meermalen herhaald. Doch, om met II OR A TI U S te eindigen:

Ube p/nra nitent, non ego paucis
()feudal- mamas.

Feestzang bij het Huwelijk van Z. Lion. H. den Prins van
Oranje en II. Keiz. H. ANNA PAULO W N A, enz. Door
H. T O L LEN s , c. z. Redder der Orde van den Nederlandfchen Leeuw, en Lid van het Koninklijk Nederlandsch Inflituut. In 's Gravenkage, bij de Erven J. Allart. 1816.
In gr. 8vo. 57 Bl. f 3-: - :
Ilet is eene ontzettende gedachte, een huwelijk tusfchen
Vorlten. Deze foort van verbindtenis is in de gevolgen zoo
gewigtig, dat het nadenken, ook van den allerdagelijkschflen
mensch, als van zelve opgewekt . wordt, en bij den Dichter
zich ligtelijk het hooggeltemd gevoel in verzen lucht verichaft.
Het huwelijk van eenen Nederlandfchen Prins met eene Rusfifche Prinfes is, door verCchil der beide volken, ook in
godsdienst en zeden, en door vroegere herinnering, inzonderheid treffend en belangrijk voor den peinzenden en gevoeligen Wijsgeer en Burger. Eindelijk, de verbindtenis van den
edelen Held van Waterloo met de luster van den magtigen
en alotn gezeg-enden ALEXANDER is zoo grootsch en beerclat het ons geen oogenbhlt verwondert, dat een Dichter
als TOLLENS in heiligen liver zich daardoor ontaoken gevoelt, en dat hij , 'wat zich aan dat denken, gevoelen en verrukken losfcheurt, ons, in verheven maat, mededeelt.
Hij , die den dichttrant van Tor, LENS, die zijnen nanleg
en ontwikkeling, finds de eerlle kiem en nitbotting tot zijnen volle y blcei, heeft nagegaan, zal in hem
wel befpeurd hebben den vrhten, teederen, gevoeligen, Heft-
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relijken, kunstkeurigen, hartelijken Dichter, onnavolgbaar
fchittcrende door rijkdom van vergelijking, heerlijk fpelende
door ontelbare wendingen, nitdrukkingen en verfierfelcn; maar
floutheid, kracht, grootfche pracht, vorftelijke ftatigheid,
koninklijke trotschheid waren dusverre niet zoo zeer bij hem
ontwikkeld. De glans dezer majesteit is in dezen Feestzang
zigtbaar; en hier heeft hij dus , onzes oordeels , getoond,
dat hij eenen BILDER.DIJR, de VAN HARENS, ANTONIDE s, zelfs VONDEL, ook in heldenkracht begins op zijde
to ftreven. In dezen Feestzang zijn vele gedeelten, die den
naam van T O L L E N S, ook als hooggeftemden Heldenzanger,
onflerfelijk maken. — Hoe! gcdeelten? — ja het is tocli
ook onmogelijk, dat alles even verheven zij ; dan wij verkiaren opregt, dat wij het geheele gedicht uitflekend vinden.
Indien men dan toch uit dit woord gedeelten, zonder erg gefteld, iets halen wit, zoo erkennen wij, dat de geheele Feestzang ons als was gebrokkeld, en als niet uit dezen geest of
tot den harmonisch geheel zaamgevloeid, voorkomt; misfchien had eene onderdeeling, in onderfcheidene zangen, dit
verholpen.
Cinder de fchoonfle gedeelten is voorzeker to telten het
volgende. Na eene prachtige befchrijving van de verlichting
der wonderbare overdekte watertuinen op de daken der huizen in Rusland, gaat hij dus voort:
Doch , waarom wendt mijn blik , door zoo veel prachtbefchenen ,
Zich van die feestvreugd af, naar flilier fchouwipel henen?
Of is het zacht tooneel, waarbij zich 't hart hervindt,
Nog fchooner dan de glans, die 't fcheemrend oog verblindt?
Dat is het! Sluit u op, o tempo!! Heilge wanden,
Omvangt mij! Ik genaak, ik vouw ontroerd de handen.
Het orgel dreunt, de lofzang rolt, de priester bidt,
En Ruslands keizer knielt , hoe hoog ten troon hij zit.
la, aardfche goden, die u vreezen ziet eu dienen!
Verneért en buigt u voor den troon des Ongezienen,
Smeekt heil voor Neerland af! geen waardiger gebed
Genaakt den hoogen God, die op uw fmeeken let.
Knielt! roept zijn' bijfland in, als bron van elken zegen.
De menschheid vicrt haar feest als vorsten godsdienst plegen.
De nooitbereikte praal van heel uw trotsch gebied
Worth bij dit fchoon tooneel, o magtig voort! tot niet.
Het
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Het naakt, het edel paar, en luider lofgezangei
Wedrgalmen op zijn' tred, door 't hoog gewelf vervangen:
Het naakt het outer, waar Gods dlenaar, in zijn' naam,
Twee harten gloeit tot een, twee zielen finelt te zaam;
Het naakt, van d'indruk vol der hooge plegtigheden.
De lievenswaarde fchroom der maagdelijke zeden,
De ridderlijke moed, in 't heldenhart gettort ,
Worth eenerlei gevoel, dat enkel eerbied wordt.
Een diepe flilte daalt; de lofgezangen zwegen,
Aileen de priester fpreekt, en blikt den hemel tegen;
't Is of uit hooger' kring, waarheen hij opwaart ziet,
De klank hem binnen vloeit, die van zijn lippen vliet.
De gloed van 't heilig vuur, dat omwoelt in zijne aren,
Steekt bij het fneenwwit of van grijzen baard en haren,
En dringt de zielen in en fchokt ze door zijn taal.
Hij neemt de ringen op van nit de gouden fchaal,
En heft ze boven 't hoofd voor alter flarende oogetc,
En ziet op 'c echtpaar neer, in diep onczag gebogen.
't. Is of hij weifelt, of hij flit flaat, eti vooruit
Een' wenk der godheid wacht, eer hij den echtknoop fluit,
Eer hij den zegen fpreekt en we8r den zang laac fchallen.
Men wit, dat op dien fond, bedekt voor 't oog van alien,
Door 't zijne alleen gezien, aan d'oppertempcltrans
Een vreemd verfchijnfel rees, gehuld in Licht en glans;
Dat groote Peter zelf, die nit den dooduiaap fcheidde,
Des eerflen Willems geest in 't heilig koor geleidde,
En neerwees uit een wolk op 't godgewijd altaar:
Zij flrekten de armen uit, als zegenden zij 't paar,
En hieven 't oog naar God en fluiscerden en fpralten,
Als zwoeren zij een' eed, om voor hunn' fam te waken,
En floegen hand in hand, met waardigheid en kracht.
Dit, wil men, was de wenk, door d'outervoogd gewacht:
Toen foot hij eensklaps, met vervoering, in hun namen,
De handen van hun kroost, hun beider telgen, zamen,
En flak de ringen ze aan de vingren en ontfldot
Nog eens den vromen mond, waaruit de zegen vloot.
Toen fiegen eensklaps weer de.galmen. Gang en bagel
Verroerden van 't gejuich, en wand en trans bewogen;
Het heilig amen klonk, en 't zwangere kartouw
Barstte eensklaps open en verkondigde de trouw.
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Ziet daar dat vaste, dat eenvoudige kenmerk van het waarachtige fchoon! Men is ter kerke; men ziet het verbond tusfchen paren en volken fluiten; men woont mede de plegtigheid bij; men heeft diepen eerbied voor den priester;
men verbeeldt zich, de vaders der Nederlandfche en Rusfifche
grootheid zich re zien verheugen en hun nakroost zegenen;
tiles is aandacht, alles flit, alles levendig, alles bezield, en
wij wij deelen in alles; wij worden geflicht, bezig gehouden
en opgewekt; wij leeren, en Voraen met ons; en wij vinden Loch dat genoegen, dat een welgeaernd feest van dat gewigt ons geven moet. Ziet daar de kracbt der poezij ! ziet
daar de kunst van eenen ToLLENs! flat dic flaal als een
proeffluk flrekke, wat bij ons regt dichterlijk fchoon heeten
mag. Niet minder fraai is het daarop dadelijk vOlgende:
3a, plegtig is die flood en d'aaublik waard der englen,
Als harcen, voor Gods oog, hun aanzijn zamenarenglen;
Als zij hun lot, hun doel , hun uitzigt en bun hoop
Vereenen voor altoos met vastgefloten knoop.
Als al wat hunner heet, hoe ver weleer gefcheiden,
Zich weerzijds de armen reikt en nader komt in beiden;
Als afkomst en geflacht, verdeeld in aard en (land,
Zich met hen aanfluit en omarengelt in hunn' band;
Als vreemden van elkaar, op verren grond gezeten,
Zich weerzijds magen zien, zich weerzijds broeders heeten,
En uit de reine vlam, die 't minuend paar ontgloeit,
Een dubbelwijde kring van naauwer vriendfchap vloeit:
o Kostbaar dan die band, hoe needrig ook gefloten,
Hoe !Charnel ook gevierd, begunfligde echtgenooten!
Gij dient het doe! van God, in welk ,een' Jiand bet zij,
En brengt de menfcben tot de menfchen naderbij.
Aandoenelijk tooneel, als tweederlei gezinnen
Vereenen in hun kroost, vereenen tot beminnen;
Als vijandfchap en wrok , zoo ooit die heeft gewoed,
Befchaamd terug wijkt voor het fpreken van bun bloed;
Als de opgetooide koets, die 't echtpaar zal ontvangen„
Hun zoetfte hoop vermengt, hun onverdeeld verlangen,
En in den laataen neef, die uit Nunn' (lam beaaat,
Nog beider leven klopt en beider adem gnat.
Maar, hooger, vorstlijke echt en jubel, dat wij zinged,
Maar verder flrekt ow pracht en vloeit in wijder kringen ;
Van
Z
BOEKBESCIL 18i7. NO. 8.

134

TOLTANS, C. z.

Van milder /ulster vol en rijk aan breeder glans,
Xlimt ge als een trotfcher zon in ruimer fpheer ten trans.
Wiikt, minder lichten, duikt en haLlt uw flikkring under!
Er klom zoo trotsch een zon , er rees zoo grootsch een wonder;
Het rees voor Neerland op, en hoeit het flugst gezigt
Aan d'onbegrensden loop en 't onbeneveld licht.
Ziet op geflachten! ziet dat licht ten toppunt varen!
Ja, 't is uw' aanblik waard', zijn' luister na to ftaren
Zijn zegen vonkelt, waar gij rondziet, voor uw' geest,
En wie de menschheid mint, viert om ons jubel feest.
Ja, in dat eenig paar, dat, hart aan hart gezonken,
Aan 't hcil zich zalig droomt, dat zij elkander fchonken;
Dat wil en duel vermengt en lot en Leven knoopt,
Begint een keten, die door werelddeelen loopt:
Door fluimrende eenwen been ,die nog de ontwaking wachten,
Breidt zij p aar fcbakels uit tot wordende geflachten,
En fluit met d'eigen knoop van 't zaamgeftrengeld paar,
Gezinnen niet alleen, maar volken aan
In d'uitgefproken eed , dien Heide alleen deed hooren,
Is 't heilig ftaatsverdrag, dat rijken bindt, bezworen;
En door des priesters mond, bij 't zeegnen van den echt,
Is plegtig Neérlands lot aan Ruslands lot gehecht.
De woeste Samojeed, van 't hertevel omwonden,
Houdt met zijn rendier op, in 't ruw garcel gebonden,
En boort verbaasd de maar, die tot zijn' fneeuwhoop klonk,
Dat Anna hart en hand aan Narlands redder fchonk:
Hij peinst het wonder na, maar durft het niet vertrouwen,
Dat hij zoo vet een yolk voor maag en vriend mag hou8n;
Dat hij van 't vreeinde ftrand , waar Ij en Schelde vliet,
De broederarmen zich aan de IJszee reiken ziet.
Ja, brijzel, flagboom van gebruiken en van zeden!
De grenspaal is verzet, de hoefilag overfchreden;
Geen onderlinge min, 't regtfchapen hart zoo waard,
Worth pijnlijk meet gefmoord door afftand en door card.
Dan, wij moeten eindigen, of zouden den ganfchen Feest.
zang uitfchrijven. Wie is, na dit gelezen to hebben, niet
overtnigd , dat onze TOLLENS tot de beste en zeldzame
vernuften onzes vaderlands, ook in bet vaste en kernvolle
gedeelte der dichtkunst, behoort? Zoo zien wij ook in hem,
dat
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tint Diener altijd Dichter en Schilder altijd Schilder is, en

dat de trant of foort weinig, het kunstvermogen alles afdoet.
Het gedicht flint met eenen lierzang, die wel fraai is, maar
ons toch zO6 niet voldeed als wij wel verwacht hadden.
Geen wonder: de Feestzang zelf had ouzen geest reeds zoo
zeer opge g even , dat de lierzang, van welken men op een dergelijk Plot eene meerdere verdeeling verwacht, niet meer zijne eigenaardige werking Icheen to kunnen verrigten.
De aanteekeningen , vooral het omflagtig ceremonieel voor
de ondertrouw, getrokken nit de nieuwspapieren van den dag,
had bier wel achterwege kunnen blijven. Meer misprijzen wij
bet nog, dat dergelijke heerlijke voortbrengfels van kunst,
door overlading met zinnebeeldige prenten, duurder, en dus
minder algemeen verfpreid worden. De portretten of een enkel vignet was genoeg. Deze prenten, echter, zijn door den
Heer v ELYN nitflekend gegraveerd, en de teekeningen grootendeels wel geordonneerd door den vernuftigen VAN 'MEE;
alieen is het vignet boven het begin van den Feestzang, verbeeIdende den Prins van Orauje, gecoeffeerd a la Brutus,
in Fraufche burgerkleeding te paard, met een elegant blikfempje , a l s een Engelsch zweepje, belagchelijk.

Geop;raphifehe Oefeningen; of Leerboek der Aardriikskunde,
met XX genommerde Kaarten, naar de nieuivfle ontdekkin.
gen en volgens de tegenwoordige verdeeling der landen, opgemaakt uit de beste fchriften en nieuwfle landkaarten ; ten
gebruike der feholen en voor het afzonderlijk onderwijs; door
P. J. PRINSEN, Directeur en Ondeilvsjer van het Koiiinklijk Inflituut ter aankweeking van Scioolonderwijzers,
te Haarlem. Te ilmfierdam, bij J. van der Hey. 1816. lib
kl. 8vo. 312 Bl. f 2 -8 -:
pit werkje, hetwelk een ander van gelijken titel, maar on•
gelijk minder allooi, voOr jaren bij de Erve HOUTTUI
uitgegeven, vervangt, beantwoordt volkomen aan den vrij nitvoerigen titel, dien wij geheel hebben opgegeven, om den
card en de flrekking van dit boek reeds met eon' oogopflag
te doen kennen. Het is in 40 lesfen verdeeld , die eene doorIoopende befchrijving, cinch van achter ten geleide der On,
Z2
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derwijzers vragen en antwoorden, bevatten. Acht dier lesfen
behelzen de inleiding, of algemeene kundigheden, tot de Aa4drijksbefchrijving (wis- en natuurkundige) behoorende: met
de negende begint de ftaatkundige befchrijving van Europa,
en loopt door tot de 3olle; de 31-3511e les bevat ilzde, de
36 en 37fle iffrika , de 38 en 39fle Amerika , en de 4ofte AuOngetwijfeld fchijnt deze verdeeling zeer ongelijk , ten
madeele der werelddeelen buiten Europa; doch heeft de Schrijver, door ongemeene beknoptheid, ten minfte de voornaamfte
ftaatkundige verdeelingen, voortbrengfelen, lucht- en grondgefteldheid, hoofdfteden , enz. ook daarin weten aan te ftippen. jammer, dat zija beftek hem het vermelden van meer
bijzonderheden verbood: dit zoo voor den leerling, Wien an.
ders de Aardrijkskunde vaak als eene dorre wetenfchap voor.
komt, gewis aangenaam en nuttig zijn. Thans blijve het der
zorge van bekwarne leermeesters aanbevolen.
Het boekje zelve hebben wij duidelijk, (in zoo verre dit,
voor eerstbeginnenden, met ongemeene kortheid beftaan kan)
getrouw, en tamelijk volledig beVonderi. De Schrijver heeft,
met zeer veel reden, aan de natuurkundige ilardrijksbefchrijving naar evenredigheid eerie grootere plaats gerchonken , dan
in de gewone Geographien daaraan words toegekend, en dus
gelegenheid gevOnden , cm' verfcheidene bijzonderheden van
belang uit die finds eenigen tijd zoo buitengemeen verbeterde wetenfchap op te teekenen. Het verwonderde ons echter
(op bl. 27) onder de •Schiereilanden zoo min Spanje met
Portugal (bij de Enselfehen bij nitftek the Peninfula genoemd)
als Arable te vinden. Zoo dit uit hoofde der grootte gefehied
zij, behoorde ook /talre geene plaats re hebben onder de

Schiereilanden.
Dat men de hoogfle toppen der bergen in Europa joist in Rusland (met Zwitferland en liongarije) zou vinden, (zie bl.
e8) is verkeerd: bet IFaldai-gebergte, of liever de heuvelketen van dien naam, is Ilechts eene verhevenheid van 4.00
voeten, en komt dos met de Zwitferfclze en zelfs met de
Zweedsch-iVoorweegfche illpen in geene vergelijking.
In de mede zeer naanwkeurige Aardrijksbefehrifying der
onderfeheidene landen worden eerst de natuorlijke geCteldheici
derzelve, ;Tenzer) en gro,otte, Incht- en groudgefleldheid , voortbrengfelen , wateren, bergen en kapen en dan het flaatkundiv gedeelte, zoo als inwaners, Godsdienst en regeringsvorm,

ver-
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voornaantfie fleden, eilanden en uitheenifche bezitYerdeeling
tingen, afgehandeld. Overal is de nieuwfle verdeeling, volgens het Weener Congres enz., naauwiteurig gevolgd; eene
verdienfle , die bij den korten tijd, federt die fchikkingen
verloopen, de uirgebreidheid en het veel orovattende dier
fchikkingen, niet gering is. Wij bevelen dus dit boekje, als
het nieuwile, beknoptfte en sevens volledigfie over de hedendaagfche algemeene, vooral flaatkundige Aardrijksbefchrijving,
aan alle Onderwijzers dier wetenfchap ten flerkfle aan.
Dit heeft ons echter Met. belec, daarin verfcheidene misfiagen te vinden , waarvan wij er eenigen bier mededeelen, hopende die in een' volgenden druk (dien het boekje waardig is)
verbeterd te zien. De grootfle fouten zijn in de opgaven der
bevolking van de onderfcheidene !leder'. B. v. in ons Vaderland worth AmJlerdam op 220,000, en Leiden op 31,000 inwoners bepaald. Men weer vrij ftellig, dat het eerfle thans
Met meer dan 18o,000, en het tweede flechts 27,000 inwoners telt. Van de zuidelijke Provincién worth geheel geene
bevolking der onderfcheidene fleden genoemd, hoewel althans
die van Brusfel, Gent, "Intwerpen enz. tamelijk van nabij be.
kend is. In Spanje zou Toledo 200,000 inwoners hebben; dit
is zekerlijk eene drukfout voor 20,00o. De bevolking van
Frankrijk rekent men op 20 millioen; zij is, volgens de jong.
fie officidle opgave, ruim 28 millioen. Ook de bevolking
van eenige Bt:itfche fleden is te laag gefleld. Zoo heeft, b.
v., Birmingham, in plants van 60,000, bijna 86,00o, Manchester geene 84,000, maar 98,000, Liverpool (Liverpool), in
ftede van 80,o00, 94,000, Bristol niet 70,000, 'mar 76,00o,
Edinburg niet 85,000, maar bijna 103,000, en Glasgow too,000,
in plants van 92,000 inwoners, volgens de opgave, in 1811
bij het Parlement gedaan. (Wij denken toch niet, dat deze
volksmenigte zoo fpoedig verminderd zal zijn.) Dat Dublin
21,000 inwoners zou hebben, is zekerlijk ook cene fchrijrof drukfout; dit getal is ten minfle 150,000. Zoo er te Gevua niet meer dan 76,000 inwoners zijn, moet dit getal, 't
welk in het lantst der tade Eeuw nog 150,000 bedroeg, ontzettend fpoedig ter helfte verminderd zijn. In Jive is het
geheele Chinefehe Rijk, met influiting van Mongolig , Tibet,
Korea enz., zekerlijk te laag op 1881 millioen berekend,
fchoon ook STAUNTO1V ' S opgave, die bijna de heeft grooter
is, overdreven zijn ❑ oge. In die evenredigheid zijn dan ook
Z3
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twee der voornaamfte fleden, Pekin en Canton, verkeerdelijk
op 700,000 en 75,000 inwoners begroot ; Pekin heeft althans
anderhalve, zoo al Beene twee millioen, en wij gelooven
bevolking in Canton gerustelijk op het tienvoud:go van den
Schrijver (750 000) te mogen begrooten. — Ook andere ontaanwkeurigheden vindt men bier en daar, b. v. bl. 83 reg.
5 van ond. flaat Kaap la ilagne , lees la Hogue; bl. 517 reg.
2 Met Sommerfe , Dorfe , maar Summed t , Dorfet. De zeta
belangrijke fabrijkfteden Sheffield en Leeds ziin bij Engeland
miet eens opgenoemd. Dat de heerfehende Godsdienst al daar
gereformeerd zou zijn, is waar, wat de leer, maar Diet, wat
de plegtigheden en het kerkbeftuur aangaat, die nicer naar het
Roomfehe overhellen. De geringe volltsklasfe is er, ja ivel ,
oproerig; maar het geheele y olk is er ook vrijheidlievend, en
deze deugd weegt tegen de gemelde ondeugd wel eenigzins
op. ATieuw- Schot/and zou, volgens bl. 288, voorheen drcadie genoemd zijn geweest; dit is eene grove drultfout , en
moet zijn 'lead/J. "freadifche herders tieren zoo hoog Met
in bet Noorden. Bij Azffralie had men .toch ook de MarqueJas.- en trashingtons- eilanden, door ItRUSENSTERN en
LA Nosn ()REF zoo naauwkeurig • befchreven, althans met
een woord kunnen opnoemen.
Dan genoeg. De geachte Schrijver zal (des zijn wij verzekerd) deze aanmerkingen flechts als hlijkeu onzer zucht befchonwen, om zijn nuttig werkje nog juister en volkomener
te zien, daar het op aile Scholen, waar men Aarclrijkskunde
leert, verdient te worden ingevoerd. Op de Kaartjes zijn de
plaatfen met nommers aangewezen, waardoor men er vat
heeft kunnen op brengen.

Prijsverlzandeling over de oorzaken, waardoor er, niettegen.
flaande' de plaatshebbende verbeterin0 in het Schoolseezeh ,
over het algerneen nog zoo veel ouvriendelijkheid , losbandigheid en wdelooseid ander de .leugd heerseht , en o-er de
beste tniddekn am deze ondeugden meer nit te roeijen en dit
kwaad te vermindercn. Door KREMER, Schoolonderwiizer te Zuidlzorn. Te Groningen, bij j. Oomkens. 1816.
In gr. 8vo. 39 Bl. f 4

D e vraag, die tit boekje zal oplosfen , is een onderded
fleehts
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flechts van het groote vraagftuk: was men doen kan, om den
inensch, oud zoo wel als jong, zijn' pligt en wezenlijk belang meer te doen kennen en sevens beocfenen? Het moeijeIiike gevoelt ieder; maar dit fchrikt den nadenkenden geenszins af: want kan men niet alles , men kan Loch veel, meet
voor het minst dan men deed , hier verrigten. De Schoolopzieners van de Provincie Groningen hebben aan dit Antwoord
den uitgeloofden eerprijs toegekend; en het zou wel zeer
vermeteI zijn, indien een boekbeoordeelaar hierin niet verkoos te berusten. En inderdaad, het bederf en vele bronnen
van hetzelve worden goed aangewczen; en indien ieder, de
Ouders, de Schoolonderwijzers en de Leeraars van den Gods.
dienst, (en ook de Schoolopzieners immers?) zijnen pligt
doer, is er jets goeds re hopen. Het rflukje doer, ook in ons
cog, den fleller eer aan. Wat de bijzonderheid intusfchen
betreft , dat ieder, rijk of arm, met kinderen al of niet gezegend, in de betaling der fchoolgelden lasten moest , en het
onderwijs geheel kosteloos zou genoten worden, vertrouwen
wij, dat bier dan echter alleen het eerfZe en voor alien hoogst
coodzakeNke enderrigt zal bedoeld zijn, ten zij men, _op dezelfde gronden van beramelijkheid en pligt, ook een plan verrneende re molten claarftellen voor her ligchametijk onderhoud.
Maar, alzoo gewijzigd, heeft, zeker zulk Gene inrigting veel,
dat ons aanlokr, hoewel wij iedere zwarigheid Met kunnen
opruimen, en de enkele meester op een dorp ‘ meer dan e6n
ligchaam en ziel fchijnt te behoeven, om te gelijk dan ook de
zoodanigen, die lauger en hooger onderwijs begeeren en be.
talen, re kunnen voldoen. En vreesfelijk hard komt het ons
ook voor, dat, bij zoodanig eene nieuwe wet, de . mingegoede, die met Rile infpanning en opoffering zijn zestal kinderen, bij voorbeeld, nu eerlijk en wel onderwezen groot
bragt, en eindelijk op zijnen bejaarden dag deze zorge re
boven was, gedwongen zou worden, zijne etagere bete op
IliCUW en tot zijnen dood toe te bezninigen, opdat nu een
liederlijke rijke boor enz., die ter vorming zijner kinderen
niers wilde doen dat hem geld frost, dezelve nn voortaan
ook ter fchole zond. En wie weer, of en hoe hij het nog
deed? Wordt het fchoolgeld bij reparritie over alle de ingezetenet: omgeflagen, zoo vorderen wij nog eene dwangwet,
die ALLEN tot het fchoolgaan, en het leeren, ravii\ or; wij
cifchen dan ook b oede waar voor ons geld, want wij gevea
cl;t
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dit dan, geliik de Schrijver wet zegt, om niet ender een'
hoop weetnieten of losbollen, maar onder verflandige en zedige
burgers, ooze dagen to flijten. Wij weten we!, ook de beste meester kan het verfland niet ingieten, waar bet niet is;
maar er rnoet dau aan alien gedaan worden, war gedaan worden kan.

Leven en Lotgevallen van FREDERIK VAN HELLBORN,
eenen, uit den laatflen Spaanfcben '3orlog gelukkig teruggekeerden, Officier. Vrij gevolgd naar fact Hoogduitsch van R.
G. CR AMER. Met eene Plaat. Te Dordrecht, bij A. Binsfe en Zoon. Ii gr. 8vo, f 2-4 :
i
CD kan de werken , die de vertaalziekte onzer dagen in
den Nederlandfchen Boekhandel brengt, in vier klasfen verdeelen: verdienftelijke en goed vertaalde; 2. flechte, (uoreel of gesthetisch) maar goed overgebragte; 3. goede, maar
ellendig vertaalde; en 4. het hoekengraauw, dat bij nietswaardigheid nog met de vodden eener armhartige overzetting ombangen is, door 't Welk van alle kanten bet naakte lijf des
vreemdelings uitkijlit. Tot deze inkna plebs behoort no wet
dit bock niet; bet is een goede HollandJche flip, en ook nog
al dragelijk gefchreven ; maar hover) deandersgulden middeimaat
verhefc her zich toch niet, en , zweeft dos als 't ware tusfchen hemel en garde, of tusfchen de eerfle en tweeds klasfe, doch nader aan deze dan aan gene. lnderdaad hebben wij
in dit verhaal 't weik voor her overige noch onzedelijk,
noch ongodsdienflig is — niet eene enkele maal die warmte
gevoeld, waarcloor b. v. in de Romans van LAFONTAINEdie toch ook nog verre van modelled, zijn iedereen, die
niet ongevoelig is, meer dan eenmaal bezield worth. Het verbaal is wonderlijk en avontuurlijk genoeg, zwerfc ook ver
genoeg road in vreemden lande, maar hang to meermalen,
zoo als men zegt, gelijk droog zand Tan elkander, en words
koud door de pijnlijke zucht des Schrijvers om overal u tort
et a travers geestig to ,zijn. Die geestigheid heeft no wet
vrij was van die derbheiten in k'arakters. daden en nitdrultkingen, welke zekere Duitfche Oordeelkundige, zoo wij ons
berinneren, eens aan de oniterfelijke Sehrijffters van Sara Bur-
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gerhart , of liever aan de taal en den geest onzer Natie, toefchreef, en die wij dus aan ooze naburen mits dezen eerlijk
t eruggeven, maar moet dan toch vernuftig, of, op zijn
minst, onderhoudend zijn, en den Lezer den flaap nit de
oogen ho y den. Wij zullen niet beflisfen, in hoe verre dit
overal bij FREDERIK VAN HELLBORN het geval is, daar
wij alscian den Roman van !Ink tot fink moesten gaan ontleden; doch iti 't algemeen komen ons de geestigheden mislukt
voor. Dat b. v. een knecht, in 't opendoen van de deur,
zijn' neus aan ftukken valt, en de kamer met bloed bemorst, (bl. a.) — dat die knecht en de huishouditer (die
naderhand blijkt eene maitresfe van den ouden genadigen Neer,
en moeder van een gewigtig perfoon to zijn) elkander in
vischwijventaal uitfchelden, (bl. 16. 17.) — dat eene oude
tante in her begin der negentiende Eeuw (want kort daarna
ging de kleinzoon Haar Spanje tegen de Infurgenten in diedst)
nog eene fontange draagt, die federt too jaren nit de mode
was, — dat een kolosfale Gouverneur tot zijnen kweekeling
zegt, (bl. 58.) Wij svillen vooreerst vIlytig met bijbel en katechismus rijden — .is dit aardig of lomp?
Wij zullen den Lezer eene korte fchets van den Roman
geven, in zoo verre zulks door de vele uitweidingen en de
min geregelde verhaalwijze mogelijk is. Een zekere Heer
y AN HELLBORN, van een oud gellacht, dat in twee linen
verdeeld is, en .waarvan de andere grooten -rijkdom en den
Graventitel bekomen heeft, mistronwt zich; zijn vader vergeeft het hem , doch niet zijne moeder; hij fneuvelt wegens
deze mesalliance in een dal; zijn eenige zoon words bij
eenen rentmeester opgevoed, die zijne moeder, burgerlijk
zoo als hij, voordezen bemirid had, en nog wel eon weinig
bemint, en bij deszelfs voedilerheer, eenen Ridder oURsT:
hij bemint ELIZE, dochter van den Graaf, hoofd der andere
linie van zijn huis; doch de vader, door adeitrots bezield,
weigert hem die ftellig: nit wanhoop gnat hij in krijgsdienst,
en moet met het Contingent van zijnen Vorst (zekerlijk een'
of anderen ongelukkigen halo van de Rijn- Confederatie) naa.r
Spanje trekken. Hier heeft hij nu allerlei gevalletjes, die wel
minder to zamen hangen, maar toch nog het onderhoudendfle
gedeelte der gefchiedenis nitrnaken; vooral her geval met den
verraderlijken Spanjaard en deszelfs drie dochters, waarvan
er eene den held des verhaals zijn leven redt, ten koste
van
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van het hare. Dit geheele fluk is naar het leven der Spanjaarden fiksch geteekend, en, zoo het eene verdichting des
Schrijvers mogt zijn, (er is anders niets onwaarfchijnlijks in)
s s N ER's penile waardig. Minder in alle opzigten is het
geval van Douus en D OR A (twee geheel niet Spaanfche
r amen.) Deze Heer DOE u s , die op een naburig riddergoed
zijne minnaresfe heeft, (die ook eene rijke erfdochter moet
zijn, want men boort niet van hare ouders) flaat door de
Franfche voorposten opgeligt te worden; zijne DORA fluipt
des y achts bij hem, doet hem vlugten, en blijft in zijne
plaats. Tot hiertoe is alles mogelijk, en zelfs waarfchijnlijk;
docli worth het minder, wanneer nu deze D on A den Franfchen allerlei feesten geeft, DORUS komt, om hear te ontzetteu„ en daarvan verwittigt , de uitflag ontwijfelbaar is, en
nogtans de Spaanfche heldin haren wrekenden engel wedrhoudt, om zelv' op de kinderachtigfte wijze te ontvlugten,
door met den lijfhuzaar des Generaals overvalletje te fpelen.
Hoe de zaak na hare vlugt afloopt, vernemen wij niet. Eindelijk volgt de zonderliuge ontknooping van den Roman; de
aanleiding daartoe is vrij wel gevonden, maar de ontknooping
zelve is bij uittIek romanesk. Op een onwinbaar bergkasteel
woont een oud Edelman met een jong meisje, die het onderwerp van gefprek bij alle de Oflicieren is; de mc.edige
FRITS wil dit nest gaan verkennen, doch lion met zijn paard
in een' afgrond, waar hij door de beminde en, zoo hij
meende, verlorene . E LIZ E in het leven wordt teruggeroepen.
Deze is namelijk, kart na hunne fcheiding, ook weggeloopen, eerst naar Parijs, en wen naar Spanje, waar nog een
oudoom van de Grafelijke linie woonde: de Hemel weet, hoe
die hier verzeild kwain ! Daar vindt zij nu ook, tot overmaat van geluk , eene tante , s TEL LA, die bij flot van rekefling een gevalletje gehad heeft met den eerzamen Kidder
DURST, waarvan ANTONIA, FREDERIK ' S moeder, de
vrucht is. Nog een ander avontuurtje wordt er nu ontdekt,
namelijk dat de rentmeester STERN, die FREDERIK heeft
helpen opvoeden, een natuurlijke, doch gewettigde noon is
van den ouden tiOnMariChalk. VAN DELLBOR N, grootvader
van FREDEKI it , en dus een 00.-11 van dezen. Alles gnat nu
(daar FREDERIK door zijnen vat invalide geraakt, en dus
eerlijk ontflagen is) naar Duitschland de familie bezoeken, de
oudooun lilt Spanje ZOO wel als STELLA, FREDERIK beteMEI
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sevens E LI ZE; de oude Graaf geeft zijne toeflemming tot
b et huwelijk van dit jonge paar, en alles eindigt op de ge•
vvone wijze — met de bruiloft, en wel met eene dubbele,
namelijk van FRITS en ELIZE, en zijne moeder ANT oN
met s TE R N, nadac vooraf (hetgeen de Lezer wel dienc op
te merken) de 33 eerfle bladzijden des werks op bl. 208 moeten ingelascht worden.
Ziet daar her beloop van dit boek. Her is van cR
E R; en wij ?ijn reeds gewoon, niers bijzonder uitftekends
van dezen Schrijver te verwachten. Een Carricatuurplaatje
voor den titel verbeeldt het cogenblik, waarop SEMPROruus, een der vier achtereenvolgende Gouverneurs van den
held des verhaais , in alle zijne lompheid voor AN ToNIA en'
den Ridder flaat.

Merkwaardige Gelchiedenis der Redding van Mistrefs SPENC RR s M I T H nit hare Franfehe Gevangenfrhap te Venetie
in i8o6, door den Markies DE SALVO, eenen jongen
liaan ; benevens hunne vlugt door Tyrol, Stiermark, Bakemen, Polen en Liffland naar Engeland. Naar het Engelsch.
Te Leeuwarden, bij Steenbergen van Goor. 1817. In gr.
Svo. 152 Bl.

O

f -I0-:

nder dezen titel ontvangen wij het verflag van een welgelukt, maar gevaarlijk waagfluk , hetwelk , ja wel, het hart
van den Ridder der belangverwekkende Dame eer aandoet,
maar minder zijne voorzigtigheid en wijze berekening van gevaar,, wel niec om hetzelve te ontwijken en het goede niec re
doen, maar tot bet semen van gepaste maatregelen en het gevat zijn op iedere mogelijke belemmering. Moedig is de onderneming en uitvoering, hoezeer der edele .Dame , die eerst,
en met reden , aarzelde, toen de flap gedaan was, een groot
gedeelte der eere van dien blijvenclen moed en het welgelukken van het waagfluk toekomt. Maar haar redder onthoudt
hoar ook dien lof niec , en geeft geenszins nit praalzucht,manr
alleen om de vervelende herhaling der 8 efchiedenis•bij iedere
voorkomende gelegenheid te berer te ontwijken, deze gefchiedenis in het Licht. De Dame, om hare zwakke gezond.
held te Venetia bij waarde bloedverwanten, en in geene 'hatkun-
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kundige betrekking, was, eeuiglijk om haren Engelfchen
naam, het voorwerp van de gewone verfoeijelijke Franschkeiierlijke achterdocht, en zoo, tegen het gegeven woord
van eer des Generaals LADRISTON, naar Valenciennes als
gevangene gevoerd zijn, zoo de jonge Markies DE s ALVO
zulks, door zijne meer floute en menschlievende dan wet
fchrandere onderneming, niet verhinderd had. Het verhaal is
welgefchreven; en daar wij het vooral noodig houden, dat
Franfche argwaan, geweld en mishandeling niet te fpoedig
bet vergeetboek geraken, prijzen wij het der lezing gaarne
san, hoewel men overigens misfchien, bij de duizend en duizendmalen alom gepleegde onregtvaardigheden en gruwelen
van den nu, Gode zij dank ! Ex -keizer, hetgeen Mistrefs
SMITH ondergaan moest, flechts eene kleinigheid zal rekenen.

Gefchiedkundig Verhaal, uit
het Fransch van Illevr. de Gravin DE GEN LIS. Te 4mflerdam , bij J. van der Hey. 1816. In gr. 8vo.
265
- 8-.
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i_Jen bistorifche roman, lezer! die zich. zekerlijk van het ge.
wone flag nog al onderfcheidc. De heldin is zeer leelijk; ziedaar genoeg om u van het geftelde te overtuigen. „ In de
voorflelling eener heldin," zegt de fchrijffler, „ van de natour misdeeld, en de befehrijving der fmarten van eene wettige , maar hopelooze liefde, van eenen hartstogt , welke(n) de
deugd zelve niet kon verwinnen, heb ik getracht de zedelijke fchoonheid tegenover de natuurlijke, en de dankbaarheid
tegenover de liefde te flellen." Het ontbreekt, intusfchen,
daarom in dit tafereel niet geheel aan meer gewone liefdegevallen. Een order andere, eigenlijk epifode van eene epifode, de minnarij van den graaf DUN o Is met eene Italiaanfehe, fchijnt ons toe de fchoonfle partij uit de geheele
derij te zijn. Het is de onrust der liefde zoo krachtig,
fchoon in den grond zoo waar, geteekend, als wij zulks
maar zelden zagen. Voor het overige zijn het meer hofhistories, die der groote wereld over het geheel geene groote
eer aandoen. L u DE WIJK DE XI wordt er in gefehilderd als
een than; en dat is nog al veel van Madame ut, GENLIS
ten
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ten opzigte van eenen Bourbon. Zijne oudfle dochter, als
regentes opvolgende, komt er nog veel flechter af. Daartegen , echter , flaat onze JoHANNA, en zelfs haar man, hoe
menige ontrouw hij ook flan hoar beging. De heldin zelve
is zeker, behoudens haren onverwinnelijken hartstogt, of liever om en door dezen, met de fchitterendile kleuren van
menfchelijke braafheid gefchilderd. En dit beduidt zoo veel
te meer, als wij in aanmerking netnen, dat de fchrijffter
fehijnt te vooronderflellen, dat bier op aarde wel degelijk
volinaakte deugd beflaan kan, ja bellaat, daar zij durft vragen: wat men toch meer of beter aan eenen heiligen LODEwij K zou wenfchen? Doch wij moeten bekennen, dat ons
die deugd fomtijds wat kloosterachtig, wat pralend en avontunrlijk voorkomt. In het algemeen is bet zoo de toon en
tint , bier heerfchende, niet, welke ons in eenig ftuk nit de
groote menfchengalerij het meest behaagt. Het vreemde heeft
intusfchen, op zijnen tijd, wederom eene eigene waarde; en
tie fchrijffter is gewis eene meesteres in hare foort. kunnen .het dus wel aanprijzen; vooral , daar de befchaafde,
Schoone ftiji vrij wel behouden is. — De uitvoering van bet
titelvignet met vier geheele beelden, in het costuum van den
tijd, door sM/Es en in AR cos, is niet onverdienftelijk,hoezeer, met den tekst Vergeleken, misfchien toch een weinig
koud.

Uitgelezene Verhalen van

L. M. FOUQU g ; A. LAFONTAI-

geb. VAN GREINER;
en K. STRECKFUsz. Uit het Hoogduitsch. Te .dinfierdarn,
bij J. ten Brink, Gz. 1816. In gr. 8vo. 160 131. f 1-8-;
NE; L. F. HaFELIJ; C. FIcIILER,

M

en weer, hoezeer de Duitfchers ons daarin reeds lang
vooruit waren, en nog vooruit zijn dat menig een Almanak
met fchoone zedeiijke verhalen pronken kan, daar derzelver
uitmuntende vernuften hunne pen tot zoodanige ftukjes voor
den Tijdwijzer wel willen leenen. Daar nu niet iedere Duitfche Almanak bier ieder' ter band komt, zoo raakt welligt
menig klein zoodanig opfle/ van eenen ook bij ons geliefkoosden Schrtiver, dat nergens anders geplaatst werd , voor het
Hollandsch romanlezend publiek verloren. Deze uitgelezene
ver-
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verhalen zijn uit die Altnanakken verzameld; zij zijn 5 in ge.
tal : De Voorfpraak, — Otto en Savella, —Nanny Duncan
De Huzaren • Offieier , — De Drie Illedevrijers , en van de
op den titel genoemde Schrijvers. Zij zijn niet onbevallig; en

daar het den uitgever Met ligt aan vourraad ontbreken zal,
en hij zeker zijne lezers vindt, zoo hopen wij, (lac hij fleet's

eene goede keuze zal doen.

Uitgelezene Gedachten van Paus c L E M E N s XIV. (C; A N G AD; ELL 0 verzameld nit deszelfs Brieven en Redevoeringen.
Tweede Druk. Te Aullerdarn, bij J. ten Brink, Gz. 1816.
In kl. 8vo. f 1 -5-:
GANGANELLI
een der weinige geeerbiedigde namen
de lange reeks der Roomfche Kerkvoogclen! - is bekend als
een man van een helder verfland, fijn gevoel, en eene gematigde denkwijze jegens andere gezindheden. De voorfchriflen en denkbeelden van zulk een uitmuniend vernu1t kunnen
dus niet anders dan belangrijk zijn voor elken lettenninnaar
en voor elken onbevooroordeelden vriend der waarheid. Deze
overtuiging bewoog den Eerw. E. M. ENGELBERTS, in leven flervormd Predikant te Hoorn, om in her jaar 5779 eene
verzameling van uirgelezene gedachten nit de hrieven en re.
devoeringen van dien gekroonden denker in het ]icht te geven, waarvan thans een tweede druk voor ons ligt, vertneerderd met een kort levensberigt van dien Paus. Met regt words
in cre voorrede gezegd: „ Zoo uitlokkend het voor elken
Protestant was, een' Roomfchen Pans te hooren fpreken,
„ zijne gedachten aan vertrouwde vrienden en bij plegtige
„ ge'egenheden viten, lesfen van wijsheid en verlichte gods.
„ vrucht , bij ondericheidene gelegenheden, geven,— nog veel
„ flerker moesten zijne woorden de Roomsch -Catholijken
„ unlokken en boeijen. Hoe weinig hooren zij de flemme
„ hens opperflen Elerders zoo onderfcheidenlijk! -- Hier
• vindt inzonderheid de verflandige aanhanger der kerk diet.
„ zich de algemeene p oem , geurigen balfem voor, zijne ziel;
„ en de eenvoudige behoeft niet te aarzelen, de lesien van
„ bet gezond veriland en her zuivere Evangelic aan te ne,„ men, wanneer de Heilige Vader hem dezelven toedient:'
De.
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Deze verzameling bevat voornamelijk gedachten over oproe.
yoeding , God en Godsdienst, gezellige pligten , wetenfchappen,
en eenige raadgevingen, alien belangrijk en lezenswaardig,
hoewel niet alien even belangrijk voor elken lezer. Dan, hoezeer onze gedachten, en waarfchiplijk die van vele lezers,
over eenige onderworpen, met die van G A N G A N E L L I verfchillen, twijfelen wij geenszins, dat deze verzameling met
voldoening zal ontvangen en gelezen worden ; weshalve wij
dezelve aan het gunflig onthaal van dezulken onder onze
landslieden, Welke in foortgelijke losfe gedachten genoegeri%
vinden, aanbevelen.

lets over het nzisbruik van Gods naam, benevens het vloeken
en zweren. Door den Schoolopziener H. WESTER. Te Groningen, bij J. Oomkens. 1816. In kl. 8vo. 8 Bl. f t-:
Nieuws kon men in dit Lets wel niet wachten, want het
gezond verfland zegt bier overal en altijd reeds alles; en echter is dit• lets een woord op zijn' tijd. jeder fchoolmeester,
ieder vader, ieder, die lieden nit de mindere klasfen in zijn
werk heeft, leze deze -weinige, maar ware en overtuigende
woorden; en, helaas! ook voor de befchaafdere flanden zijn
dezelve noodig. Met regt klaagden hier reeds onze orders;
mar finds onze naauwere yerbroedering (God geve nu voor
altijd geeindigd!) met het y olk, welks taaleigen het misbruiken van Gods naam, als 't ware, in befcherming neemt, is
het bier genoemde fchandelijk kwaad vooral niet verbeterd;
en het is onverfchoonlijk , dat men omtrent het tegengaan
daarvan zoo nalatig is. Het kleine boekje is voldoende,
het befpottelijke en iffchuwelijke van eene zoo booze ge‘
woonte ie piaatfen in het voile licht.

Eerfle Beginfelen der Natuurkunde voor de Jeugd ; door j. A.
00STKAMP. Te Haarlem , bij F. Bohn. In kl. 8vo.

f : -6 :
JJit boekje verdient vooral opmerking, omdat het eenen on.
derwijzer in den Godsdienst tot opiteller heeft, die to regt
bet
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het onderwijs in de Natuur voor zijn vak hocgst bclangrijk
houdt; wij bevelen de lezing en overdenking van bet voorberigt daarom iederen Catcchifeermeester ernftig aan, en hopen ,
dat dezen dit goede voorbeeld zullen volgen, en dat het
werkje hen zal uitlokken , om zich de zoo anngename, en
hun en hunnen kweekelingen zoo nuttige en noodige, kennis
eigen te maker,. Dit werkje is flechts voorbereiding tot het
saitmuntend Natuurkundig, Schoolbook van ul./Y s , hetwelk de
verftandige oosr a AMP voor meergevorderden, die tijd en
lust hebben, altijd gebruikt. IIet zij eens zoo, dat het
fchoolonderwijs het geven van dit onderrig,c voor den onderwijzer in de Christelijke leer onnoodig make, zoo veel te
meet heeft hij dan voor zichzelven die kunde noodig, zal
hij zijne leerlingen, naar hunne behoeften, godsdienflig onderrigten. En , bedriegen wij ons niet, dan zal het nog wet
wat nanloopen, eer men het er bij iederen leerling voor honden kan, dat hij, als te dezen aanzien reeds g enoegzaam onderrigt, ter catechifatie komt.

Kort Overzigt van de voornaarnfle oude en latere Volken of
Landen op den ilardbol. Een Schoolbook voor de Hoog/le
Klasfe, door den Schoolopziener 11. WESTER, Broeder van
de Orde van den Nederlandfcben Leant. Te Groningen,
J. Oomkens. 1816. In Al. 8vo. 143 Bl. f :-6-:

D

e naam van den verdienftelijken WESTER is reeds bewijs
genoeg, dat door dit leerboek op de beste wijze in eene nog
wezenlijke behoefte voor onze fcholen wordt voorzien;
waarbij nog komt, dat zijn Ambtgenoot , als Schoolopziener,
de Predikant M. J. ADRIANI, den Schrijver zijne aanmerkingen heeft medegedeeld, gelijk hij in het voorberigt dankbaar
erkent. IIet 'boekie is , en zoo moest het zijn volgens titel
en beilemming, beknopt; echter is Lau de bilbelfche en Va.
deriandfche gefchiedenis eenige meerdere ruimte gegeven; en
is de iezing onderhoudend. Wij hebben hetzelve niet flechts
doorbladerd, maar grootendeels met aandacht gelezen, en bevonden, dat het aan het oogmerk volkomen voldoet.„Nederzeggen wij daarom met den Opflefler,
„ landfche Jeugd
wanneer gij dit werkje met oplettendheid hebt gelezen en
,, herlezen; wanneer uwe Onderwijzers u hetzelve toegelichc
„ en ingeprent hebben, dan zult gij uwen weetlust veelligc
„ opgewekt vinden om meet van de gefchiedenis der onder.
welaan, oefent u dan
fcheidene volken te leeren kennel];
en ik veringemeene
IFereldgefchiedenis,
vervolgens
in
de
,)
„ trouw, dat dit keirt Overzigt u in flag gefteld zal hebben.
„

om zulks met meet vrucht te kunnen doen."

BOEKBESCHOUWING.
Bijdragen tot de Werken van het Genootfchap ter
verdediging van den Christelijken Godsdienst tegen
deszelfs hedendaagfche Befirijders. boor het jaar
1314. En: Vervolg der Bijdragen enz.
(Vervoig en fiot Van bl. 305.)

III. Het Vervolg der Bijdragen is Nalezing of Bijvoegfel tot I en II, en in vijf Hoofdflukken gefchikt.
i) Hoe meer de febrijver zijnen gegevenen regel befehouwt , hoe meer hij ,zich overtuigt , dat dezelve proef
houdt; daar hij hoe langer hoe nicer beyond, dat Jezus
en de Apostelen zich omtrent het algemeen al of niet
geldende genoegzaam hebben verklaard, en hem het
letten op hen, die andere regels tot deze onderfcheiding bezigen, nog te meer tot den zijnen dringt , gelijk
hij bij de uitkornst toont nopens hen, die de rede volgen; en wordt voorts van J. A. G. ni E IJ E R ' s uitmuntend bock over ditzelfde onderwerp wel met welverdienden lof gewaagt , maar de daar aangewezene regelen verworpen, deels als te omflagtig, deels omdat het
gezag der menfchelijke rede daarbij wordt ingeroepen.
2) Behoedzaamheid is noodig: men moet zich het juiste
den!:beeld vormen van hetgeen bij dit onderzoek bedoeld
wordt; bet geldt bier zaken , niet de leerwijze; alles
moet ftipt getoetst worden aan de regels eener gezonde
iii:legkunde; — de- voordragt , in de zaak zelve, wot.
de naauwkeurig onderfcheiden, en in twijfelachtige gevailen beflisfe men liever niet ; doch men ftelle zich
echter voor, dat deze bij uittlek zeldzaam zijn. 3) Het
derde Hoofdftuk wijst aan, hoe men volgens dezen regel tot gewigtige ontdekkingen nopens de leer en voorfcbriften komt. (Het is flechts eene proeve; want eene
algeheele aanwijzing van alles, wat niet of wel algemeen
Aa
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meen geldend is, kon bier niet verwacht worden.) Zoo
is b. v. niet algemeen, hetgeen van de zonde tegen den
Geest, bet nut der befnijdenis , Rom. II, en van
bet betarnelijke in de Korintilche gemeente, i Kor XI:
3 , geleerd words. Integendeel is algemeen geldende :
de leer van Jezus opflancling en verdere verbe„erlijking;
— het historisch gedeelte des N. V. , en ook van het
Dude, in het bijzonder ook de wording des menschdoms nit 66n paar °faders; — de geestelijke natuur van
God; — bekeering en vergeving van zonden in den
naam van Jezus; en in bet algemeen alles, hetgeen
als hoofdleer in het N. V. voorgefleld, en tot het eigendommelijke van bet Christendom gerekend words.
Wat de voorfchriften betreft, hebben wij bier, ter proey e, als niet algemeen geldende : de vereischten bij het
offeren , — vasten, —onthouling van bet buwelijk
maaltijden aan armen, kr;:upelen enz. Integendeel
gelden altijd de voorfchriften, (hoewel in den eerflen
opflag perfoonlijk enz.) om ziine bekomtnernisfen op
God te werpen, — om nucbteren te zijn en te waken ,
— en tot vijandsliefde. 4) Hoofdfluk IV wijst den weg
aan , om nit het perfoonlijke, tijdelij ke en plaatfclijke
iets algemeen geldend of te leiden, op te helderen of te
bevestigen; hetwelk als mogelijk maar met raadpleging van hetgeen van elders algemeen geldend te zijn
blijken moet — wordt aangetoond; terwijl echter de
bier noodige voorzigtigheid worth aanbevolen. 5) Eindelijk words alles befloten met eene aanwijzing van bet
belangrijke van geheel bet nu afgeloopen onderzoek,
zoo voor bet geloof aan het Evangelie, als voor de
Christelijke kerk, (ter vereeniging namelijk) en voor de
leeraren des Christendoms.
Zie daar, lezer , wat gij in dit werk, of liever in deze BIJDRAGEN tot de Werke,' des Genootfchaps , enz.
vrij breedvoerig vinden kunt , en waarin wij het een en
ander aantrofFen , dat wij bier juist niet hadden verwacht, dat ons wel deels Nvelkom was , b. v. deze en
gene go.ede uitlegging, maar ook deels, als niet regtftreeks
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greeks behoorende tot de hoofdzaak, liever door ons
bij eene andere gelegenheid zou gelezen zijn, b. v. al
die opwekkingen tot het inachtnemen van de regels
eener geionde uitlegkunde, taalkunde enz. — het be.
toog, dat Jezus en de Apostelen zich te regt het gezag
van Gocisgezanten toekennen, enz. Over het geheel
hinder& ons te ,veel =flags en eene groote wijdloopigheid, en de gedurige herhalingen en verwijzingen tot
bet vroeger reeds gezegde. Wij lazen de verontfchul.
diging geiden, dat de vorm des opftels , uit hoofde van
de aanleiding tot hetzelve, dit heeft veroorzaakt; doch
dit ncemt ook niet weg, dat daardoor de lezing ons
eenigzins lastig werd. Maar, omgekeerd, vinden wij
Iffier ook filet, hetgeen wij vooral verlangd en verwacht
hadden; namelijk: het aanwijzen van een gemakkelijk
en overtuigend hulpnaiddel, om het niet altijd geldende
behoorlijk te onderfcheiden. Het is waar, gemakkelijker en eenvoudiger Iran er wel niets zijn, dan des fchrijvers regel: zie, of Jezus , of de Apostelen, u zelve
zeggen, dat lets filet of wel elegelijk algemeen geldtn
moet. Wij bedanken den fchrijver (wiens geleerdheid
en belezenheid wij ;carne regt doen) voor deze juiste,
hoewel onnoodige herinnering; want wie zou bij zoo.
danige verklaringen willen tegenfpreken of twijfelen?
maar, dear de fchrijver ons niet heeft aangewezen,
dat zoodanige verklaringen altijd en overal voorhanden
zijn, maar van zijdelingfehe zoo we] als regtfireekfehe
handelt , en een aantal vermaningen tot vrij moeijelijke
onderzockingen naar de hoofdleer noodig houdt, enz,
bevinden wij ons juist op dezelfde plaats als v66r wij
zijne Bijdragen lazen, en in denzelfden maalftroom van
verfchillende mecningen. Dit juist is het groote, ja
Unige punt, waaromtrent wij opheldering begeerden;
te weten: waar wij ons aan te 'louden hebhen ,
gevallen, waar ons zoodanige verklaringen (die alles
afdoen) ontbreken, en er over het oogmerk , de bedoeling der H. Schrijvers twijfel is. De fchrijver verfchoone ons; maar wij zouden het veiliger rekcnen,
z1;-Aas
s

352

BUDRASEN TOT DE WEIMEN

zijnen repel om te keeren , in dezer voege: bond in de
voorfchriften van geloof en wandel alles voor altijd
en algemeen verpligtend , TEN zij of eene duidelijke
verklaring, 61 de aard der zaak het zeker, of anders
ook gefchiedkundige gronden het zeer hoogwaarfchijnlijk en alzoo genoegzaam zeker maker , dat de bedoeling niet is , dat zoo iets algemeen en altijd gelden moet.
En in dit laatIte geval zouden wij de meestmogelijke
omzigtigheid aanprijzen , daar wij het veiliger rekenen, bier te veel dan te weinig te doen. Wat het
tweede (de aard der zaak) betreft, zoo zijn wij minder
dan de fchrijver ook voor de rode bevreesd. Wij gevoelen wel, dat esegele alleen ons eigenlijk leert, wat
fchriftuurleer zij; maar evenzeer , dat wij ons, bij
bet tastbaar redelooze van zoodanig eene leer, gelionden zouden rekenen, zoodanig eene fchriftuur , als zijnde onmogelijk van Goddelijkcn oorfprong, te verwerpen, en zien niet, waarom wij der rede haar lternregt ,
bij hetgeen zij onmogelijk anders dan tijdelijk en plaatfelijk toe kan than, zouden moeten betwisten , en wij
moeten het „ ablefas non tollit tifttra" bier herinneren.
Het is er ook zeer verre van daan, dat wij den fchrijver zouden toegeven, dat men, de rede volgende, zulke dingen verwerpt, die tot het wezenlijk onderwijs
van Jezus en de Apostelen behooren, ja die de beftanddeelen van hetzelve helpen uitinaken; gelijk bij dit eenigermate althans , bl. a6 der Nalezing , lchijnt te willen
aanduiden ; en wij hebben, bij de meest naauwkeurige
toetfing aan de voorfchriften der rede, geen enkel leerbegrip in het N. V. gevonden, hetwelk , zoo als het
daar wordt voorgefleld, ons voorkomt redeloos te zijn.
Het doet niets ter zake, wat anderen , die de fchrijver
opnoemt, als zoodanig verkiezen te houden; even weinig als het tegen des fchrijvers wijze van onderzoek
naar den verklaarden wil van Jezus iets afdoet,dat fommigen in den Bijbel, zoo als zij zeggen, volgens taalen uitlegkundige regels, ik weet niet wat al vreemde
dingen lezen.
Maar wij werden reeds te uitvoerig.
Met
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Met een enkel woord, echter, moeten wij nog eene , ons
voor 't minst , nieuwe gisfing over de opsirrxEsx arysAav,
die wij bier vonden , opgeven , en der verdere toerfinge
aanbevelen. De tekst, Kol. II: 8, wordt dus °vergezet: Niemand verleide u door een vert 0012 van weigevallen aan zelfvernedering en engelendienst ; en deze
engelendienst zal zijn , „ vrijwillige onthouding van het
httwelijk, em daardoor Gode to die/len." De woorden
worden, vs. 2.3, met iiAmtgEtz (eigenwillige (Gods)dicnst)
verwisfeld, waarop terflond c4eicia Tot, o-zegttro; verachting van het ligchaam, volgt. Blijkens vs. 16,
kan bier niet meer van de onthouding van fpijs en drank
de rede zijn; en L,ro TO V00; TM; crapsog A
' UTou, door het
verfiand zij nes vleefches , doet toch denken , dat er iets ligcbamelijks bedoeld worde. Nu kan wel geen godsdienst
der engelen zoo bekend gerekend worden, dat men zijne
godsvereering naar denzelven zou willen inrigten, als
juist dit , dat zij niet trouwden , noch uitgetrouwd worden, Matti]. XXII: so. Mark. XII: 5. Luk. XX: 35
;6. De fchrijver geeft dit zijn gevoelen echter niet
hooger, dan als eene bloote gisfing, op.
De Bijbelfehe Vrouwen, door J. C. GREILING. Naar
het Hoogduitsch. Met Platen. II Deelen. Te Haarlem, bij F. Bohn. 1816 en 1817. In gr. 8vo. To
Kamen 497 Bl. f 4 - 16- :

Geheelenal voldeed d t werk aan onze verwachting
niet: hoe zeer de titel de bijbelfche vrouwen belooft,
misten wij echter eenige, die waarlijk melding verdiend
hadden, en, betgeen meer nog bindert , aan een en ander karakter is, in ons oog, geen regt gefchied; bier
eu daar vinden wij to veel door den fchrijver zelven gedacht, hetgeen ook niet anders kan, wanneer wen over
eene vrouw , waarvan flechts weinige en korte berigten
zijn, een aantal bladzijden leveren wil; immers, uit
weiAa3
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weinige trekken zoo zeer zich in ieder karakter in te
denken, dat men ieder overtuigt en elks gevoel bevredigt , is niet ieder' gegeven. Veel, te veel zouden wij
bijna zeggen, is ook, hoczeer bet opfchrift den naaui
eencr vrouwe draagt , herinnering aan gefchiedenis, en
betreft den man; zoodat wij bier nog al het een en ander vonden, dat wij niet hadden verwacbt , en, daar
de fchrijver foms nog al anders ziet dan niet zoo
gaaf zouden overnemen. De vertaler heeft bier en daar
verkort , en ook bier en daar eene hoogere, wonderdadige hand doen opmerken, waar de fchrijver alles natuurlijk opnam ; hij had dit Of ook nog elders kunnen
en moeten doen voor den fenaat van het Nederlandsch
publiek, of er zich geheel van kunnen onthouden. Aangenamer zou ons eene geheel nieuwe bearbeiding ge%veest zijn, waarbij men dan ook, ja, het vele gocde
van GREILING gebruiken kon. Maar wij nemen bet
vverk, zoo als bet vow- ons ligt, inmiddels dankbaar
aan, en miskennen het oogmerk van den fchrijver nict;
de bevordering, namelijk, van hoogachting voor den
Bijbel benevens deugd en godsvracht , en het paren van
bet aangename met het nuttige. net bevalt ons zeer,
dat. de fchrijver zoo voordeelig doorgaans denkt over
de vrouw en het vrouwelijk karakter ; en, hij moge dan
bier of daar een weinig vooringenomen fchijnen en wat
ver gaan, wij nemen gaarne en van goeder harte deze
gelegenheid waar, om eene betamelijke pligtpleging te
waken aan de fchoone fckfe, door welmeenend te betuigen, dat hij elders xvederom nog eer te weinig dan
te veel goeds van Naar zegt. Maar , laten wij bet werk
een weinig nader doen kennen. Voor bet eerfte dcel
gaat eene befchouwing, of vertoog, over de waarde van
het vromvelijk geflaebt naar bet Onde Verbond. Dit
ithkje is kort en bevallig, en toont , hoe de Bijbel, tegen de gewoom e in bet Oosten anders, de vrouw in
hare wezen4ike waarde voorflult en vereert , zoo als zij
bloeit als eene bloem in den hof, of, als moeder ,vruchtUaar is, gelijk de wijnftok en de vijgebooni. Uitvoeriger
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ger is foortgelijk fiuk voor bet tweede deel, over de
vaarde van het vrouwelijk geflacht naar het Nieuwe leer.
bond, en deszelfs verdzenfien ten aanzien van het Christendom. Behoudens bet vroeger gezegde, is echter bet
lot der vrouw door bet Christendom nog zeer ten goede
veranderd; zij waren ook dankhaar, en waren en zijn
nog bij bet Christendom hijzonder verdienftelijk , in zoo
verre hetzelve meer eene behoefte is van het hart , en
meer voorkomt als geloof, liefde en hoop, dan als leerftelfel ; en, alhoewel de vrouwen geene leeraresfen of
verkondigaers van het woord waren , zij deden den Heer
en zijne jongeren de treffendfle dienften: „ Het is eigen
„ aan bet vrouwelijk karakter, dat de zaak zelve voor
31 haar, als 't ware , in het duistere that , en alleen
„ balder en met vollen glans aan haar verfchijnt in de
„ perfonen, die dezelve uitvoeren. Het Christendom
„ openbaart zich voor haar alleen in CHRISTUS, en
„ hare liefde tot de leer gaat over in liefde tot den Leer„ aar.” Aan de verdere nithreiding der leer waren
oak de vrouwen iteeds verdientlelijk; dock haar invloed was en tnoest middellijk zijn: zoodra haar invloed
op bet Christendom , in latere tijden , onmiddellijk
werd, werd die tevens nadeeli en verderfelijk. „Naar„ dien bet Christendom de waarde en bet geluk der
„ vrouwen niet flechts heeft daargefleld, , maar ook in
„ Eland houdt, zoo moet oak hare liefde voor hetzel„ ye eeuwig zijn, gelijk zijn weldadige invloed eeuwig
„ is. Gelijk de firoom van deszelfs zegeningen, van
„ het eene geflacht tot bet andere, tot op onze na„ komelingen voortvloeit, zoo moeten oak de vrou„ wen hare kinderen, in welke haar nageflacht ont„ fpruit, liefde voor bet Christendom inhoezemen, en
„ die liefde zoeken to vereeuwigen,” enz, enz. Hierop zeggen wij hartelijk en met vertrouwen AMEN, int
innerlijke hoogachting voor zoo menige pile, heilige
Priesteres , die het eenwige vuur der liefde voor den Godsdienst van J E z US brandende houdt bij het kind en den
gelielden echtgenoot 2 en overal,' war men haar opmerkt.
Aa4
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De tafereelen hebben deze opfchriften : E v . A, de naoe•
der des menfchelijken geflachts. SARA en HAGAR,
ABRAHAM 'S vrouwen. REBECCA, IZAAK 'S echtgenoote. LEA en RACHEL, JAKOB ' S vrouwen.
JOCHEBED, de echtgenoote van A MRAM, de moeder
van MOZES. DEBORA Dichtcres , Profetes en
Rigteres van Israel. RuTu, de zeldzame fchoondochter. MICHAL , SAUL ' S dochter , D AN V I D
echtgenoote. BATHSEBA SALOMON'S moeder.
SUZANNA, of de geredde onfehnld. ESTHER, of
het joodfche meisjc op d n Perzifelten troo p. De moeder der zeven zonen. DELILA, SIMSON ' S minnares.
jEPHTFIA 'S clochter , of het offer van haars vaders onberadene gelofte. ELIZABETH, de echtgenoote van
ZACHARIAS; de moeder van JOANNES den Deeper.
MARIA, de moeder van JEZUS. HERODIAS, de
gemalin van den Viervorst HEROD E S. MARTHA en
MARIA, of de ongelijke zusters. MARIA 5IAGDA'
LENA, of de dankbare gehechtheid. De zondares, of
het fprakelooze berouw. De edele Romeinfche vrouw, of
de gemalin van den Landvoogd PILATUS. DeCananeefche vrouw, of het vasse en nederige geloof. — De platen, op den titel getneld, zijn keurig uitgevoerd, en
vertoonen het wegzenden van HAGAR met ISIMAeI,
en de boodfchap des engels aan MARIA.
Bij het naflaan dezer platen trek nogmaals onze aandacht het volgende, hetwelk den tekst , Genef. XXI: Ia.
God zeide tot .ilbrahatta enz. op deze wijze opheldert:
„ ABRAHAM is van oordeel, dat het waarlijk best is ,
den wil van s ARA to volgen. gevoelt wel eerie bartelijke genegenheid voor HAGA rt. en haren zoon; snaar
zij is toch flechts diensttnaagd , en SARA IZorstin; ISIMAeL is flechts e'en bastaard, en IZAHRI de eigenlilke
erfgenaa-m, %len de G.oddeltjke belofte alleen bedoelde,
torn ztj hem cone nakomelingfchap had toege7,egd , zoo
talrijk als dzr parveta des hemels. Daarenboven trooctte
.zich ABRAHAM, dat active/ ook ISMAL pa/wader
;vac worden van eon uitgebreid ge/lacht. Goedhartige
man.
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man/Zen vinden maar al te ligt toereikende gronden, onz
den wit van /name vrouwen, als 'wetter uitgefproken, te
regtvaardigen; en zij verbeelden zich, dat zij naar eigene beginfalen handelan, tervijl zij flechts , tegen hunnen lvd, eene vreenzde villakeur volgen." Gaarne hadden wij ook een bcwijs van des fchrijvers Route, en ons
voor bet minst uiterst vreemde, verklaring, wat a/thans bet laatlte betreft, hi. 173. „ DAVID gedroeg
zich niet zeer grootmoedig omtrent de familie van s A u L ,
en WEL HET MINSTE omtrent den zoos van zijnen JON AT H AN , MEP HIBOSET H. " Vooral trok onze
aandacht ook de vrij uitvoerige opheldering van de Paradijs - gefchiedenis bij den tooverboom, bij Welke gevraagd wordt: „ Groeit de wijsheid., de kennis van gold
en lovaad , aan boomer'?" — Nog zoo het een en ander
hadden wij aangeitipt. Dan , daar wij desniettegenflaande het bock gaarne vele lezers wenfcben, fluiten wij
/lever met het affchrijven der volgende periode uit het
tafereel over j o c II E BE D: „ De moederlijke liefde
„ wordt bet middelpunt van alle vrouwelijke deugden
„ en van alle vrouwelijk geluk. Trouwer en reiner
„ wordt de liefde tot den echtgenoot; want bet kind.
,, draagt ook trekken van den vader; en hoe zoude zij,
„ zonder dezen , zoo voor Karen beveling kunnen zor„ gen, als har teeth's 'rime van lr)ar eischt ? Door
„ nieuwe en fterkere banden , gevoelt de moeder zich
„ aan den vader verbonden ; en kinderen zijn , als 't
„ ware, de bemiddelaars, wanneer ouders oneenig zijn.
„ Zwijgcnde te verdragcn, zachtmoedig zich te onder„ werpen , flandva.stig zelfs den zwaarften last te tor„ fcben dit en pog vele andere verbevene deugden
„ leert de moeder door een' blik op hare kinderen. Hoe
• zoude zij niet de zorgvuldigfte, werkzaamfle huis„ bouditer zijn , daar zij alles, wat zij doet en verzorgt,
„ voor hare lieve kinderen bereidt ? Welke vriendin
„ kan deelnemender , teederder en hartelijker zijn , dan
„ zij, die als moeder onophoudelijk deelnemende , tee„ der en hartelijk is ? Ja, iets fchooner en beminnelijker
a5
„ beL

J. C. GREILING, DE BIJBELSCHE VROUWEN.

„ bezit de ganfche wereld niet, clan cone trouwe, lief„ derijke moeder. Daarom wect ook de Hemelfche Va„ der zijne eeuwige trouw en eindelooze liefde met niets
„ anders te vergehjken, dan met de grenzenlooze liefde
„ eener moeder. Kan ook eene vrourove hares z.uigeling
„ vergeten, dat zij zich Yziet ontferme over den zoon ha„ res buiks? Offchoon deze vergate, zoo zal ik. toch
„ Ya niet vergeten. Jef. XLIX: 15.”
Psalm XLII. Met eene Leerrede over Gal. VI: 14.
Door H. DE H A A N HUGENHOLTZ, Predikant te
Anflerdam. Te Anfierdam, bij J. Brandt en Zoon.
1816. In gr. 8vo. 142 Bl. f 1- : -:

Lit nuttig gefchrift is door den waardigen Amfterdamfchen Leeraar nuoENno L T z ter gedachtenis voor
deze zijne Gerneente beftemd, toen hij dezelve jaren door het Evangelic had gediend. Bij den 25 jarigen dienst in alle zijne Gemeenten Meld hij de dankbare
herinnering daaraan in de zoogenoemde vooraffpraak
voldoende; maar nu vond hij zich tot eene meer uitvoerige vicring van dezen zijnen gedenkdag opgewekt
en verpligt. Hij hield dan daartoe eene Leerrede, op
den titel gemeld; maar wilde nog meer doen: daarom
geeft hij bier nu tevens eene doorloopende opheldering
en praktifche aanwending van Ps. XLII, getrokken uit
zes leerredenen, voor eenigen tijd door hem over dezen
Psalm gehouden , en laat alles door eene Aan fpraak aan
de Geineente van Amfterdarn voorafgaan , die ber i nnerende wenken geeft op het voorledene onder den FranSchen druk , hamlijke opw,:kkingen tot Christelijke
pligtsbetrachting, en vooral hartelijk en ernflig bet gebruik van den dierbaren Babel aanprijst.
De Psalm wordt op zoodanig eene wijze nagegaan en
behandeld, dat men zeer gernakkelijk den zamenhang
en de meening des Dichters, mar des Leeraars gevoelen,
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len, bevat ; waarop dan dadelijk, en als 't ware bij iederen voizin, in eenvoudige en hartelijke toefpraak,
zeer goede en bruikbare lesfen ter vorming van het
godsdientlig gemoed naar den zin en bet voorbeeld van
David (die dit lied op zijne vlugt voor Abfalon zal vervaardigd hebben) in eenen Christelijken geest worden
voorgedragen; bij al hetwelk men den Hervorrnden
Leeraar,, die zijn Kerkgenootfchap van barte is toegedaan, en die bet gevoelen van zijn hart eenvoudig, maar
gepast, uitdrukt, herkent; terwiji wij opregt verklaren , dat wij door de lezing van 's mans voorftellen waar•
lijk opgewekt en geflicbt werden.
De Leerrede ter gedachtenisviering is mede geleidelijk , eenvoudig en itichtelijk; men vindt in dezelve
noch onnoodigen omhaal, noch gezochte fieraden van
welfprekendheid, maar de duidelijk verflaanbare woorden van eenen Evangeliedienaar, die, hetgeen hij voor
bet gewigtigite houdt, ook het zwaarite bij zijne Gemeente doet NVegert. Van bet bekende , den man met
eenigen zijner Ambtgenooten na 1795 overgekomen , yinden wij bier alleenlijk dit: „ Niet alleen heeft die groo„ te Ontfermer mij dikwijls uit zware krankheid opge„ rigt, en bijzonder voor zes jaren als uit den dood
„ op nieuw aan u wedergegeven, maar ook heeft Iiij
„ in den H. Dienst mij herfield, na eene .Remotie , die,
„ in bet zcsde jaar van mijnen dienst onder u, p/aats
„ greep ; waardoor ik, met veertien anderen van uwe
„ Leeraren, zeven en een half jaar verhinderd werd in
„ 't openbaar tot u te fpreken. Ik neem liefst een diep
„ ftilzwijgen in acht , omtrent harde bejegeningen in
„ die dagen, toen wij, van onze wettige Regering be„ road, aan eene willekeurige magtoefening, tot onze
„ vernedering en verootinoediging voor den hoogen
„ God, waren overgelaten. Alleen
reken den
„ evengenoemden tijd bij de jaren van rnijn dienstwerk,
„ omdat ik ook toen niet nagclaten lieb; zoo veel ik
„ kon en rnogt , tot uw nut te arbeiden ; ik bleef in
• uw midden, vertrouwendc : God Z011 eenmaal nit„ komst
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„ komst geven ! En , hierin ben ik nict befcbaamd ge" maakt."
De AinfterdatacheGemeente ontvangt alzoo bier eene
regt lieve, en haar zeker aangename, gedachtenis aan
een' barer waardige Leeraren, waaruit zij den man,
zoo ats bij denkt, fpreekt en bandelt, proeven kan,
en die men ook in iedere andere Gemeente met ftichting
lezen kan, zekerlijk met ons wenfchende, dat de waardige man nog lange der Gemeente ten fieraad en voorganger zij, en overvloedig nut ftichte in zijnen uitgebreiden wcrkkring.

lierkelijke 1Zede bij den H. Doop van den eerstgeboren Zoon van Z. K. H. den Ileer Prins van Oranje, enz. enz. in de Nederd. Protest. Kerk te Brusfel, 27 Maart 1817. Door W. L. KRIEGER, Ridder van de Orde van den Nederl. Leeuw,, Hofprediker van Z. M., en Predikant te 's Gravenhage.
Aldaar, bij de Erven J. Allan. 1817. In gr. Bro.
PHI, 24 Bl. f :-6-:

W ij zouden ons zeer bedriegen, indien de belangftelling in deze kerkelijke rede niet groot en algemeen
ware. Wij erkennen, dat dit niet zoo zeer is om de
vooronderftelde letterkundige waarde, of het nieuws
en treffends, dat men bier zou kunnen verwachten,
maar ...... om honderd redenen. Onze aankondiging
ftrekke dan ook vooral, om dezulken, die het nog niet
weten mogten, bekend te waken met de uitgave van
het opgemelde ftuk , en met de gelegenheid, om met
eigene oogen te zien, hoe Ds . KRIEGER cf.: belangrijke perfonaadje , den toekoiriftigen erfgenaam des
troons, den eerstgeboren van den beminden Kroonprins, door den doop, ter Christelijke kerke heeft ingewijd. Bij voorraad, echter, voegen wij er gaarne
bij, dat de waardige man dit, naar ons oordeel , op
eene
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eene waardige en gepaste wijze heeft gedaan. Daar
de tijd zeer bepaald was, en alles toch eenigermate de
houding eener gewone protestantsch-godsdienftig,-,e vergadering moest hebben, kon de beknopte leerrede juist
niet vele zaken bevatten of ontwikkelen , en de fchrijver betuigt zelf in de voorrede, dat hij het een en ander gaarnc wat uitvoeriger behandeld had (de tek-st , in
het voorbijgaan genoemd, is Psalm CXXVII: 4.); maar
de verfchillende aanfpraken zijn veelal des te krachtiger
en ter zake dienende. In alles heerscht heilige ernst
en Christelijke godsvrucht ,tneer hartelijklieid dan hooffche vleijerij voor de hooge deelgenooten in de plegtige verrigting; in den woord, zoodanige geest , dat wij,
mutatis mutandis , met zijn Eerw. wel zouden wenfchen , dat de doop altijd zoo ftatelijk en ernitig wierd
verrigt. Wij kunnen niet nalaten, de bede hierbij te
voegen, dat de milde, vreedzame, befeheidene toon,
welke titans ouden en jongen in het Hervormde kerkgenootfchap tot een fieraad verftrekt, meer en meer bevestigd worde, en zich even zeer uitbreide over zoodanige anderen, als in dit opzigt nog ten achteren zijn,
tot roem van Hem, die ook uit het kwade goed, uit
bet Licht duisternis weet te fcheppen! Hij wake over
Nederland, over deszelfs Koninklijk Inds, en die waarheid en Defile, welke bier, onder befchutting van den
Oranjeboom, federt eeuwen zoo welig bebben getierd!
Proeve eener Geneeskundige Plaatsbefchrijving (Topographie) der Stad ilmfierdam. Door cs. J S. N I E
E N FI U Y s , Med. & Chirurg. Doctor. Me Deel.
Te Amflerdarn, bij J. van der Hey. 1816. In gr. 8vo.
XX en 446 .8l. Met een' platten grond van Anfier.
dam en vele uitflaande Tabellen f 4 :

Wij kunnen niet anders, dan inftemmen in den lof,
aan

dit werk reeds door anderen

gegeven. En, felloon
men,
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men eerst na tie geheele voleindiging des works zal kimnen beflisfen, in hoeverre de fehrijver zijne moeijelijke
taak voldongen hebbe, kan men echter nit dit eeritc deel
reeds genoegzaam opmaken , dat hij er volkomen toe
berekend is, en, behoorlijk voorbereid, dezen grooten
arbeid van de regtc zijde heeft aangevat.
Dit cleci is in vijf afileelingen gefplitst, waarvan de
ecrite over do Jigging, bonwordc, grachtcn, reiniging
der flad en eenige bijzondere inrigtingen binnen dezelve
handelt; en dit alles , zoo veel wij kunnen nagaan, met
eene groote naauwkeurigheid. Wij leeren toch hier niet
alleen de gefteldheid van den grond kennen , waarop
Amfterdam gebouwd is, de bouwordc van de ftad in
Naar geheel, den loop van de voornaamtle grachten en
firaten; maar zelfs de gewone bonWorde der huizen,
benevens de. voor- en nadeelen, welke onze hoofdftad,
in vergelijking van andere groote wereldfteclen, in dit
opzigt bezit. Wij mogen er nit opmaken, dat, hoe bekrompen en ongezond de woningen van bet gemeen
zijn, hoe veel menfchen daar opeengepakt leven, dit
nadeel zich hier bijna tot het allerlaagst gemeen bepaalt,
terwijl het zich elders veelal tot den eigenlijken burgeritand uitftrekt. Dit is zeker cone der grootfte oorzaken der mindere fterfte to Amilerdatn, waar anders zoo
vele oorzaken van ongezondheid zamenloopen.
Eene bijzondere oplettendheid wijdt de fchrijver aan
bet water, hetwelk in en om Amfterdam gevonden
wordt; hierbij vooral gebruik makende van de rapporten, flrekkende als bijlagen tot de verzameling van flakken, betrekkelijk de aanflelling eerier commisfie van geveeskundig toevoorzigt to Anflerdam. Doze commisfie
fchrijft het brak zijn en flinken van het burgwalwater
voornamelijk toe aan de vermenging van bet zout IJ-water met bet water van den Amftel enz. De redenen,
daarvoor bijgebragt, komen ons zecr gegrond your, en
wij begriipen niet regt de kracht der tegenwerping,
welke NIEUWENI-Ithrs hier oppert : want, fchoon
de grond van Amftelland, federt eeuwen, met zout water
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gedrenkt wierd, volgt daar nog niet uit, dat het
water gchecl zout moest geworden zijn, en dus niet
meer ftinken; de AmItel voert toch gedurig zoet water
aan, en hoe konde ook het flappe zeewater van Zuiderzee en IJ den grond van Amilelland zoodanig met zout
verzadigen, dat deszelfs wateren er zout door wierden ? — Ook de overige oorzaken, die het water te
Amaerciam flecht maken, worden door den fchrijver
naauwkeurig nagegaan, en de voorzieningen, ter vet.•
betering van hetzelve genomen, hierbij opgegeven en
Overwogen.
Vervolgens fpreekt NIEUWENHUY's over de reiniging der ftad, en maakt op velerlei bijzonderheden opmerkzaam, waardoor dezeive bevorderd wordt , of nog
meer zoude kunnen worden bevorderd. Het is (opdat
wij dit hier ter loops aanmerken) ondertusfchen in eene
groote en levendige plaats zeer moeijelijk, inrigtingen
van policie te bandhaven, bij welke het zoo zeer op de
medewerking der ingezetenen aankomt, als bij de reiniging der openbare ftraten.
De bijzondere inrigtingen, waarover de fchrijver in
deze afdeeling fpreekt, betreffen voornamelijk de deugdzaamheid van het voedfel, en der vaatwerken, waarin
het tvordt toebereid; waarbij de fchrijver, zoo het ons
vocrkomt , een weinig te veel gewigt hecht aan het nadeel van het lood in het vertinfel, welk gevaar door de
gerustftellende proeven van den heer PRousT zeer verminderd words; voorts den drank, en bijzonder het
drinkwater,, waarbij eene belangrijke berekening van
bet aanwezig fchuit- en regenwater,, in vergelijking van
hetgene er noodig is , vooral bij langdurige vorst. —
Dit gebrek aan versch water moet eene rijke bron van
ziekten wezen, waarover wij verwachten , dat de naauwkeurige fchrijver , in 't vervoig, nog zal fpreken. Regenwater is ongefchikt tot drank , dewijl het niet genoeg prikkelt; en het Amfterdamsch fchuitwater, in
houten vaartuigen lang ailflaande , heel ook de beste
eigenfchappent van zuiver versch water verloren. —
Beter
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Behalve deze voorname ftukken, is er verder geene in.
rigting van eenig aanbelang, hetzij openbare of huisfelijke, hetzij van noodzakelijkheid of tot vermaak, Welke
wij bier niet in derzelver invloed op de gezondheid
vinden voorgedragen.
De tweede afdeeling handelt over het klimaat of de
luchtsgefieldheid to Angel-dam en leert ons tevens de
4,Y evaren kennen, waaraan de ingezetenen, uit hoofde van de warsgeftddheid, zijn blootgelleld. NIE trw. ENnovs begint deze afdeeling met de aanmerking,
dat de natuurkunde van den dampkring nog te zeer in
bare kindschheid is, om van haar eenc volledige verklaring dier verfchijnfelen van bet weer, en van deszelfs
invloed op des nienfchen gezondheid, te verwachten,
en dat daarenboven de tijd, federt welken men daaromtrent , in ons vaderland, en bepaaldelijk te Arnfterdam,
naauwkeurig aanteekening gehouden heeft, te kort is,
om ons zekere uitkomiten te leveren. %Vat er enter
voorhanden was, is bier, met veel vlijt en oordeel,
zamengebragt. NIEUNVENIIIIVS erkent bier veel
aan de medewerking van den doorkundigen VAN SWIN-,
E N verfchuldigd te zijn. Dit vermeerdert voorzeker
de waarde dezer nafporingen; maar niemand zal de an.
beid van den geleerden fchrijver, aan dit auk befleed,
ontgaan, en wij houden ons verzekerd, dat hij er naderhand, ter verklaring van de ziekten der Amflerdammeren, een belangrijk gebruik van zal waken.
De derde afdeeling loopt over de ligchaamsgefleldheid ,
het karakter, de leefivijze enz. der ihnfierdammers, in
zoo verre dit op hunne gezondheid en op bet ontaaan
van ziekten invloed heeft. Na de algemeene aanmerking, dat dit karakter, uit hoofde van de vermengde
afkomst der ingezetenen, zeer moeijelijk te treffen is,
en minder van het zuiver rationale heeft, dan op andere plaatlen, geeft de fchrijver ons eerst eene fchets
van der Amilerdannneren ligehaamsgelteldbeid, waarin
hij nog vecl van het oud Germaanfche, naar de befehrijving van TACITUS, vindt. — Vervolgens gaat
hij

crNEESIZUNDIGE PLAATStESCHRIJvINC.

365

tj tot bet eigenlijk volkskarakter over, waarbij bij
vooral opmerkzaam maakt op de oorzaken, welke bet
Nederlandsch volkskarakter wijzigen. Niemand zal het
weinige, maar zaakrijke, wat bier gezegd wordt, zonder genoegen lezen. Sleeks begrijpen wij niet, wat
NI EuwEN II u Y s wil zeggen met die phltgmatischcholerisch koelbloedige geaardheld , welke hij ais den
frond van bet volkskarakter fchijnt aan te merken.
Waar is meer vuur,, dan bij den choericus? en hoe kan
hetzelve zich met koelbloedigheid paren?
in deze afdeeling treedt de fchrijvcr vooral in hijzonderheden, ten aanzien van de Ieefwijze, de 'deeding at
het voedlel; waarbij hij dikwijls gelegenheid lieeft , aanmerkelijke bronnen van ziekten aan te wijzen ,in de verwaarloosde reiniging van het ligchaam , in de al te ruime en te dikwijls herhaalde maaltijden, in het imsbruik
van iterken drank en van verhittende en vertlappende
dranken,in de naakte kleeding der vrouwen en de broeijende kleeding der mans, enz. De fchrijvcr is een
groot voorilander van het bad. Wij ftemmen hem bier
bij, wat betreft deszelfs gebruik, als een middel ter
verfrisfehing , en ter verflerking van de huid, in den zomer; maar als een algemeen volksmiddel, ter dagelijkfehe of wekelijkfche reiniging , kunnen wij bet zoo noodzakelijk niet vinden. De uitwaleming is bij ons zoo
Berk niet, dat de huid daarvan aanmerkelijk verontreinigd wordt. Herhaald Baden ieidt te veel warmteflof
af, welke wij, bij de lage temperatuur van onzen dampkring, wel noodig hebben. Ouk weten wij niet, of, bij
het .afwisfelend wear van ons klimaat, het wenfebelijk
zij, de werkzaamheid van onze huid honer te fteinmen, hare becrekking met den darupkring te verkven.
digen. In fonunige gevallen is eene zekere onverfebil•
ligheid van het ligehaam even weldadig als van de ziel.
—Oak ten aanzien van den ilerken drank gaat de fehrij-ver , dunkt ons , te var. Zoo tang de arbeider of handwerksman 'even moat van aardappelen , zal hij ten' foal/Leto
Bb
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tengewonen prikkel behoeven, om de organen op te
zweepen , ten einde die logge fpijs te verwerken.
Voorts vinden wij in deze afdeeling eene befchouwing
van de niiverheid en zedelijkheid en van de vermaken en
uitfpanningen der Amfterdammers. 1315 het eerfte dezer
vnderwerpen , ftaat de fchrijver in 't bijzonder ftil bij
het verval der zeden , en de hand over hand toenemende weelde en wellust, welke voorzeker tot het doorgaand karakter der ziekten veel afdoen. — Uit het tweede leeren wij, dat de ftiefmoederlijke natuur de inwoners dier ftad zelfs het vrij genot der frisfche buitenlucht
bijna ontzegt; eene oinflandigheid, die natuurlijk een'
nadeeligen invloed op de gezondheid heeft.
In het zesde en laatfte hoofdftuk dezer afdeelinge handelt de fchrijver over de opvoeding der jeugd, niet alleen wat het ligchaam, maar ook vat den geest betreft.
De flotfom van zijne befpiegelingen is niet zeer gunftig;
ook is het niet te ontkennen , dat vooral ten aanzien
der ligchaamsopvoeding veel, zeer veel te verbeteren
zoude Zij11. In 't bijzonder berispt de fchrijver te regt
eene te weekelijke vertroeteling van het ligchaam, welke niet alleen hetzelve, maar ook den geest ,verzwakt,
en daardoor eene dubbele deur voor ziekten openzet.
De vierde afdeeling handelt over de bevolking, geboorte en flerfte te Amfierdam waarvan de fchrijver,
in een aantal zeer leerrijke tafelen , een beknopt overzigt Levert; tevens .handelt hij hier over die ongelukken, welke nit de bevolking der ftad kunnen ontflaan,
en de middelen om daarin te voorzien. In 't bijzonder
befteedt de fchrijver veel zorg, om het algemeen voor,
oordeel wegens de ongezondheid der itad tegen tegaan;
en, voorzeker, uit eene vergelijking der fterflijsten met
andere groote fteden, blijkt genoegzaam , dat Amfterdarn ,Berlijn uitgezonderd, het hierin van de voornaam-ite
hoofdfteden whit. Het ware niet ongepast geweest, de oorzaken dier mindere ongezondheid
wat weer bepaald aangetoond te hebben. De luchtig.
heid der flad en de mindere opeenpakking der inwoneren
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ren daen bier zeker veel af; veel moet men echter ook
toefehrijven aan de mindere morfigheid, het betere voedfel en de grootere arbeidzaamheid der lagere klasfe in
onze hoofditad, welke, volgens het eenparig getuigenis van alle reizigers, ook daarin boven itraks genoemde wereldfteden veel vooruit heeft.
In de vijfde afdeeling, waarmede bet eerite deel van
dit werk belloten words, fpreekt de geleerde fchrijver
over het geneeskundig onderwijs ,degeneeskundige flaatsregeling, en de beoefenaars der geneeskunde. Deze afdeeling is niet min belangrijk dan de vorige, daar dezely e het goede , hetwelk hierin te Amfterdam plaats heeft,
zoo wel als bet kwade , leert kennen; waaruit men zien
kan, hoe veel zorg de regering dier ftad , reeds in overoude tijden, voor de gezondheid barer medeburgeren
gehad heeft. \Vij wenfchen met den fchrijver , dat,
terwijI er door de tegenwoordige inrigting van het hooger onderwijs zoo uitmuntend voor de vorming van den
arts gezorgd is , die der beelmeesters en apothekers,
waartoe, zoo ergens , te Amfterdam althans gelegenheid genoeg is, met weer ijver zal behartigd worden;
te meer, omdat Amfterdam eene plaats is, waar die
kunstoefenaars doorgaans de laatfte hand aan hunne bekwaammaking leggen.
Navolgenswaardig vinden ook wij, even als anclere
beoordeelaars, de inrigting ter onderfteuning der weduwen van geneesheeren enz. , van welke inrigting bet
plan zeer uitvoerig en beredeneerd worth medegedeeld.
Minder is ons, in deze afdeeling, bet beoordeelend
verflag aangaande de kunstoefenaars bevallen. Eene
ondericheiding tusfchen hinnoraal- en folidaar-pathologen is thans, nu gelukkig die dwaze twisten een einde genomen hebben, voor het minst ongepast. De oude geneesheeren mogen blinde navolgers van n o E
I-IA AV E, VAN SWIETEN, sT01.1., wezen,zijheb.

ben dan toch goede meesters voor oogen , en in de geneeskunde is, niet minder dan in de fchilderkunst, eene
goede kopij naar eenig meesterfluk vrij wat meer waard,
dan
Bb2
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dan een dagtiijksch ftukje van eigene uitvinding. Of
ook de verachting, waarmede men thans veelal van
$3R N fpreekt , aan het anathema, tegen zijn ftelfel
op onze akademien uitgefproken, zij toe te fchrijven,
is oils nog zoo duidelijk niet. Wij hebben van zoodanig een anathema nimmer gehoord, dan misfchien te
Leiden, uit den mond van den Hoogleeraar r elt ADIJS.
Maar was het te verwachten, dat mannen, als VAN
GEUNS en THUESSINK, met de half voldragene
herfenvruchten van den Schot zouden wegloopen, of
deszelfs leerffellingen hunnen toehoorderen bijzonder,
of althans meer zouden aanprijzen, dan als de vlugtige
invallen van een weelderig vernuft?
Wij durven aan deze bedenkingen geene meerdere nitgebreidheid geven, daar zij niet regtareeks den hoofdaanleg van dit werk ten onderwerp hebben. Hetzelve
is, gelijk wij reeds verklaard hebben, zoo voortreffelijk in den aanleg en in de geheele behandeling, dat wij
de volgende deelen met verlangen te gemoet . zien, en
hopen, dat deze gewigtige arbeid des geleerden en
fchranderen fchrijvers, door onze kunstbroeders, met
geestdrift zal ontvangen, en met ijver ter harte genomen warden.

Gerchiedenis van den Ondergang der Franfche Dwingelandi/ , Ofl:UONAPARTE ' S laatfle Feldtogten , van
1812 af, tot en met zijrie ontfchaping in Frankrijk,
en zijne overfcheping Haar St. Helena. Een Gedenkbock , ook voor Nederlanders. Naar het Hoogduitsch
van c. A. GUNTHER. Te Zutphen, bij H. C. A.
Thieme. x816. IV en 387 Bl. In gr. 8vo. f 3- :

M en kan elke Gefchiedcnis nit twee oogpunten befchouwen : of Zij, namelijk, getrouw en waarachtig
zii, (eene eigenichap , die elk historisch verhaal moet
bezitten, tot de kronijk ingefloten;) ten andere: of Zij
aan
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aan de hoogere aanfpraken eener eigenlijk genoemde Gcfchiedenis beautwoorde, door oorzaken en gewrochten
raar behooren tot elkanderin verband te brengen, den
itijl eene zekere mate van deftigheid bij te zetten, en
Diet alleen gebeurtenisfen te leveren, maar ook bij de
groote refultaten flit te ftaan, kleinigheden kort, en
gewigtige daadzaken meer omitandig te vermelden. Het
eerfte oogpunt ziet dus op de zuiverheid der ,/lopp ; het
tweede op de gefcbiktheid en bevalligheid -van den vorm.
Pasfen wij dit geflelde toe op het voor ons liggende
boek, zoo komt het ons, wat waarheid en juistheid
der vermelde gebeurtenisfen betreft, bij uitftek voldoende voor. Na eene gezette lezing, hebben wij (kleinigheden uitgezonderd, waar zelfs de beste Gefchiedfchrijver toe vervallen kan) geenen- misflag- van belang
aangetrOffen, behalve de waarfcbijniijk verkeerde opgay e, (bl. 78.) dat er roo,000 man tilt Moscow getrokken
waren. Daar de corpfen van VICTOR, DOAIBROWS.
KY en 0 U DIN T (onder dit getal niet begrepen) te
zamen flechts 35,000 man bedroegen, zou dus het geheele Franfehe leger , behalve de geledene verliezen
voor Moscou., flecks 135,000 man hebben uitgemaakt!
De meest gematigde, waarfehijnlijk nog te zwakke, opgave fchat dit leger op 300,000 koppen. Eenige andere grootere en kleinere bijzonderheden , waaraan wij
twijfeiden, zullen wij'-niet opgeven, daar het zeer mogelijk is, dat de Schrijver daaromtrent beter onderrigt
is, dan wij. Doch wat de andere vereischten betreft,
— een' aangenamen vortn, het pasfen van den flij1 naar
de onderfcheidene voorwerpen, zoo dat dezelve bij enkel krijgskundige details flechts duidelijk bij de grootere, baisfende gebeurtenisfen , daarentegen, ook met
kracht, nadruk en vuur zij bezield, (gelijk b. v. in de
ritmuntend gefchrevene plaats van AR ND-T, op hi.
kr-89 aangehaald) bet kiezen van groote. oogpunten , waaruit men de Gefchiedenis berchouwt, en bet
opdelven van de oorzaken der gewrochten: hiervan
heeft dit werkje ilechts weinig Zoo wordt b. V. de
ver.
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verandering in de flaatkunde van Zweden naauwelijks
aangeroLrd, de Deenfche zaken worden flechts oppervlakjg behandeld, en de zegerijke daden van WELLINGTON in Frankrijk beflaan (op bl. 245) Diet
racer dan vijf regels ! — Het is dus eene vrij goede gefchiedkundige fchets van de groote gebeurtenisfen der
vier zoo bij uitftek gewigtige jaren van 1812 tot 1815;
eene fchets, die de voorwerpen getrouwelijk mededeelt ,
maar de partijen niet behoorlijk heeft geftoffeerd noch
gekleurd.
De Vertaler heeft , van bl. 205-233, een vrij goed
beknopt verflag der voornaamite gebeurtenisfen bier te
lande, waarmede de Dllitfchers over 't algemeen nog
zoo weinig bekend zijn, medegedeeld: bet blijkt niet
volkomen, of de Heer GUNTHER dezelve geheel, of
flechts grootendecis, had over bet hoofd gezien, niettegenflaande den gewigtigen invloed dier voorvallen op
de beflisfing des Oorlogs. Wij lezen in de voorrede des
Vertalers (of Uitgevers) ook: dat men dit werkje „ in
„ een Nederduitsch gewaad, en tot op het cinde van
„ NAPOLEON ' S ftaatkundige loopbaan vermeerderd"
onzen Landgenooten aanbiedt; maar , waar deze vermeerdering begint, en dus het oorfpronkelijke eindigt,
blijkt nergens: wij gelooven echter , dat men dit begin
op bl. 273 te zoeken hebbe.
Men gevoelt ligtelijk, dat de hier vermelde gebeurtcnisfen,die buitendien elkeen' nog versch in 't geheugen
hggen, niet van dien aard zijn, dat men ze kan of behoeft te ontleden. Voor het gemak der Lezers ware
echter, zoo niet een register, ten minfle een inhoud,
en eene verdeeling in hoofdflUkken, zeer gemakkelijk
geweest, daar het werk thans achter etkander,, zonder
cenige ondericheiding of rustpunt, doorloopt.
Het bock is met verfcheidene offeicle ftukken, oproepitigen, proclamation enz. vervuld, die niet alle gelij1e waarde hebben. Het ware, naar ons gevoelen , beter geweest, de min gewigtige achter elkandcr, als aanhangfel of bijlagen tot het werk, te plaatfen.
De
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De fliji der vertaling is vrij zuiver van Germanismen en redelijk vloeijend.
itardbefchrtjving der once Volken , met de nieuwere verge*.
ken , door Mr. G. DORN SEIFFEN, Leeraar aan de Latijnfche Scholen te Utrecht. Ilk Deel. To Amfierdam, bij,
H. Gartman. 1816. In gr. 8vo. XLIV, 26o BI. f 2-:-:

Wij geven bier verflag van eenen zeer verdienftelijken en

de uiterfle vlijt zaaingeflelden arbeid. Dewijl het werk
voor geen uittrekfel vatbaar is, kan dit verflag ook niet anders dan kort zijn; te meer, daar wij den geleerden en be.
fcheidenen fchrijver, die in de voorrede verfchooning voor,
inaar tevens aanwijzing van het gebrekkige vraagt, om dit bij
de eerfle gelegenheid te kunnen verbeteren, in Beene zaak
van belang lets ter verbetering aan te wijzen gevonden hebben. Vitten — ja, dat kan men altijd: mar wanneer de
beoordeelaar van eenig belangrijk werk, in een vaderlandsch
tijdfchrift, de waardigheid van den post, welken hij op het
oogenblik, dat hij een verflag ter neder flelt, bekleedt, erkent, en zich befchouwt als fpreker in den naam van een hefchaard publiek; dan moet hij zich in de plants van elken
befchaafden lezer flellen, en vrageu: wat zegt die nu wel
bij het lezen van dit boek? en het antwoord kan onmogelijk
wezen: hij zit naar fouten te zoeken maar: hij wordt vermaakt, onderwezen of gefticht, en is den Ichrijvcr dankbaar voor het genot, hetwelk hij hem verichaft. De befchaafde lezer is tevens bercheiden, en, terwij1 het gebrekkige nooit
bet eerfle is, wat hem in het oog valt, verfchoont hij het,
waar hij het ongezocht mogt vinden (dit zal echter in het
your ons liggende werk . niet gemakkelijk gebeuren), neemt
in aanmerking de moeite, welke de zamenflelling heeft gekost, en vergeet niet, welk eene hardigheid het voor den
man, die ex profesfo eeirig'vak bearbeidt, wezen zou, wanneer hij, die dat yak van wetenfchap juist niet , voor zijn
boofdvak erkent (want wij kunnen niet alien hetzelfde beoefenen), door vitterijen zich als kenner zocht te wettigen.
Dit gedrag van den befchaafden lezer moet de regelmaat van
het gedrag des beoordeelaars in een geacht, en door gelled
bet befchaafde publiek gelezen, tijdfchrift ziju.

met
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Wanneer wij in de voorrede lezen:
Ik heb mij van derr
van
vele
geleerden
bij
het
onderzoek
van dit werk
arbeid
bediend, waaronder CELLARIUS,CLUVERIUS, HEEREN,
BRUNS, D ' ANVILLE en MANNERTVOOTal dienen genoemd
te worden ; maar ik heb niet , dan met omzigtigheid, van
bunne werken gebruik gemaakt, zoodat ik den eenen met
den anderen telkens vergeleek, en de oude fchrijvers over het
dikwjjls verfchillende gevoelen dezer geleerden raadpleegde,
ofiChoon ik mij ook hierdoor fomtijds in nieuwe inoeijelijkheden ingewikkeId zag, alle welken ik naar vermogen, dock
fornmigen niet naar mijnen wensch , heb trachten nit den weg
te ruimen." — Wanneer wij dit lezen, gevoelen wij aanflonds
wel , welke vlijt en moeite aan dezen arbeid is betteed, en aan
den anderen kant, dat, bij de oranogellikheid eener volkomene zekerheid ten aanzien der oude . aarcirijkskunde, bet bij afwijkingen moeijelijk te bepalen is, of deze al dan Met fouten
behooren gensamd te worden. Wij hadden daarom toch wel
gewenscht, dat er kaarten bij het werk waren , omdat wij
bij her nazien van die, welke wij voor ons hebben, foms,
nog al verfchil tusIchen de opgaaf des fchrijvers en de kaart
vonden. Zoo vinden wij , om een pear voorbeelden te noe.
men, de Turdttli geheel in Betica, en Met, gelijk de Ichrijver
Ons aanwijst, in het znidelijk Lufitanien. In de Infidee lirittannicre vinden wij op onze kaart de Regul aangewezen ,
geenszins , geiijk de fchrijver doer, ten westen der Atrebates en Cantii , maar in het midden van deze beide volken,
ten oosten des eerften en ten westen des laatften, terwijl
de flad der Regni, Noviemagus, benoorden de beide genoetn.
de volken words gevonden. De Atrebates -geeft de fchrijver
op gewoond te hebben op beide oevers der Tamefis; op onze
kaart vinden wij , belialve dat de (lad der Regni, Noviainapis , beztliden de Tainefis en benoorden de Atrebates, dus
tusfchenbeiden, ligt, dit laatfte y olk al te ver van doze rivier y erwijderd , dan dat het, naar doze ligging, gezegd zoude
kunnen worden haren zuidelijken oever te bewonen, hctwelk
althans niet antlers kan gezegd worden dan ten aanzien van
den zuideliiken Dover van den kleinflen der twee armen, welke naderhand zich tot formering der Tamefis vereenigen, terwijl de noordelijke oever van den grooteren arm reeds door
Zoodanige afwijkingen,
de Cateuchlani worth bewoond.
nu, zijn, bij de meerdere zwarigheid, welke met het aanwijzen
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lien der juiste grenzen in de oude Geographie verbonden is,
onvermijdelijk — wie zal bet gelijk of ongelijk bellisfen?
fladden wij daarentegen ook kaarten van den heer n o ii rt
S EIF F EN, wij twijfelen niet, of wij zouden meer overeenflenuning vinden, dan wij nu kunnen. Aan den anderen kant
is, hetgeen de fchrijver zegt, aangaande de meerdere kostbaarheid, waarmede het werk, indien er kaarten bij waren,
zoude zijn bezwaard geworden, ook waar. Wij zijn benieuwd, op welke andere wijze hij, gelijk hij belooft , deze
behoefte zal te gemoet komen.
Om nu voorts het werk zelf te doen kennen, melden wij,
dat het een werk is, juist gefchikt om de oude met de nieuwe aardrijkskunde in verband te ftellen, en dus onmisbaar
ook voor de beoefening der oude gefchiedenis in verband met
de nieuwere. Het is naderhand meer geworden, -dan du fchrijver aanvankelijk bedoelde. VOOr meer dan vijf jaren vOcir het
verfchijnen dezes works, wilde hij flechts , in eene ilardbefehrijving der oude Yolken, den lezer der oude fchrijvers een
laandboek der aardrijkskunde bezorgen, geevenredigd naar de
behoeften, uit meerdere vordering in kennis der vergelijkende.
aardrijksbefchrijving, namelijk der oude met de nieuwe volken , geboren. Na reeds ver hierin gevorderd te zijn, vertaaide hij zijn eigen werk, om het in 't Nederduitsch nit te
geven, gelijk thans gefchiedt, dewijI de verbeterde inrigting
der Latijnfche fcholen in , ons vaderland nu eene behoefte deed
ontitaan, welke de fchrijver geloofde hierdoor eenigzins te
kunnen vervullen, zonder de bereiking zijner eerfte bedoeling te doen verloren gaan.
Het werk zal vier deelen bevatten; twee zullen over Europa handelen, het derde over Azi , en het vierde over 4frika. Achter elke twee deelen zullen naauwIteurige bladwijzers
gevoegd worden, alzoo dat men dezelve als een klein Woordenboek der oude Aardbefebrijving zal kunnen gebruiken.
De waarde van dozen arbeid words dalrcloor voikomema,
dat de fchrijver oude gefchiedenis met oude aardrijksbefchrijving vereenigt, en achter ieder land een kort overzigt voegt
van de lotgevallen van het y olk en land, van de vroegite
den, dat dozen bij de Grieken en Romeinen bekend waren,
tot aan den ondergang van het Romeinfche rijk in het westen van Europa, en tevens, zoo veel de ouden hiervan melding maakten, de gefteldheid van. den grond en de zeden en
werk13
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werkzaamheden der inwoners kortelijk befchrijft ; zoodat dit
werk eigenlijk eene oude flatisciek 'Tiede bevat, en dus niet
alleen, gelijk de fchrijver zich befeheiden uitdrukt , den lezer, die iets meer wenscht te weten dan de bloote Jigging
van landen en volken, eenige aangename oogenblikken verfchaft, maar, alles vereenigende, wat tot de volkomene kenmis van de oude landen en volken noodig is, het beste geleide words, hetwelk de beoefenaar vinden kan; zoodat voor de
behoeften der Latijnfche fcholen uitmuntend gezorgd is.
Lene geleerde inleiding maakt den lezer bekend met de gefchiedenis der oude aardrijksbefchrijving in de drie onderfcheidene hoofdtijdvakken dier wetenfchap, en met de vastllellingen der ouden in dezen , welke men dient te kennen
tot het regt begrip hunner aardrijksbefchrijving; met derzelver verdeeling van de bewoners der garde naar hunne fcha:kw en naar de plaats, die zij met betrekking tot elkander op
clezelve hebben, — van de winders, en van de aarde. Het
Pot dezer fchoone inleiding maakt eene opgaaf nit van de berekening der meest gewone aardrijkskundige affianden der
ouden.
In dit deel vinden wij Hispania, Gallia, de Brittannifche

eilanden, Germania, Europeesch Sarmatia, Yindelicia , Rheetia, Noricum, Pannonia, Dacia, 1Woella , en Illyricum. -Het werk is opgedragen aan Z. M. den Koning der Nederlanden.
De flip van den beer DORN SEIFFEN is gemakkelijk en
bondig. Wij zien met verlangen de overige deelen te gemoet.

Alga:men beoordeelend Petylag van het over- en weer gefchrevene ter take van des Heeren J. G. LE SAGE TEN BROKE'S
Verdediging der Voortreffelijkheid van de Leer der R. K.
Kerk. Ilde Afdeeling. Te Deventer, bij J. W. Robijns,

In gr. 8vo. f

I -. :

T oen ik, vOcSr eenige maanden, in mijne Narede (a) verfchil(a) Narede op het sverkje: de voortreirelijkhed van de leer der R. K.
K. getoetst, e. z. v. door 1.
SCRUL TEN, PredZkant te Breda,
v As BERGEN sat c o M r. 1k zie , uit een onzer geachte
14:1
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fchillende aanmerkingeu maakte op het illgerneen beoordeelend
Vergag , ftond ik in het denkbeeld, dat de fchrijver een
Roomschgezinde was , en tot den geestelijken ftand behoorde. In dezen waan verkeerende, beichouwde ik dit aukje,
hoe vele onnaauwkeurigheden het ook behelsde, met geen
ongunftig oog; en ik had zelfs eenig welgevallen in den
Met cites veroordeelenden en verwerpenden geest, die den
fchrijver fcheen te bezieten. Ik gevoelde wel de menigvuldige en grove feilen, can welke hij zich had. fchuldig gemaakt, .zijne verminkingen en averegtfche voorftellingen van
het door mij en anderen tegen den heer TEN BR OEE aangevoerde; doch ilt begreep, dat ik hem zulks zeer befcheiden, en zelfs ingewikkeld , kon en moest aantoonen, vastelijk
vertrouwende, dat hij zich, in zijn volgend ftukje, daarvoor
wachten, en niet ten koste der waarheid zijn verweerfchrift
(b) voltooijen zoude. Eer nog dit zijn tweede flukje in het
licht verfcheen, was mij de fchrijver bekend geworden: en
nu mogt ik te meer verwachten, dat hij, op zijne mistlagen
opmerkzaam gemaakt , behoedzamer handelen, en met zorgvuldiger waarheidsliefcle zoude toetfen en beoordeelen. Niet,
dat ik eenige verfchooning begeerde: vrij en openlijk mogt
hij al het zwakke van mijn betoog, waar hij dit zwakke
vond, aanwijzen: maar dit begeerde ik van hem, dat hij het
Met flechts zwak noende, maar het zwakke er van bewees;
en bovenal, dat hij zich van onbetamelijke kunstgrepen onthield.
\TerTijdfchriften , dat er op bet gebruik des titels: Prefident van het Provinciaat Kerkfrefiuter van .Noord- Braband , aanmerking gemaakc is. Waarom Mogt ik mii dan naar dezen kerkelijken post niet benoemen, daar
anderen zich wel benoemd hebben naar ividrdigheden , welke zij niet
iteer, maar voormaals bekleedden , en daar er zelfs zijn, die met titels
prijken , welke met de kerkclijke bediening in geenc betrekking ftaan.
Dat ik, in de Narale, dien the! weglier , gefchiedde nit kieschheid.
Eerst op het einde van het vorige jaar weld tilt ltukje uitgegeven , en
niet vóór het begin van dit jaar algemeen verfpreid: daarom onthield ik
mij , voorbedachte/ijk, van eon' rite!, aan cen' post verbonden, van
Wiens blijvend bezir ik toen onzeker was.
(b) Over de benaming van verweerfchrift, aan zijn Verflag gegeven,
ergere zich de fchrijver niet. Het is eon volltrekt verweerfchrift ten
behoove der Roomlehen, en een van de listigiten, onniat het den fchijn

van gemoedelijke onpartijdigheid en waatheidallefde aanneemt.
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Verre van deze regtmatige verwachting vcedaan te zien,
vind ik het tweede gedeelte van zijn Verflag :]og beneden het
eerfle. Was het eerfle oppervlakkig en weinigbeduidend, niet
veel meer dan verminkte uittrekfels uit de gewisfelde fchriften behelzendf-,, , en alzoo den fchijn van eene winstbejagende
vinding verradende; het laatfte is nog veel nietiger, en levert
zoo weinig van des fchrijvers eigen werk op, dat ettelijke
bladzijden het alles -zouden kunnen bevatten (c). En vond
ik, in het eerJte, vele onnaauwkeurigheden, weglatingen en
verminkte opgaven van, door mij, aangetogene redenen en
bewijzen; het tweede biedt die zoo overvloedig aan, dat ik
openlijk moot verklaren , den fchrijver fchuldig te houden of
aan verregaande onachtzaamheid, die geen' beoordeelaar voegt ,
df aan voorbedachten moedwil, die hem , bij elk, die zijn'
naam kent, met minachting en fchande overlaadt. Ik zal dit
gezegde met proeven -ftaven, en bewijzen, dat niet alleen
zijne tegenbedenkingen zwak en nietig zijn; maar dat hij zich
aan onnaauwkeurigheden, geheek weglatingen van de door mij
aangevoerde redenen , en zelfs aan verminkte opgaven en voorfiellingen van dezelven , vergrepen heeft.
I. Zwakke en nietige tegenbedenkingen. Zes bewijzen daar.
voor had ik opgeteekend. Om de kortheid te betrachten,
zal ik fiechts drie aanvoeren.
Hoe zwak en ongegrond is de, door hem voorgeflelde,
bewering, (btadz. 44, 45) „ dat de Godsdienstinvoering"
(door de Apostelen en de eerfle door hen verordende leer.
aars) niet als volbragt is aan te. merken, zoo lang er niet
„ ddn doopfel en ëdn geloof zij." (d) Hadden dan niet de
Apostelen en de eerfte leeraars den ganfchen Godsdienst ingevoerd, den geheelen raad des Heeren tot onze zaligheid
aangekondigd, en de leer der waarheid in gefchrift gefleld, hoeweI
(c) AI het aangehaalde nit zeker ftukje: de knoop des gefchils, hetwelk eenige bladzijden beflaar, breng ik niet tot des fchrijvers eigen
work. 1k ken toch niet denken, hoe clerk hes verzekerd worde, dat de
verilaggever dezelfde is met den fchrijver van den loop des gefchils.
Zou de man zich dan nameloos op zich zelven beroepen. nameloos zich
zelven prijzen , van eon getuige twee getuigen maken, en voLTAF.
n E's ellendige , verfoeijelijke misleiding volgen I
(d) Zelfs in de keus der woorden (doopfel) fchikt zich de Hervormdo
verfloggever near de Roomschgezinden.
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wel nog niet alle volkeren die leer kenden en hadden aangenomen? Hangt de volledigheid van de Godsdienstleer en der H.
Schrift van derzelver algemeene verfpreiding en erkentenis af?
— Hoe nietig is zijne bedenking, (bladz. 67.) , dat ik mil
te fterk over bet regtmatige van ons bezit der H. Schrift
• uitgedrukt en gezegd heb: dat niemand ons haar bezit en
„ gebruik zou kunnen ontrooven, al waren er zelfs geese.
leeraars noch openbare leerbediening." Hebben wij dan de
H. Boeken uit handen der kerk en hare leeraars ontvangen?
Het ongegronde dier meening heb ik bewezen. Is derzelver
bezit en gebruik met het bejlaan der leerbediening verbonden?
Is zelfs met het beflaan der leerbediening de kennis der wearheid z66 verbonden, dat zij, zonder dezelve, volftrekt onmogelijk is? Dit weten wij, dat er thans tot ons Rijk eene
gemeente behoort, eene der oudflen order de Hervonnde
kerken, die, door voormalige verdrukking, nimmer een eigen
leeraar had, en echter, alleen door het bezit en gebruik der
H. S., zich bij hare geloofsbelijdenis zuiver bewaarde, en
voor alle andere gemeenten een voorbeeld van vroomheid en
deugd wezen ken. --- Hoe weinig afdoende is zijne aanmerdat velen, die, zonder oorfpronkelijke
king: (bl. Ho.)
:, taal- en oordeelkunde, in de kennis en de genade van Chris„ tus zijn opgewasfen, niet alien zijn." Ter befirijding van
dat, zonder eene onfeilbare
TEN BROEK ' S voorgeven,
kerk en haar gezag, de verkrijging Van zuivere waarheids„ kennis onmogelijk was,” beriep ik mij op al de hulpmiddelen,
welke wij daartoe bezitten: eene naauwkeurige Bijbelvertaling, openbare leerredenen, bijzondere onderwijzingen; en op
zoo velen, die, zonder taalgeleerden te zijn, de leer der
waarheid verbonden, en in de kennis en genade van onzen
Heer waren opgewasfen. — In dit betoog, door den verflaggever eene redevoering genoemd, „ fchijnt, zegt hij, zeker
lets ongenoegzaams te liggen, omdat velen toch niet alien
zijn." Hoe zonderling is deze bedenking Laat mij een
voorbeeld bijbrengen. Ik beweer, dat de verkrijging van
wetenfchappelijke kennis aan de hoogefcholen zeer mogelijk
is; en ik grond miju bewijs niet alleen op de tnogelijkheid,
omdat er de nitmuntendfte bulpmiddelen toe zijn, maar ook
op de zekerheid , omdat de ervaring er velen aanwijst, die aldaar zutk eene kennis hebben verkregen." Ligt in die redevoering zeker lets ongenoegzaams, omdat toch velen niet al-
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zijn? Op wien rust de fchuld, dat het niet alien zijn?
Wat voor velen mogelijk is, is geese onmogelijkheid in zich
zelve, al ware bet ook, dat het voor fommigen moefielijk
moest genoemd worden. Doch getuige de ervaring! In went
kerkgenootfchap vindt men de incest kundigen, die zuivere,
op eigene overtuiging gegronde , Godsdienstkennis bezitten?
In het Roomfche, hetwelk zich op onfeilbaar kerkgezag beroemt; of in het Hervormde, hetwelk gees gezag, dan het
alleen onfeilbare der H. S., aanneemt? Nog eens: heeft het
gezegde des verflaggevers kracht, dan is het onfeilbaar kerkgezag zeker even ongenoegzaam, en even ongenoegzaam bet
bewijs, uit dit gezag afgeleid : of zijn alle Roomfchen zoo
kundig en in de kennis en genade van Christus opgewasfen?
De andere tegenbedenkingen, op bl. 54, 55, 64, 121 ea
elders, ga ik voorbij, om niet te uitvoerig te zijn, derzelver waarde aan bet oordeel van elk overlateude.
II. Onnaauwkeurigheden. Van dezen zal ik insgelijks flecks
eene en andere proeve vooribellen.
Het is mij onbegrijpelijk, hoe de verflaggever (bladz. 43)
op het denkbeeld kome, dat 1k onderfcheid fchijn te maken
tusfchen de Apostolifehe leer en het onfeilbaar woord des
Evangelies, en, door de eerfte, de overlevering zou kunnen
verflaan. Indien hij al niet wist, dat men, menigwerf, twee
uitdrukkingen in dezelfde ,bereekenis gebruikt, had bet verband mijuer rede hem zulks duidelijk kunnen leeren, en mijn
betoog over de overleveringen, te vinden in de eerJle en tweede uitgave, bl. 154-159, en in de derde, bl. 98—Iox, hem
moeten leeren, dat ik het gevoelen aangaande de overleveringen , met al mijn verfland en geheel mijn hart, verwerp. —
Even onnaauwkeurig is bet, als de fchrijver (bl. 116) beweert, dat ik de door den beer TEN BR. 0 Elt aangevoerde
„ grondflagen, op welke de IL leer rust , niet dan oneigen„ lijk, de kenmerken der ware kerk, naar de Roornschgezin„ den , noemen kan.” Zeer oneigenlijk en ongepast zoude
gebandeld hebben , indien ik al de kenmerken der R. K. beflreden had. Derzelver getal, naar de opgave van o v E ItB E R G, was mij niet onbekend; ik wist, dat andere Roomschgezinden dezelve nog veel vermenigvuldigen; maar ik hielcl
mij aan de opgave van TEN BR.OE it ,omdat ik tegen hem,
een Roomschgezinde, fchreef, en =Oat het moeijelijk is,
bepaald te zeggen, welke die kenmerken naar de Roomfchen
zijn,
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ALGEMEEN BEOORDEELEND VE1tSLAO.

379

gijn dewiji zij in derzelver voorflelling wijd verfchillen. —
Nog onnaauwkeuriger is des fchrijvers gezegde, (bl. 121)
f/ dat ik, de eenheid der leerbegrippen in de R. K. ontkennende, voor die ontkenning hoegenaamd geen bewijs geef."
Want ik noem de leerpunten op, over welke, gelijk de minst
gefchiedkundige weet, in die kerk, door alle tijden been, de
hevigfle gefchillen zijn gevoerd , en, wat fommigen van de.
zelve betreft, nog geene uitfpraak gedaan is.
HI. Geheele weglatingen van door tnij aangevoerde redenes

to bovijzen.
Hij, die toetfen en beoordeelen wil, opdat het ware en
valfche, het gegronde en min gegronde of geheel krachteloo.
ce, in de gewisfelde fchriften , kenbaar worden, mag niets
verzwijgen, maar is verpligt alles, wat wederzijds gezegd is,
aan to voeren. Aan die verpligting heeft de beoordeelaar niet
voldaan, en toevallig of opzettelijk verzwegen, wat in het
vertoog van TEN 1111 OEIC hoogst ongegrond en zwak, en in
het tegen hem aangevoerde alles afdoende en beflisfende was.
— Met geen enkel woord vind ik melding gemaakt van T E 1,1
nitOEK ' S meening en mijne wederlegging, aangaande , het
zoogenoemd onfeilbaar gezag der Joodfche wetgeleerden,
• hetwelk Jezus hun zou hebben toegekend; eene meening,
zoo geheel ftrijdig tegen de jammerlijke gefleldheid van die
• blinde leidslieden der blinden, en tegen de flellige uitfpra, ken van onzen Heer;"— of aangaande „ de onfeilbare kerk,
in de eerfle tijden des Christendoms, die dan eens van de
Apostelen last ontvangt, dan eens aan dezelven last geeft;
• dan beflist, en dan weder zich aan beflisfingen onderwerpt,'s
al naar mate TEN BROEK zulks verkiest en voor zijn' waan
gunflig rekent ; — of aangaande , de geregelde opvolging der
Geestelijkheid , die men onafgebroken laat voortduren tot
op onze tijden, en al verder tot den jonglien dag."
Waarom dat alles wegge aten? waarom niet openlijk gezegd,
dat TEN BR OK It van zaken fpreekt , van welke hij niets
weet? — Het is waar, ten opzigte van het laatfle, zegt hij:
welke ook de gefchillen zijn mogen tusfchen de
(bl. 46.)
historiekundigen , over het al of niet bewijsbare der geregelde
opvolging in de R. kerk ," e. z. v. Maar,, waarom toetst en beoordeelt hij de bewijzen niet, welke tegen de voorgewende
geregelde opvolging zijn bijgebragt? Zag en gevoelde hij misfchien , dat daar de geregelde, zich ongeftoord afwisfelende,
op-
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opvolging niet is noch zijn kan, waar geweld, list, out.
kooping, ongebonden leven, moord en doodflag zelfs, over
de kens der kerkhoofden, menigwerf, beflisten; waar twee
en drie Pausfen te gelijk den floel bezet hielden, en dien elk.
ander om ftrijd betwistten; en waar (het zijn de woorden
van den Kardinaal BELLARMINUS, de Pontiflee Rornano, 1.
c. 54. fprekende over de drie Tegenpausfen, ()REG on' us ne XII, BENEDICTUS DE XIII en JoANNEs DE
XXIII) het niet getmakkeltjk was te beoordeelen, wie banner

de wettige en regttnatige Pans ware, daar elk van dezelven
seer geleerde begunfligers en ,voarlianders had. Het moeten
ook zonderlinge gefchiedkundigen zijn, die over het al of
niet bewijsbare der geregelde opvolging in de R. K. twi,sten.
Het onbewijsbare is, gelijk ik te voren breedvoerig, en nu
weder met een enkel woord, bewezen heb , boven alle tegenfpraak. Zag en gevoelde de beoordeelaar zulks, waarom het
dan niet erkend, en waarom mijn bewijs weggelaten? Even
min maakt hij eenig gewag van mijn betoog tegen „ de on„ feilbaarheid der kerk en hare onfeilbare beflisfing in ge, loofsleer en fchriftverklaring.” Waarom mijne bewijzen Met
beoordeeld, die ik ontleend heb nit het gefchil onder de
a, Roomfchen zelven, waar en bsj Wien die on/cilbaarheid be„ flaat; uit den aard en den geest der handelingen dezer on„ feilbare kerk en kerkvergaderingen; nit de gelleldiseid hares. opperhoofden, en uit de proeven barer fekriftverklarin„ gen?” Waarom niet gefproken over mijne redenen en bewijzen tegen de opperhoofdigheid van Pet, us, en er zich afgemaakt met de ellendige aanmerking: „ de voor- en tegen„ fchrifcen zijn op dit punt oppervlakkig, of minder refit» ftreeks op de zaak afgaande.” Hij toone dit oppervlakkige, en Rave zijn oordeel, zoo drijdig met het gevoelen van
anderen, die mijn betoog in dit flak voor volkomen
fend erkend hebben.
IV. Perntinkte opgaven en voorflellingen.
Het is fchandelijk en allezins flrafwaardig, dat de beoordeelaar zich van die jammerhartige kunscgrepen bedienen kon:
hierdoor heeft hij openrik getoond, dat hij de zaak van den
beer TEN BR OEK wilde voorftaan, al ware bet ook ter
kwader trouw en ten koste der waarheid. Wat geeft hem
refit, om mijne en welligt ook anderer redenen en bewijzen
te verminken, en ons alzoo een betoog Le doen voeren, hetwellt
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wok het onze niet is, en, door verminking, al zijne krachc
verloor? — En dat hij dit gedaan heeft, zal ik bewijzen.
TEN BROEK, de noodwendigheid der ondersver ping aan ten
onfeilbaar kerkgezag willende bewijzen, beriep zich op het
door Jezus gebezigde zinnebeeld van een kind, nit hetwelk

hij afleidt, dat men niet onderzoeken en beoordeelen, maar
gelooven en gehoorzamen mom Hiertegen voerde ik mijne
redenen aan, betoogende, in welken zin de Zaligmaker die
leenfpreult gebruiltt, en in wellt een ongunflig Licht velerwegen in tie H. S. het zinnebeeld van kinderen voorkomt; zoo
zelfs , dat de Apostelen ernflig verbieden van geene kinderen
te zijn, maar alien opwekken om volwasfenen te worden.
(Galat. IV: 1-7, 1 Cor. I-3. XIV: 20. en vooral
Hebr. V: 12, 13.) Dit ganfche betoog verminkt de verflaggever, (b/. nx,o. en 112,b.) en hij haalt alleen mijne aanmerking aan, bijzonder tegen TEN nit oE It gerigt, en in
eene aanteekening op bl. 81 en 82 geplaatst, waarin ik dezen eenige befcheidenheid wilde leeren, door hem te herinneren, dat het een kind, gelijk hij zich zelven noemde, niet
voegde, zoo fchamper en uit tie hoogte, onze Hervormers,
tie H. Schrift en de gebeele Protestantfehe kerk te beoordee•
len. Is het eerlijk gehandeld, alleen die aanteekening aan re
halen, en er van te zeggen, „ dat men dezelve fchamper en
3,1 Bit de hoogte zou kunnen noemen?" — Even zoo bandelt de verflaggever in het aanvoeren van mijne bewijzen
voor het betamelijke en noodige van het onderzoek der H.
S., die ik genomen had nit het .bevel van Jezus, Jo. V: 39,
, het verzoek van
het voorbeeld der Herders, Hand. XVII:
Paulus, Colosf. IV: 16, en uit andere plaatlen Ik wist zeer
wel, en de Ichrijver, die zegt , dat de meest onkundigedit weer,
behoefde het mij niet te herinneren, dat Jezus de boeken des
0. V. bedoelc, en dat de Bereers deze fchriften onderzochten. Maar is daarom mijn befluir valsch of zwak? Als het
onderzoek der oude Openbaring words geboden en aangeprezen zou dan bet onderzoek der nieuwe Openbaring verboden en ongeoorloofd zijn? Doch waarom voert tie fchrijver
mijn bewijs nit Colosf. IV: 16. niet nan? waarom verzwijgt
hij de andere opgenoemde tekfien: Rom. I: 7., 2 Cor. I: 1 ,
Jac. I: 1 ? — Schreven dan de Apostelen hunne Brieven
niet gelezen te worden; of waren er te Rome en te Corinthen, en onder de verfirooide Christenen, eenige onfeilbare
Cc
her.
BOEILBESCIL. 1817. NO. p.
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kerken, die dezelve onfeilbaar verklaarden? waarom dan gefchreve n ? Dock Paulus antwoordt zelf: „ wanneer deze
zendbrief van u zal gelezen zijn, maakt, dat hij ook in de
„ gemeente der Laddicenfen gelezen worde, en dat ook gij
• dien least, Welke uit Laildicea gefchreven is." — Nog erger is des fchrijvers kunstgreep, van welken hij zich,
119, bedient. Na gezegd te hebben, dat de voor- en tegen.
fchrillen, aangaande de opperhoofdigheid van Petrus, oppervlakkig zijn, wil hij echter een blijk geven, „ hoe uiteen„ loopend de opvatting van fchriftuurtekaen kan zijn,” en
bei. 00pt zich tot dat einde op tie vraag van Petrus aan je7us: wat zal daze? nainelijk Joannes, en des Zaligmakers
De beer TE
antwoord: wat gaat u dat aan? voig gy
a a 0 E K zag in bet eerfie woord van Jezus aan Petrus (voig
^naj!) rie opdragt van het kerkbefluur aan Petrus, als de zigtbare Opperherder; en in de vraag van Petrus: wat zal dez,c?
de verbaasdheid des Apostels, dat Joannes tot die kerkelijke
waardigheid niet verheven werd, man hij, Petrus, tot die
eer bellemd was. Over deze zonderlinge fchriftverklaring gal
ik mijne bevreemding te kennen; ik bewees het ongerijmde
Bier opvatting uit de geheele rede van Jezus, gal er eene
omfchrijving van, en voerde ten flotte aan het antwoord des
Zaligmalters op de vraag van Petrus: wat zal deze ? (Jo. XXI:
22.) indien ik wil, dat hij Naive, tot dat ik kome, vat gnat
het u aan? toen vragende: „ men verklare eens de vraag
van Petrus: wat zal daze? geiijk de fchrijver TEN BROEK:

Heere ! meet ik boven Joannes zijn? waarom geeft gy hem
„ niet liever den Herdersfial? en hoore dan het antwoord
„ van Jezus: indien ik wilde , dat hij tot mijne wederkomst
„ leefde; zou zulk een antwoord kracht of zit) hebben?" —
terwijI ik nit dat alles afleidde, dat , de Meer aan Fetus, in
„ de tegen hem gevoerde rede, zijn treurig lot en lijticn aan„ kondigde, van hetwelk Joannes bevrijd zoude wezen.” —
Is het nu billijk en ter goeder trouw, dat de fchrijver tilt
ganfche bewijs weglaat, sheen mijne verkiaring, en Met de
gronden, waarop zij aauvoert, en alzoo mijne bewij.
zen verminkt? Ilij fchame zich over die verkeerdheid, en erltenne openlijk, dat hij zoo min aanfpraak heeft op den naam
van beoordeelaar, as TEN BROEK Op dies van fchriftverklaarder. Heiden ;zijn blinde leidslieden der blinden, en van
hei-
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beide) wenfche ik , dat zij alzoo in hunne onwetendheid zulIan gehandeld hebben.

Deze mededeeling mijner gedachten oordeelde ik mij zelYen verfchuidigd Le zijn , tevens vericlarende aan alien, die er
belang in itellen, en voorat aan dien mmeloozen brievenfehrijz
♦er, die mij met zijne onverflandige en ongerijmcle brieven,
reeds tot drie maim) toe, lastig valt , dat ik ongezind ben alles to wederleggen, wat onwetende en jammerlijke beuzelaars
in de wereld flooten. (e) Is er iernand , die de ^vaarlieid lief
heeft, en openlijk, onder zijnen naatn, gelijk ik gedaan heb,
tegen mij wil fchrijven; hij zal mij aitijd bereid vinden ,•
hem re antwootden, en die leer to verdedigen, in wier onge.,
veinsde belijdenis en onvervalschte prediking ik mijne eere

Breda,

I. J. scno

E

(*)

den 21 Junij , 1817.

Cefchiedenis der Vaderlandfche Schilderkanst, feriae de hell.
der XVIIIde Eeuii, door RORLAND VAN EYNDEN er
ADRIAAN VAN DER WILLIGEN, Leden Correspondenteo
van bet Koninklijk Nederlandsch Infiitunt, ens. Met Po7sretten. Ifie Deel. Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz.
In gr. 8ro. IV en 462 Bl. f 5 - 12 -:

D

it werk is van belang voor onze Kunstgerchiedenis,
den wij voorheen een' grooteren overvioed van uitmuntend,.

(e) Op deze namcloose brieven maakt echtet cane eervoile uir.z)ndering
die brief, welke het postmerk van Utrecht drvgt en den ) Jan. iSr76
gedagteekend is. Hoewel numelocs en van cenen koomschgczindec, hecft
mij cchter deszelfs inhoud en gccsr, ams gentati2d, liefderijk en vo3 vaz
belangftelling in mijo geluk, behaagd.
(*) Door zijn Weleerw. tot de plaatfing dezer Recenfie in ons Masudwerk verzacht, hebben wii gerneend, ten geval?e d s verdienfielilken
Schrijvcrs , offchoon het ecrite link van dit Verjlag door ons niet is aangekondigd , zulks nict to mogen van de hand wijzen; te meet, daar wii
ons met daze bsoordceling ten vole kneen voreenigen.

Rant.
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Schilders, dan eenig land van Europa, misfchien 'tali? manwelijks uitgezonderd, het ontbrak ons ook niet aan berigten
wegens derzelver leven en werken. VAN MAN DER, MODER AKEN en VAN GOOL, OM Met van WEIJERMAN te
fpreken) zelve Schilders en Kunstkenners, hebben de Gefchiedenis der Nederlandfche Schilderkunst van haren oorfprong of
opgehaald, en, door de luisterrijke zeventiende Eeuw been,
tot aan het midden der achttiende voortgezet. Sedert dien
tijd was er, bij de verkwijnende en, zoo 't fcheen, uitaervende kunst , ook geen Geichiedfchrijver meer voor dezelve
opgeltaan, tot dat hare blijkbare herleving iii onze dagen,
waarvan de voortreffelijke Tentoonaellingen te Ainflerdarn,
onder andere, zulk een fprekend getuigenis geven, twee VaderlandMe Kunstininnaers en Kunstkenners uitlokte, on het
ontbrekende aan te vullen, en dus eene Gefchiedenis der Va-

derlandfche Schilderkupst federt de helft der achttiende Eeuwe
te leveren, wier flot wij hopen en vertrouwen, dat bet fchitterendlle gedeelce des werks zal uitinaken.— De Heeren VAN
EYNDEN en VAN DER w I L LIGEN bepalen zich echter
niet fliptelijk tot het genoemde onderwerp, noch tot het aangekondigde tijdvak. Daar bun werk als een volledig fupple.
went tot de beflaande Kunstgefchiedenisfen moet worden nengernerkt , zoo hebben zij in hetzelve Met alleen de Beeldhouwers, Gravi;erders , Bouwareesters en andere Kunflenaars van
dien card (vooral de Graveerders en Etftrs) opgenomen, sneer
ook eene nalezing gehouden van cite dezuilten, zoo wel als
Schilders, die te burner kennisfe gekomen, en door hunne
voorgangers overgeflagen zijn, zelfs van het begin der zestiende Eeuwe; ook van de reeds door II 0 UBR AILEN en andeter vermelde Schilders, van welken zij of jets meer, of jets
beters wisten mede te deelen. Deze nalezing is de eerfle der
vijf Afdeelingen, waarin de Schrijvers hun werk gefplitst heb
ben , en zij beflaat dit geheele Eerae Deel. Dear de Schrijvers hunne tack begonnen zijn v66r de vereeniging van ons
Vaderland (ons toenntalig Vaderland, zeggen zij) met Belgie,
zoo vermelden zij meestal Schilders uit de Hollandfehe School;
doch de gemelde inajving doet hen ook verlangen, bij deze
Gefchiedenis die der trlaainfebe te voegen, als nu te zamen
de Nederlandlehe School uitmakende.
Ziet dear het uitgebreid ontwerp der beide Schrijvers. Uit
de behandeling, voor zoo verre die nit dit Eerfle Deel ken
wor.
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worded opgemaakt, blijkt, dat zij allezins voor hunne taak
berekend zijn. Grondige keunis der theorie zoo wel, els
van de beoefening der kunst, bedrevenheid zelfs in hare kleinile details, onvermoeide en verbazende nafporingen, zoo nit
gedrukte als ongedtukte, fchriftelijke en mondelinge befcheiden, zijn op elke bladzijde zigtbaar. Hierbij voegt zich een
gepaste , deftige flijl, die, vervreemd van HO 1111RAKEN'S
Anekdotenjagt en w elJERMA N ' S ontijdige boert, in den
Schilder, Graveerder, enz. meer de voortreffelijklieden of
gebreken van den Kuullenaor,, dan de zwakheden of beingchelijkheden van den Mensch tracht te ontdekken. Dit moge
voor het gros der Lezers al minder aanlokkeiijk n; voor
eerie Kunstgefehiedenis (die met de feilen der individu's , buiten bet gebied der kunst zelve, eigenlijk niets te maken heeft)
is het zonder twijfel gefchikter. Dan, de Schrijvers pan
hierin, near ons oordeel, te verre; fomtijds verleidt hen de
liefde voor hun onderwerp, om voorname Kunsthelden, zoo
als VAN MIERIS den Onden en JAN s'rEztv, ook in hun
zedelijk gedrag te verdedigen, op grond van de veelvuidige
keurige voortbrengfels van hun penieel , die meer tijd en op.
lettendheid zouden vereiichen, dan een losbol en dronkaard
daaraan kan toewijden. Doch hebben zij bij deze opmerking
wel met het groote vermogen der natuurlijke vlugheid , door
lust en oogenblikkelijke inipanning onderfleund, geraacipleegd?
Het gedrag toch van verfcheidene groote Schilders , ook in
ons Vaderland, was alles behalve voorbeeldig.
Niet minder den vierhonderd -tweeêndertig Kunflenaers warden ons in dit Eerfle Deel, meer of min uitvoerig, voor
oogen getteld. Het fpreekt van zelve, dat dearonder ook
velen van mindere verdienften moeten zijn. Zelfs had men,
near ons inzien, wel een aantal Schilders kunnen wegiaten,
die yolflrekt niet bekend zijn, den door hunne ingeleverde
flukken aan bet St. Hiobs-Gasthuis te Utrecht, ten teeken
van bun meesterfchap in de Schilderkunst (bl. 36-40); en
de aangevoerde redenen daarvoor fchijnen ons toe, minder
voldoende te zijn. Voor het overige is bier zulk een rijkdom van berigten wegens velen onzer voortreffelijkile Genies
in bet vak der beeldende kunften, dac Liefhebbers dit bock
zekerlijk niet zonder genoegen zullen doorbladeren, en Kunstkenners bet gewis met nut zullen beoefenen. Men gevoelt
echter, dam bet y ear een doorloopend verfleg niet wel vatbear
Cc3
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bear is. Wij zutlen dus kunnen volfiaan met te zeggen, dat
men Onnrin, onder andere, zijne weetgierigheid kan voldoen
ten aanzien van H. OE KEY E R, (vervaardiger der Graftont.
be Van WILLEM DEN I.) den foramen VAN CAMP EN,
CORNELIS V ISSCHER, JAN LE DUc4z, AART VANDEIX
NEER, EGBERT VAN DER POEL,LIEVE VERSCHUUR,
JAN BAPTIST WELLEKENS, JAN wiJNANHS, MEINPFET HOBBEMA, HERMAN ZWANEVELD, QUIRYM
VAN BRF:KELENKAMP, den Beeldhouwer FRANCIS va.t<1
BOSSIIT, den OlIderi HONTHORZT en ziin' Z0011 WILT,EM, den Deiftlehen VAN DER MEER (VERMEER); de
Schilders nit de /Vijniegfcl/e School, it u'roEn VAN LAN.
cEvELT, JOHANNES TEYLER, en meer anderen; den
Werktuigkundigen CORNELIS DREBBEL, JAN OOFREE,
NICOLAAS SIX. ALBERTI'S VAN DER BU .RCH, BEE..
NARD PICART, HENDRIK SOUKENS, FRANS VAN
EYNDEN, JAN BAPTIST XAVERY, alien door vroegere
Gefchiedfchrijvers naauwelijks vermelde, eu toch zeer verdienlielijke Kunflenaars. Wij ;:ien met geoorloofde fierheid in
onze Landgenooten JANUS SECUNDUS, de edele Dochters van VISSCHER, en den voorrreffelijken LAMBERT
TEN KATE, ' t Been weinigen te beurt valt, pazij, of geftrenge wetenfchap in een' zeer hoogen trap, met meer dan
gewone kennis en beoefening der beeldende kuniten vereeeigd. Onder de Schilders, van welken de vroegere berigten
aan onze Scbrijvers ilechts eene nalezing overlieten, komen in
de eerfie plaats de beroemde Gebroeders HUBERT en JAN
vAN Evart, omtrent wier betwiste uitviuding, de fchilderkunst in olieverf, bier het vOcir en tegen onzijdiglijk wordt
te boek gefleld. Voorts vinden Wij nog eenige berigten, antler andere van FRANS HALS, JACOB JORDAANS, AELBERT CUY p , REMBRANDT VAN RHYN, BARTHOLOmEUs VAN DER HELST, (omtrent wien het bij uitfiek vereerende getuigenis van FALC o NET wordt bijgebragt) DIRE
DE BRAY, PHILIP WOUWERMAN, NICOLAAS BEReBEM, PAULUS POTTER, FRANS VAN MIERIs den Ouden, JAN sTEEN, (de vraag, of er d6n dan meer groote
S childers van then main geweest zijn, wordt bij doze gelegenheid dus beantwoord, dat de Alkmaarfche later en min.
der was) ADRIAAN VAN DX VELD K, de Plaatetfer ROIHEIN DE HOOOE, CH JOHAN WEENIN x. Met verlangen
aien
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zien H ij in het volgende Deel de voltooijing der door v A iv
cool. begonnen Levensbefchrijvingen van Schilders nit de
achttiende Eeuw te gemoet. Het uicgebreide plan de' Schriivers za/ ook de Kuns:bbinetten, TeekenIkatiernit7n, en zelfs
de nieuw.le TentoonfteTngen omvatten, en drs de Gefchie.
denis der Vaderlandiche Schilderkunst tot cp ooze dagen zoo
veel mogelijk voltooijen. Dit Deel is met de afbeeldingen
van dertien Kuntlenaars en eene Kunitenaresfe, op vier platen,
♦erfierd.
Met enkele aanmerkingen, bier en daar bij de lezing door
ens geinaakt, zullen wij den Lezer niet ophouden: dezeive
zijn toch niet van dien card, dat zij eenigzins de waarde vertninderen zonden van een werk, zoo gefchikt om kunstkennis en kunstliefde te bevorderen, als het tegenwoordige.

De Hoop des Wederziens, in twee Zangcn; met nog eenige an, door
Art
dere Diehtflukjes, van verfcheiden
DE EE.DY r F. Te Leyden , bij L. Herdingh en Zoon. 1817.
In gr. 8vo. 68 Bi. f 1-8-:
R U Y F F als dichter; wij ber
Wij kenden den Heer D
ons van hem zeils een en ander klein flukje van nitftekende waarde; maar dit wederzien — op zoodanig iets,
bij i5 mans klimmende jaren, bijna niet meer hopende,
verraste en verbaascie neen, verrukte ons. Met allertreffendst genoegeu lazen wij het. Kunst der poilzij; zno veel
mogelijk en gepast in dezan bondige en geregelde redenering; eclat, wanrachtig, ongekuniteld, natuurlijk gevoel,
van den inensch, dan vriend en echtgenoot — alles vereenigt zich in dit iluk , om het eene vereerende plants nan te
wijzen. Ganrne gavel/ wij het rheele beioep der beide zangen op. Doch, na het gelezen en herlezen re hebben, werden wij toevallig, en voor
gere;men tijd, verhinderd,
ooze gedaehten en gewaarveJrdmgen o p het papier te brengen. En hierom zullen ons titans, ten einde alles niet
gebrekkig of flooterig woria, tot wat losfer omtrek moeten
bepalen, en liever, door verwijzing op eene en andere fchoone partlj, de waarde van bet tafereel nader doen kennel/.
Dia eene opwekkel:jke inleiding, die tot nailer onderzoek
det
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der voorgeflelde belangrijke waarheid noopt, voigen de zwarigheden. Wij weten niets van de toekomst; alle herinnering
aan het aardfche is welligt beneden den verheerlijkten, enz.
enz. Dit worth te zamen wederlegd door de aanmerking:
welk is bet eerfte en het krachtigfte bewijs voor de onflerfelijkheid? oils veriangen near, onze behoefte aan dezelve,
onze onweerflaanbare afkeer van bet niet; God heeft ons die
zekerlijk Met ingeplant om ons te martelen en te leer te fle!/en. Even dit zelfde pleit voor het wederzien. \Vat belooft
ons de eenwigheid daar buiten? Wie kan zich eene eindelocze fcheiding van zijne dierbaren, zonder foltering, verbeelden? In wiens hart wordt de hoop, het vertrouwen niet levendig; en wien is die hoop en dat vertrouwen niet troost
fteun des !evens, bij finartetijk verlies, dat bij ze comma' zal
wedervinden, en voor altijd bezitten, die hem bier, als een
gedeelte van zijn ik en eigen beftaan, worden van het hart
gefcheurd? —Ziet daar het hoofdthema dezes geheelen dichtfinks. Het zalige van gezegde hoop, de uitzigten, die zij
opent, tie waarde der liefde tusfchen echtgenooten, ouders
en kinderen of vrienden, enz. enz. komen daarbij, gelijk van
zelve fpreekt, tevens in bet licht. Alles wordt opgehelderd
en verheerlijkt door voorbeelden en treffende fchilderijen.
En, terwijI de eerfte zang de zaak nicer in bet algemcen behandelt, komt de dichter in den tweeden op zijne eigene omilandigheden, op het geval, waaraan wij dit geheele,
ne vers verfchuldigd zijn, op het overlijden zijner veelgeliefde huisvrouw neer. Zoo wordt het een troostzang voor
deren lezer; terwij1 het boveudien voor de betrekkingen der
zalige overledene tot een gedenkftuk vcrftrekt, zoo fchoon
en roerend, als de band der kunst alleen bij geene mogelijkheid zou kunnen oprigten.
De plaatfen, die ons boven alle anderen getroffen en vermaakt — neen, dit woord dent niet — met zoeten wee.
cooed en verheven voorgevoel der toekomst geflreeld hebhen, zijn de beide teekeningen van cen fterfbed. Wel den
man, die, zelf danrtoe naderende, bij voorkeur zijne oogen
derwaarts keert, en daaraan, gelijk men zegt, bet incest con
ctno e Averkr! Tronwens,- het hetrof zijnen onvergetelijken
vriend s c rt uur E. N s , en zijne hartvriendin , zijne KO o s.
(Game verheven wij hem, op zijne bede, dit woord,
voor
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voor anderen misfchien plat en ciagelijitsch , maar voor zijne
ziel en zijn oor zekerlijk de rijkfte, de welluidendfte pazij.)
Ziet bier het eerfte, in den eerften zang voorkomende, zonder inleiding en Plot, ten kortfte zaamgevat:
uitgeteerd, fcuiptrekkend, afgeftreden;
Dar ligt gij ,
In 't klamme zweet des doods; zijn kil reeds door de leden;
Hij nadert langzaam, maar, met des to wisfer fchredn.
't Knielt alles , fprakeloos en fnikkend, om u been,
Of Nat, van verr', geboeid aan heilige gedachten.
De ftilte en weemoed klimt, bij 't minderen der krachten.
't Is, of een Englenwacht zich om uw leger fpreidt,
En, op Gods eerften wenk, de vlotte ziel verbeidt.
Op eens herrijst ge, als 't waar': de cioodsangst is geweken;
Van nit haar duister fchijnt een hemelsch licht te breken.
't Heeft al een nieuw gelaat; een lange, diepe zucht
Verruimt den ademtogt, en geeft den boezem lucht;
't Gelaat ontplooit zich zacht; een blosje verwt de wangen;
Den bangen zweerdrup heeft het waas der rust vervangen;
De ftille zielevreugd zweeft, lagchend, om den mond;
Het half gebroken oog zendt teed're blikken rond;
Een knikje of handendruk is 't loon voor die u nad'ren;
't Is al, wat liefde Awn! — reeds flolt het bloed in de ad'ren,
En toch, toch wil zij sneer, om ook nog troost te bien;
Zij gaart de laatfle kracht, — en.. flamelt: wtnEnzsEN! —
Met fmarte zien wij, dat bet tegenfluk uit den tweeden
zang zich nog minder knotten of ineendrukken laat. Slechts
een flaal van de wondcrbare eenvoudigheid, waaraan echter
geen kenner het ware poetifehe zal betwisten:
Toen , met een wild gelaat, — verbleekt, verflijfd van fchrik,
Min teed're dochter, die, vol blijdfchap, nog zoo even,
Van een gewenschte rust mij had berigt gegeven,
Nu, fnikkend, voor mij ftond, en angftig tot mij riep:
„ Ach, vader! kom toch eens! ik dacht, dat moeder fliep,
, Maar o! zij ligt zoo flil: — ik boog mij op haar neder;
„ Ik drukte hare hand; zij drukte die niet weder!
Ik boor haar adorn niet — 't is, of haar kleur verdwijn';
„ Ach lieve vader, kom! zon dat ook fterven
c5
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Daar zat zij — zoo gerust; — de handen zaamgevouwen;
met een hemellach er in;
't Getaat nog blozend
neen
Nier als een doode
een fiuim'rende Engelin.
En ik... hoe ftond ik daar! ja, als atm de aard gekionken,
Verplet — verbrijzeid — in mij zelven Aveggezonken;
Aan al de folt'ring van het grieventist wee ten doel
En toch — met zu!k een vreemd — met zoo gemengd gevoel
)34 't ttaren op haar lijk — en — hoe ik !anger flaarde,
Te booger opgevoerd, te meerder los van de aarde!
't Was, of zij tot mij fprak — rsaar — reeds in hemeltaal,
En, tor mijn troost, mij wees op hare zegepraal;
't Was, of de zielevre6, die op haar aanzigt fpeelde,
Aan mijn beroerde ziel allengs zich mededeelde,
El de onbefehrjfb're rust, waarme6 hear oog zich floor,
Met halfemende kracht, iu mij zich overgoot;/
't Was, of : . ondom haar flof een boorr wezen zweefde,
Zijn geest mijn' geest ontftak, zijn adeut in m 1,1 beefde;
't Was, of een hooger kring voor mij geopend !ag,
En ik, in de eeuwigheid, mijn dierb're wederz3g!

Wij mogen niet meer uitfchrijven; maar moeten veeleer vas
het gain-elle fink afzien, om ook nog een enkel woord van de
andere dichtftukjes te zeggen, die dezen bundel vullen. Slechts
tit nog, dat wij ooze tegenwoordige dichters, zelfs die van
de hoogfle vlugt, gerustelijk durven, ja moeten raden, deze gezangen met bijzondere toepasfing te lezen op eigene
oefening der kunst. De nuchterea geest, de regelmatigheid
en eenvoudigheid, welke zich bier aan gevoel en verbeelding zoo naauw aannuiteft, maken dezelven tot een model,
betwelk de zoodanigen, die de banden der fchool en bet
fnoeimes der kritiek misfchien te weinig hebben leeren kennen, en te d:kwijls elkander volgen op eene zee zonder bakens, niet ligt behaoren uit het oog te verliezen.
Het eerstvolgende is wederom een troostzang, en in ons
oog ecn meesterfluk van deze foort, door de menschkunde
zelve, als zanggodin, ingegeven en befluurd. De rest is van
onderfcheiden card en, natuurlijk, verfchillende waarde. Het
klene ftukje op -den onflerfeliiken NIE u\c- LAND is refit vernuftig. En tot een gepast ilot (ex ungue leonem !) fla hier
nog deze beeldtenis van
JAN
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dat open, rein gelaat;
Wat wil dat rond , gefpierd
Die fcherp gefneden mond; die breed gefronste fchedel;
Dat oog vol ziels; die bilk, die onbeweeglijk float;
Die vaderlandfche kop? 't is 21 — nature en edel.
Geen wonder: 't is het beeld, het fprekend beeld van hem,
Die, hart en pligt getrouw, alleen door beider Item,
Pau% doel, dat hem ontvlamt, ftaag rust'loos voortgedreven,
Zijn' hand, zich zelv' vergeet; zijn roeping met zich draagt,
En, fier, zich aan de fpitfe eens heirgen optiands waagt,
Die 't vaderland beftaan en vrijheid moesr hergeven.
dat vaderland! Hij geeft zich Pallas weer.
't Is vrij
Zoo keerde een CINCINNAAT naar Tibur' s Itille velden,
Maar 't juichend Rome zwoer zijn' burger eeuwige eer;
Eu ... K osP l R praalt als hij, — aan 't hoofd der ware helden.

De Bifbel, Dicht.puk , door A. LOOSJES, P z. Te Haarlem ,
bij A. Loosjes, Pz. 1816. In ht. 8vo. 29 Bl. f :.12-:
Dit flukje, met het ioffelijk oogmerk uit ,T,efproken en in het
licht gegeven, om aan kinderen en de aankomende jeugd een
oppervlakkig denkbeeld van den hoofdinhond, mitsgaders de
volgreeks van de onderfcheidene boeken des Bijbels te geven, maakt dos, als poRisch voortbrengfel, gene groote aanfpralten. Daar echter,, gelijk men weet , verzen zich ligter
dan proza in 't hoofd prenten, en het flukje niet lang is, zots
gelooven wij, dat de Heer L0 OS jES daarmede wezentijk
zijn doel zal bereiken. Ook outbreekt het bier en daar nice
aan dichterlijke trekker, vooral het begin, de belangrijkheid
des Bijbels, ook als gefchiedboek , en wel als het oudfre gefchiedboek, bevattende. —Het zij ons vergund, hierbij echter te rragen , of Gods Geest, volgens Gen. 2, fangs bet
angefchapene , of longs de wateren , die de nog ongevorinde
Aarde bedettten, heenzweefde; en vanwaar de neer t o o sj ES het heeft, dat de menfellen v66r den Zondvloed
dendienst met ontucht paarden? — De Bijbeiboeken worden
daarop, in de thans beflaande volgorde, met een paar, of
fomtijds was mees woorden, ter kenfchetfing, opgenoemd;
on bier a daar words, vooral in het begin der boeken des
Nien-
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Nieuwen Verbonds, met een' enkelen wenk, (gelijk de Schrijver zich te refit in zijne voorrede uiteirukc) derzelver echtheld aangewezen. Een kort flotvers , de belangrijkheid der
H. S. voor bijzonder hell en volksgeluk aanflippende , eindigt
dic eenveridig , doch nuttig boekje, aan hetwelk wij een' rijken zegen toewenfchen, hoewel wij den titel: tie Bijbel,
Dichtfiuk, voor den min dichterlijken vorm, een weinig te
verheven oordeelen, daar, zoo het ons voorkomt, de naam
van Inhoud des Bijbels daaraan wel zoo goed zou gepast hebben. — Ook is het geene evenredigheid , flechts anen enkelen regel voor den Brief van p AuLus aan de Romeinen te
bezigen, en een geheel couplet van tien regels aan het boek
EST-HER. toe te wijden, hetgeen toch , van den kant der
zedelijkheid , althans niet older de voornaainfien van het 011de Verbond behoort.

Lesfen, of Bijdragen tot Menfebenkennis; een Bock
Yeer tie Werekl zoo air :.-,ij is, niet zoo als zij wezen Inoest.
Naar het Hoogduitsch van den Hof rand D ' ECICARTSTIA uSEN, door D. ONDERWATER. Te Leyden btj J. W.
van Leeuwen. 1816. In gr. 8vo. 186 bl. f r - 16- :

OmAn's

Dit boek leert bij de opregtheid der duiven vooral ook tie
voorzigtigheid der- flangen voegen; het geeft zeer goede
lesfen van levenswijsheid, in een waarlijk bevallig kleed. De
titel is verflaanbaar genoeg, en wij behoeven er eeniglijk
de opgave van het fystema van het werk , zoo als die op
Karakters en
de laatfle bladzijde voorkomt, bij te voegen:
grondfiellingen. a. Inleiding tot de verhalen , en bewijzen,
hoe de menfchen uit gebrek aan wereldkennis ongelukkig
worden. Voorbeelden nit karakters. Grondflellingen,
taken en gevolgen. Regels der kloekheid. 2. Voordeelen des
gezelligen levens, getrokken nit WENSEL ' S wijsgeerige
werken. Noodzakelijkheid our gepast kloek te zijn in de
zamenleving. 3. Van den omgang met menfchen , en de
SI
nuttigheid
hunne temperamenten te befluderen. De fanguis)
nique, colcrique, flegmatique , en melancholique gefchil»
derd, volgens WENSEL ' S grondflellingen. lit alles ten
nutte aangewend en toegepast in treffende en belangrijke
verhalen." Het is mogelijk, dat onze jonge lieden alleen
de
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de inderdaad onderhoudende verhalen verkiezen te lezen; deze zijn reeds op zichzelve leerzaam, maar zij rnoeten dan
echter het overige doorbladeren, en van dat overige is iedere
gefchiedenis hier de toepasfing; het kan dus naauwelijks anders, of het nadenken worth gefcherpt, de leeslust uitgelokt,
en in hoofd en hart hecht zich menige nuttige ilelregel vast.
Van oat A R lezen wij bier weinig: hij was, toen hij het
hof ontweek , toevallig met zijne denige dochter op een onbewoond eiland geworpen; en zijne vorige ondervindingen geven hem overvloedige flof (en hier had hij den tijd) tot het
mededeelen van zijne lesfen over het to houden levensgedrag
onder menfchen; welke lesfen, toevallig en gelukkig, voor
zijne ROSALIA nog bruikbaar worden, daar zij, nog vt5Or
des vaders dood, uit de eenzaamheid verlost wordt, en het
tanlanden van een fchip haar eenen waardigen echtgenoot bezorgt. Het zal niet noodig zijn, de gronciftellingen en de
iaarbij gevoegde verhalen op re fommen; wij geven alleen,
ter nittokkende proeve, bet volgende, en bepaalden ons bij
voorkeur tot het meer drooge en flellige, out to doer voeIan, dat ook dit zeer onderhondend is:
„ Er zijn manner, die alleen op fpeculatie trouwen; het
vermogen van de bruid bepaalt de uitvoering van hetgeen zij
befluiten zullen. Is het this wel te verwonderen, wanneer
zij een meisje ongelukkig waken?"
„ Het is een groot voorregt voor een meisje, rijk te zijn;
zij bekomt dan zeer zeker eenen man; maar zeer onzeker is
het, of die man haar of haar vermogen bedoelt; eerst
oenige jaren met hem geleefd te hebben, kan zij beoordeelen, wat van de zaak zij. Een onbemiddeld meisje is in dit
opzigt minder blootgeiteld aan bedrog, dan een rijk."
„ Het is affchuwelijk, om het geld een meisje ongelukkig
te waken; evenwel wordt hiervan niet veel zaaks gemaakt.
Er zijn zoo zekere foort van afzetterijen, die gepriviligeerd
fchijnen."
„ De meisjes hebben volfirekt geene andere gedachten dan
deze: men huwt haar nit loutere liefde. Hare ijdelheid is de
fchuld van die misleiding; zij merken den listigen vogelaar
niet, en vallen van zelve in het net."
, Het vleit gewis onze eigenliefde niet, wanneer men zoude dit mensch is de gedeclareerde minnaar van....
niijn geld: dan, lieve meisjes l om niet ongelukkig te worden:,
MOCC
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zaj wezen moesten."

De minnaars, die enkel het vermogen van hun meisje bedoelen, zijn ligter te onderfcheiden, dan men wel denkt; er
is flechcs eene geringe mate wereldkennis en een weinig oplettendbeid toe noodig. Ik wil hier eenige karakters opteekenen; beoordeel uwen minnaar daarnaar, en red u voor het
dreigend gevaar! fmeed ten minlie uit uw eigen goud voor uzelve geen keten des ongeluks! koop voor eigen vermogen
geen boeijen der enendel Maine ziel beefs terug op dit denkbe Id," enz.
Nu ook lets voor de jongelingen:
Een braaf man, zoo hij een r; i1c meisje trouwen wil,
moet wel degelijk op haar karakter lawn, als hij Met ongelukkig worden wil."
if Er zijn meisjes, die volarekt geene andere verdienfte hebben, dan 'dat zij rijk zijn. Geld, en weder geld, is het ednige woord, hetwelk zij uitbrengen. Ik heb u rot een man gemaakt; door mij zijc gij geworden, wat gii zijc, enz. Voor
een man, die gevoel van eer en eigene waarde heeft, is zoo
icts onverdragelijk, en bet rijke meisje bezit maar zeer zelden gevoel voor zachte befcheidenheid, die haar leeren zoude foortgelijke wanvoegelijkheden te vermijden. En dan die
weinigen, welke daarvoor vaLbaar zijn, waar vinden die mannen, barer waardig?" — In ons Holland Loch nog wel nu of
clan, meenen wij.

Zirief NOB Illevrouwe A. E. It. DAENDELS, geb. VAN VLIERDEN, aan den Redactear der raderlandfihe Letteroefeningen.
Mijn Heer!

Eerst onlangs is mij ter.hand gekomen het vijfcle nommer
van uw Maandwerk, voor April dozes jaars, waarin bladz.
395 worden beoordeel'd, Brieven betrefende bet befluur der
Kolonien enz., zonder naam van den Auteur, in den jare
2816 uitgekomen bij den Boekhandelaar VAN DER HEY te
Andierdam, welke door den Recenfent toegefchreven worden aan den Heer v A N PO L A NE N. Zoo lang de Schrijver
alleen in aanmerking kwam, heb ik gemeend mil met den inbond
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bond van tilt werk niet verder re moeten bemeeljen, clan een

exempl aar van hetzelve aan mijnen Echtgenoot op de Kust
van Guinea te doen coekomen. Sedert hetzelve waarfchijnlijkerwijze kan zijn ontvangen, heeft het te eenemale aan berigten van dat gedeelte der Afrikaanfche kust ontbroken, gelijk, de teldzame fcheepsgelegenheid aldaar in aanmerking genomen, niet ongewoon is. Ik zoti, zoo fang ik zonder ant.
woord bleef, dat ltilzwijgen niet hebben afgebroken, omdat
de perfoon, dien ik voor den Schrijver moet houden, zoo
volledig bier te lande bekend is, dat ik veilig meende te kunnen onderftellen, dat dit zijn gefchrijf geenen aanmerkelljken
indruk zou maken ; immers niet, zoo Lang de aantijgingen,
Welke hij goedgevonden heeft door den openbaren druk te
verfpreiden, niet behoorlijk met onwraakbare bewijzen waren
geft,afd.
Dan, nu in zu/k een geacht werk, als waarvoor ik uwe
Letteroefeningen houde, de znak op nieuw is ter bane ge„brag, zal het mij, vertrouwe ik, niet ten kwade worden etduid, dat ik met een enkel woord re kennel] geve, dat hes
inisfchien edeltnoediger, althans minder voorbarig zeal geweest zijn, met zoodanige beoordeeling dezer Brieven te
wacbten, zoo al pier tot der de Schrijver (gelijk hij bij de
eerstvolgende gelegenheid belooft) met de verdere bewilzen
zal zijn voor den dag gekomen, ten minfle tot dat de He r
dl AENDELS in de mogelijkheld geweest zij om zich te reg vaardigen, het zij met eene openIkjice wederIegeing van het.
geen als lastertaal moet worden befchouwd zoo tang bet nict
volkomen bewezen is , het zij door tusichenkomst ern
een regterlijk onderzoek, waardoor een valfche belchtediger
welligt krachtiger kan beteugeld worden dan door regenfcbrijven, en waaromtrent mij geene andere zwarigheid is
voorgekomen, dan dat de Schrijver (zoo als ik onderrier
ben) zich uitlandig bevindt, en misfchien wel gegronde redonen heeft om vooreerst niet in het vaderland terug te keeren.
Ik veroorloof mij verder geene nanmerkingen op uwe voorgemelde beoordeeling, en verzoek alleen, dat aan dezen in
bet eerstvolgend nornmer van ow Maandwerk eene pleats worde ingeruimd; terwij1 ik de eer hebbe met achting te zijn,
Mijn Ileer!

ihnflerdam,
den 7 jUllij, 1817.

Uw Ed. dienstwill. Dienaresfe
A. E. R. 1 AENDEL 8,
geb. VAN YL IERDE.N.

396

NASCKETIrr.

Nafehrift van den Recenfent,, wegens vorenflaanden Brief.

D

en bovenflaanden Brief van Mevrouw DAENDELS hebben
wij, op Haar Ed. verzoek, en ten bewijze onzer volmaakte
onzijdigheid, niet willen nalaten te plaatfen. Hetgeen Haar
Ed. ons als eene voarbarigkeid toerekent, dat wij het werk
van den Heer VAN POLANEN eerder beoordeeld hebben,
dan de Heer DAENDELS (op vier maanden, en door de
zeldzame fcheepsgelegenheid foms meer dan een half jaar afflands vanhier verwijderd) zich bij mogelijkheid heeft kun.
nen verdedigen; dit, vertrouwen wij, zullen onze Lezers anders beoordeelen , en het tegendeel als eenzijdig befchouwen,
juist daar wij zelve zoo rijkelijk in de befchuldigingen van
den Heer VAN P oLANEN gedeeld hebben, nit welken
hoofde men het flilzwijgen ook voor vrees of misdadige
zwakheid zou hebben kunnen aanzien. Er beVindt zich in
het werkje, onlangs uitgekomen ,• van den Heer ENGELHARD, over den fiat:: der Nederl. 0. I. Bezittingen, almede zooveel ten laste van den gewezen Gouverneur - Generaal
van Neer/ands Indie , dat wij, in de onderflelling van deszelfs Echtgenoote, dit auk (waarvan wij eerlang eene Recenfie hopen te geven) desgelijks zouden moeten laten liggen tot de eventuele verdediging van den Heere DAENDELS,
hetwelk , zoo wij vertrouwen, geen onpartijdige, die in de
kennis der Oastindifche zaken door de Natie belang flelt, van
ons zal kunnen of willen vergen.
P. S. Bij een nader fchrijven , waarmede ons Mevrouw
DAENDELS wel heeft willen vereeren, melds Haar Ed. ons
Sedert mijn vorig fchrijven is er berigt
nog dit volgende:
van mijnen Echtgenoot ingekomen van de ontvangst der
voorm. Brieven; alsmede, dat hij zich onledig houdt (voor
zoo verre zijne bezigheden toelaten) met eene wederleg, ging der lasterlijke befchuldigingen, tegen hem bij die Brieven ingebragt, gefchikt voor de drukpers."

In het MEND. van No. VI. bl. 253. reg. 7 van ond. that ge.
die voor lien.
In het MENG. van No. VIII. bi. 36e. reg. 3 en 15 van
ond. flaat , door eene onduidelijke verkorting in het fchrijven,
p erms unibilicaris, in plaats van fan/colas ninbilicalls.

paard , lees gepaaid; en bl. 267. reg.

I3OEKBESCHOUWING.
Annales Academiae Lugduno -Batavae, a d. 6 Nov. A.
1815. ad d. 3 Feb. A. 1816. Rectore Magnifico J. M.
REI■ IPER. Scripto configna VA J. H. VAN DER
PAL
Academiae Actuarius. Lugd. Bata y . apud
S. et y. Luchtn2ans. 1817. 4t0. form. maj. pp. 147.
f 2- to- :
Annales Academiae Rheno-Traiectinae, A. 1815,
1816. HERINoA, Fil., Rectore Academiae Magnifico , G. VAN OORDT, Senatus Graphiario. Trai. ad Rhen. apud 0. I. van Paddenburg
et I. van Schoonhoven. 1817. 8vo. form. maj. pp.
XXIV, 263. f z-:-:

H

et is, meenen wij, ingevolge eene wet der nieuwe
inrigting op het Akademiewezen, dat wij deze jaarboeken van twee onzer Hoogercholen ontvangen. Dezelven zljn ditmaal inzonderheid rijk in ftoffe en belang,
onidat ze de opt-landing dezer luisterrijke Iigchamen , het
eene dadclijk flood verklaard, het andere onder vreemde
plagen zuchtende, ja ook deze plagen zelven en het lijden in den Acheron, tevens vermelden. De voornaamften, echter,, dezer juichtoonen, bij de eindelijke zege
op het allesverpestend monfter,,hoorden wij reeds vroeger,, en kaatften ze, zoo goed als wij mogten, onzen lezeren toe. Dit is oorzaak, dat wij ook bet overige
thans met meer bedaardheid ontvangen, en, bij wijze
van eenvoudig verilag, met befcheiden lof, kunnen wedergeven, zonder dat wij ons willen verftouten, de
woorden onzer waardigfteTriesters in Pallas heiligdoni
op de weegfchaal te leggen, of de vlekjes, van welken
het blankfte aangezigt zelden geheel vrij is, met den
winger aan te wijzen en uit te monfteren.
Dd
De
110 g KE1;SCII. 1817. NO. IO.

ANNALES ACADEMIAE

De inrigting der itukken is eenigzins verfchillende. Oat
van Leyderverfchijnt ten eerfle in kwart-formaat , en biedt
vervolgens eenen Latijnfchen Index aan eorum, quae in
hoc afinaliurn volumine continentur. Bovenaan ftaat eene
hitroductio, verhalende kortelijk de jongfie lotgevallen
der Iloogerchole; gelijk te vernweden was, en ook naderhand blijkt, van de hand des Actuarius, j. VAN
DER PALM. Daarop volgt KEMPER. 's Redevoering,
ter inwijding der heritelde Akademie, in het Hoilandsch
gehouden, en onzen ]ezeren reeds bekend. Zoo ook
het aanhangfel betrekkelijk de wapening der fludenten,
en SIEGENBEEK 'S dichtfluk bij evengenoemde gelegenheid. Voorts namen der Profesforen, Lectoren en
Akademifche Onderwijzers. Orde der lesfen, onder bet
Rectoraat van KE M P E R. Namen der Profesforen en
Lector aan het Amiterdamfche Atheneum (even als dat
van Harderwijk onder Utrecht,. tot deze Akademie betrokken). Orde der lesfen aldaar. Acta et gesta (handelingen en voorvallen) van 6 Nov. 1815 tot 8 Feb.
1816. Programma certaminis literarii (prijsfloffen voor
de itudenten). Lijst der verdedigde inaugurele Disfertaties. B A K E 's Inwijdingsredevoering, over de verdienlien der voornaamite (Griekfche) Treurfpeldichters,
inzonderheid EURIPIDES; een fink , naar vorm en
inhoud eere doende aan den jongen Hoogleeraar en zijne
Toeping tot gemelden post. KEMPER 'S Oratie, bij
bet nederleggen des Rectoraats, ons uit eene HollandIche vertaling van VAN ASSEN alreede gunflig bekend. Eindelijk, tafel der fchriften , door de drie Profesforen , die in het behandelde tijdperk overleden zijn,
namelijk SANDIFORT,BOERS en REGENDOGEN,
vroeger of later in het licht gegeven.
Wij behoeven er,, tot verdere aanprijzing van dezen
belangrijken inhoud, niet bij te voegen, dat het eigenli.jk verhaal der lotgevallen, iri de Inleiding en latere
Acta, op eene zoo heldere als belangwekkende wijze,
in eenen fchoonen Latijnfchen Iliji is gefield.
D•
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De Utrechtfche Annales doen zich, als 't ware, nederiger voor. Zij (althans ons exemplaar) zijn in octaaf-formaat gedrukt, en misfen zo'odanig lets, als ons
met een' oogopflag den rijken fchat van zaken doet kennel]. Met de Inwijding beginnende, vinden wij I. daarvan het programme ; worden II. , ten aanzien van den acrd
en afloop dier plegtigheid, verder verwezen; komen
aan eerie lijst der lesfen; verder IV. aan eerie opgaaf
van itilioud en tijd der redevoeringen, door nieuw aangeftelde Hoogleeraren gehouden; V. namen van Profesforen, later aangefteld; VI. prijsftoffen voor de fludenten; VII. bevordering van den eerften Theologiac
Doctor , den Heer R. B. DE GEER; VIII. nederlegging
van het Rectoraat in handen van Pr. BILEULAND;
inwijding van het Harderwijkfche Atheneum, met
opgave van Curatoren en Profesforen; X. lijst der gehouLlene aanvangsredevoeringen aldaar.
Due paragrafen, ruim gedrukt en in de Latijnfche
teal vervat , behelzen de eigenlijke Jaarboeken; waartoe al het volg,ende , als bijlagen, behoort. Wij vinden
(baron], na dezen hoofdzakelijken tekst, eenen geheel
deuwen titel : Redevoeriugen en Dichtflukken, ter vieringe der plegtige Inwijding van de Hoogefchool te
op den 6 Nov. 1815, bij hare nieuwe inrigting,
md:breiding en opluistering, door Z. M. den Koning
der Nederlanden. Bovenaan een Voorberigt, behelzen.
de de vroeger beloofde gefchiedenis der inwijding, met
alles , war daarop betrekking had, zoo aanleiding als
nitvoering en deelhebbenden, Curatoren, Profesforen
enz. , door de pen des Herren VAN EIVIJCK,Secretaris van eerstgenoemden, Aanfpraak van den Prefident
Curator aan den Akademifchen Senaat en de nuderende Jeugd; ook reeds vroeger vermeld. Redevoering ter plegtige inwijding, van HERINGA; ons loffelijk bekend. Aanfpraak der Studenten aan de Curatoren , bij monde van DE GEER; desgelijks aan Hoogleeearen. Verzen bij de heugelijke gelegenheid
van
LIJ.BLINK, R. FEITII, DIERSEN (Wed, mot. 0,
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enz.; alien voorheen gedacht. H
Latijnfche Redevoering, bij de verwisfeling des Rectoraats: De rebus, quae 2Icaderniae Rheno - Traiectinae , ipfo Rectore, acciderunt , prosperis et
adyer s ; een ftuk derhalve, eenigzins vervangende de
Leydfche Introductio en Acta, en door ons met zoo
veel genoegen als toejuiching van de bekwaamheid des
Redenaars, onder verfchillende aandoeningen, fomtijds
al meesmuilende, gelezen. Lijst der boeken en kleine
ftukjes, door den overleden Hoogl. HENNERT, van
1 75 a tot 1808 gefchreven. Het werk wordt beaten
met eerie Inwijdingsredevoering van 's Lands Atheneum te Harderwijk door Pr. NIEUHOFF, zoo uitvoerig en hoogdravend, dat men 's mans onverzwakte
kracht en vuur bewonderen moet , ja naauwelijks gelooven kan, dat dit ftuk nit zijne pen is gevloeid, die
federt vele jaren aan de afgetrokkenfte, bedaardfte, minst
zinnelijke van aile fludien , de befchouwelijke wijsgeerte ,
was overgegeven. Inderdaad, opdeze'redevoering af,
zou hij de laatfte zijn, dien wij tot zulk een yak zonden roepen. Doch, wij kennen hem van elders beter;
en vinden bier alzoo eene nieuwe proef, hoe moeijelijk
een mensch is te beoordeelen, en hoe vele, fchijnbaar
itrijdige, bekwaamheden hij fomtijds weet te vereenigen
en broederlijk zamen te doen gaan. Men vergunne ons ,
tot een that, flechts den aanhef op te geven.
„ Is U, doorluchte Edelheden! aan wier kloeke
voorzorgen en wijs . beleid, Zijne majefteit , der Nederlanden Koning, het hooge toeverzigt op dit wetenfchappelijk leergefticht, door den zegen der algoede
Godheid en vorltelijke goedgunftigheid, herfteld, heeft
opgedragen, — is U, welken ik de eer heb , met
blij genoegen, in die aanzienlijke waardigheid te begroeten, — is U wetenfchap en kunde, op wier bevordering Minerva boogt, en het koor der Zanggodinnen zich verheft, — is U veredelende opklaring, zoo
naauw verknocht aan de waarde der menschheid, aan
het geluk van Ne6rlands y olk, aan de eer van bet vader.
SIMON S ,
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Berland, dierbaar ; (en ik weet , hoe dierbaar Tl dezelve zij!) — is het U, Edelen ! een hartflreelend genoegen, (en wie leest dit niet in uwen boezem 7) dezen ,
meer dan 66ns vereeuwden tempel, aan Pallas en het
zangrijk negental gewijd, door het kloek beleid en de
wel verlichte vaderlandsliefde, der voorvaderen bier gefticht, en Reeds, ook in kommervolle dagen, ten zegen van Staat en Kerk, in 'land gehouden, fleclits in
de jongfte dagen der overheerfching, door vreemd geweld, gefloopt , van under het puin to zien herrijzen,
en, op nieuw, te ftichten?—"
Men ziet , de volzin is nog maar half nit. Hij loopt,
juist gefproken, tot op de vierde bladzijde. En hebben wij dan Been regt , om, onder andere, 's mans onverzwakte Borst te bewonderen? Lang leve de, inderdaad waardige, grijsaard nog, tot nut van zijn vak en
plaats aan het beminde gefticht!
Het allerlaatfle is een feestzang van den bekwamen
A. C. W. STARING, dien wij met gênoegen lazen.
Na terugzigt op alles , bepalen wij gaarne den naam
van meer nederig, aan Utrecht gegeven, tot het voorkomen , misfchien tot het formaat alleen. De inhoud
is vooral met minder rijk aan feestelijkhe.id, aan thatfie en jubel. Nog dieper gedaald, en door allerlei verlies meer in verval geraakt, moest de herleving ook nog
meer vreugdewekkend en luidruchtig zijn. Wij onthouden oils van verdere vergelijkingen — beide geftichten den roem des vaderlands uittnakende;:en,-beider
voorname fprekers op de onderfcheidene tooneelen , bier
geopend, volkomen berekend zijnde, om dien roein te
doen uitblinken.
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J. I. F. scHmID

Kart Begrip der Christelijke Kerkgefchiedenisfe, voor
yolk en yeugd; door J.
s c Predikant
te Rickelsberg, in het Hertogdorn Wurtemberg. Veryolgd tot op den tegenwoordigen tijd , door A. Y r BY,
Doctor en Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Groningen. II Deelen. Te Groningen, bij J.
1816. In gr. R_vo. 538 Bl. f 3- 1'2. -:

De eerfte uitgave van dit Kortbegrip , dat zich ook als
een zeer aangenaam , onderhoudend leesboek bijzonder
aanprijst , zag reeds in i8ot , ook in onze taal, het
licht; de Eerw. s. VAN HOEK, toen Predikant te
Aalburg, (thans bij de Engelfche Gemeente te
burg) heeft de vertaling bearbeid, en wel op aandrang
van den Hoogleeraar Y n E Y, in het vak der Kerkelne
Gefchiedenis zoo algemeen bij ons hooggefchat, dat de
waarde dezes werks genoegzaam bliikt nit zijne reeds
toen gedane verklaring, dat hetzelve fchetswijze alias
bevat , wat tot eene voliedige Kerkhistorie behoort,
zoo dat het ter voorbereiding voor uitvoeriger ondcrzoek uitnemend gefchikt is; dat het bijzonder der
fluderende jeugd belangrijk is, niet alleen den Theo.
logant bij den aanvang, maar ook ter herinnering in het
vervolg; ook alien, die flechts een algemeen denkbeeld
der Gefchiedenis behoeven , en voor den Regtsgeleerden,wien het niet voegt, onbedreven te zijn in dit nelangrijk vak; terwijl hij het tevens den onderwijzcren
in de lagerc fcholen, als zijnde naar de gemeene vatbaarheid hunner leerlingen berekend, op het flelligst
aanbeveelt. Van zoo veel lofs , door eenen zoo bevoegden regter, had men eenen overvloedigen aftrek dezes
werks met vertrousven mogen hopen, zoo niet de ongunftige tijden , die wij zijn doorge.worfield , den koop- en
leeslust hadden verlamd; maar gezegde aanbeveling zal,
hopen wij, in de nn betere tijden, bij deze vernieuwde
uitgave, de gewenschte werking doer; en daarbij wint
de
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de lezer voorzeker , daar de Heer vi/EY, blijkens den
titel en een kort voorberigt , dezelve verrijkt heeft met
de voortzetting van den gefchiedktindigen arbeid tot het
llot van 1315, en vooral de gefchiedenis' der Oosterfche
kerk er heeft bijgevoegd, die de Schrijver zelf naauwelijks had aangeftipt. Deze aanmerkelijke bijdrage aan
het flot des tweeden deels , van zulk eene bekwame
hand, is bijzonder belangrijk, en in onze dagen vooral
ook bijzonder welkom. Eene aanteekening op bl. 307
moge van die belangrijkheid een nadere wenk zijn:
„ Ten jare 1809 fchreef ik, in mijne Kerkelijke Ge„ fchiedenis van de ilchttiende Beuw bl. 181 , het vol35 gende: In de tegenwoordige geiteldheid vat/ zaken,
,, is aan den kant der Rusfifche Christenen, naar men,/ fclielijken oogenfchijn, wel Beene regtftreekfche
broedering met de Protestanten nog te verwachten.
„ Maar hoe wankel is die gelleldheid! Hoe ligtelijk kan
„ er op het uitgebreide tooneel der wisfelvallige ftaten
„ iets voorvallen , dat den weg ontiluit voor eene ver„ eeniging van twee godsdienstgezindten , die , in de
„ achttiende eeuw, al gaande weg, digter bij elkander
„ gekomen zijn, en nu finds eenigen tijd zoo afkeerig
„ anders niet fchijnen, om elkaer de hand van gemeen„ fchap te reiken. — Het in dien tijd door mij ligt mo„ gelijk geachte is op het tooneel der wisfelvallige fta„ ten werkelijk gebeurd. Dat dan nu ook nog de toen
„ door mij gewenschte, daaruit ontflaan mogende, ge„ volgen eerlang gebeuren!”
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W. R. VAN IJSSELSTEIN

Itedelocring, over de zekerheid, dat geene poging ter
bevordering van menfchenzaligheid ongezegend blijven
zal, en over de vrerigd, dte elk hebben zal, Welke
hie/wan iets , hoe goring ook, heeft mogen toebrengen; gehouden voor het Nederl. Zendelinggenootfchap
to Rotterdam. Door W. R. VAN IJSSELSTEIN,
Predikant to Cillershoek en Illedebcfluarder van het
Genootfchap. Te Dordrecht, bij A. Blusfd en Zoon.
In gr. 8vo. 41 Bl. f : - 8 - :
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eftige ernst en eenvoucTige waarheid tram ons bij
deze zoo geheel doelmatige leerrede, waardoor deze
waardige voorganger zijne broeders ter ijverige behartiginge der zaak van het Zendelinggenootfchap aanmoedigt. De verkiaring van den Zaligmaker over het loon,
beide voor dien , die zaait en die maait , Jo. IV: 36, 37,
ligt van alles ten grondflag. I) Niet alien zien altijd
bier zelve het gewenscht gevolg hunner pogingen ter bevordering van menfchenheil en menfchenzaligheid. Een
ander is het ligt die zaait, een ander die maait. Langzame ontwikkeling zien wij in de natuur; en zou dan
het voortreffelijkst Rijk op aarde geenen tijd vereirchen?
de vorming van zinnelijke wezens , om eenmaal der
Goddelijke nature deelachtig to zijn? Overtuigend en
kfachtig worth dit door de ondervinding van alle tijden
aangewezen. — Ifrelgemeende en welingerigte pogingen kunnen echter niet misfen, vroeg of laat , de gezegendfle uitkornflen op te kveren. Vrocht wordt er eons
gezameld. Men kan geene poging aanwijzen, die in
het geheel niets naliet; ben wij kunnen nog alle vrucht
niet berekenen. Het begin meet toch gemaakt worden ,
en is zeker het gemakkelijkst niet; de zaligheid der
menfchen is Gods wil : vrome wil is wel niet genoeg;
maar vroegere voorbeelden leeren, dat ook gebrekkige
werktuigen iets goeds begonnen. Het is Gods wil, en
het Evangelic is eene kracht Gods. „ Omdat wij niet
al-
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ales doen kunnen, wat wij willen, omdat wij niet
„ alles zoo doen kunnen, als wij willen, omdat hier
eens een akker te vroeg ontgonnen wordt, daft
„ eenig zaad in de doornen valt, nu eens rotfen ons
in den weg zijn, dan weer arbeiders niet alien even
wijs en getrouvv , daarom zou er dan niets van al
„ ons werk komen, en wij ons vruchteloos vermoeid
„ hebben! Neen, Broeders! wat men zegge, dat ge„ looven wij niet van onzen Heer." 3) In de blijdfchap , die dit geven meet , zal de vreugd des genera, die
flechts beginner; mogt, niet minder zijn, then van hem,
die er de voile uitwerking van beleeft. Beide zullen zich
te zamen verblijden, en hij die zaait, do hij die maait.
Dit deel der rede heeft ons bij uitnemendheid opgewekt. De broeders zoeken noch eer noch voordeel bij
de wereld, ook niet bij God of menfchen voor nitflekender Christenen gehouden te worden; maar, dat de
goddeloosheid en wereldfche begeerlijkheden verzaakt
worden. En in het Rijk van den Heer kent men geene
ijverzucht. Omdat men nu niet weet wat men uitrigt , zal men- het daarom nimmer weten? enz. Veelfoortig is de dienst hunnes Heeren; om het even dan,
of men niet nicer doet dan zaaijen , en al dan niet tot
den oogst gebezigd wordt. De Heer kent zijne lieden.
„ Hij weet , wat elk het best verrigten kan, verrigten
„ zal." — Kort is de aanwijzing , en zonder eenige praal ,
van hetgene, waarover men zich nu reeds levendig
verblijden kan. Wij twijfelen geenszins, of de opwekking aan het Plot : „ Komt , Broeders ! nieuwen lust
„ en nieuwen moed gevat," deed bij alien, na zulk een
bartelijk, eenvoudig, maar uitnemend voorftel, eene
gezegende werking; en wij houden ons verzekerd, dat
de waardige fpreker zich, ten aanzien van dit zijn werk,
en over zaaijing en over oogst reeds geiijkelijk mogt verblijden.
51
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P. VAN EYX

Handleiding tot het lezen van den Bijbel, ter filchting in de Huisgezinnen der Christenen. Door r.
vAs EYK I y. U. D. en -Emeritus Corrector der
Zatijnfche Scholen te 's Hertogenbosch. Te Zmflerdam, bij A. B. Saakes. 1316. In kJ. 8vo. 99 Bk
f
-:
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it boekje getuigt van des fchrijvers geduld en vlijt,
zoo wel als van zijnen opregten wensch, om door Bijbelkennis nut te doen; en, zooveel wij zien kunnen,
doet het ook eer aan 's mans eigene Bijbelkunde en
oordeel. Zoo veel wij zien kunnen, zeggen wij; want
bet zou van ors te veel gevorderd zijn , dat wij alles
moesten nagaan en toetfen. Het werkje t och is geheel
een register op de H. Schrift, aanwijzende: i. de gefchiedenisfen, en hetgeen tot dezelve als bijlage beboort, in eene tijdrekenkundige orde, waarbij HESS
doorgaans gevolgd is; 2. alles, vat, buiten de gefchiedenisfen, regelregt, tot leering en flichting befchreven
is; hetwelk dadelijk bij de gefchiedenisfen, en zoo veel
mogelijk op dezelve toepasfelijk, is gevoegd; 3. dowerzeggingen; de nog onvervulde als een aanhangfel aan
het clot; terwijl de overige bij de gefchiedenisfen , waartoe zij naar het gevoelen van VAN HAMELSVELD
behooren, gevoegd zijn. De gelijkluidende plaatfen ftaan
telkens aan den voet der bladzijden. Ook de lezenswaardigfte gedeelten der Apokryphe boeken zijn mede opgenomen, en in een laatlte hoofelfluk wordt ook op FL Avrus JOSEPHUS gewezen. Het oogrnerk is , regt verftand der H. Schrift door dezen leiddraad te bevorderen ,
en de dagelijkfche Bijbellezing alzoo meer vruchtbaar
te maken; en eene aanwijzing tevens te geven , wat
men, bij de huisoefening, bij eene eerfte lezing voor
het minst, zonder fchade, voorbij kan gaan. Nog een
nadere bladwijzer, ten flotte , heeft geen ander doel ,
dan ieder te overtuigen, dat geen gedeelte des Bijbels in
de.
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deze Handleiding is over het hoofd gezien. De fell*
ver houdt, en te regt , eene verkorte uitgave des Bijbets , zoodat in denzelven niets voorkomt dan hetgeen
tot ftichting in de huisgezinnen gelezen moet worden,
voor eene moeijelijke onderneming, die niet ligt ten algemeenen genoegen zal worden tot ftand gebragt: zijn
boekje,hoopt hij, dat eenigermate daartoe den grondilag
leggen kan, alhoewel het den geheelen Bijbel opneemt ;
en wij durven onze huisvaders wel opwekken om de
proeve te nemen , en hunne huisoefening eens naar dezen leiddraad te rigten, vertrouwende, dat dit ter vermeerdering van Bijbelkennis en nuttige ftichting bijdragen zal.
De Onzigtbare, of de Cade/0e Voorzienigheid, werk.
zaam in de lotgevallen der menfchen. Door w. G 0 ED E Christenleeraar to Rotterdam. Jude en laatfle
Deel. Met Platen. Te Amflerdam , bij J. van der
Hey. In gr. 8vo. u54 Bl. f 3 - io-:
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it nuttige werk eindigt dus met dit Deel, betwelk
flechts vier Hoofdflukken heeft, namelijk : Blijken van
Gods Voorzienigheid, in gevaren ; Blijken van Gods
Yoorzienigheid , in den mensch tot .zijne beflemming en
tot zijn geluk op to leiden ; (in het opleiden van den
mensch tot zijne beftemming en zijn geluk) Blijken van
Gods Voorzienigheid, in vergelding van goed en kwaad
reeds in deze wereld ; en: De Onzigtbare, zigtbaar in
de gebeartenisfen van den laatflen tijd. Eene Ivelgefchrevene Voorrede toont ons bet oogpunt, waaruit
de Schrijver zijnen arbeid wenscht beoordeeld re zien ;
dat namelijk de Onzigtbare, of de Voorzienigheid, hoofdzakelijk ten doel heeft, de menfchen op te Leiden tot
zedelijkheid , en dat dus zinnelijk geluk minder het
boofddoel barer leidingen op aarde is ; iets , 't welk vele tegenbedenkingen affnijdt. In eene noot op bl. IX
dier Voorrede worden de Recenfenten (en dit is ook op
ons
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ons toepasfelijk) berispt , omdat zij bet woord noodlot ,
in den zin, door den Schrijver gebezigd, niet goedgekeurd hebben; en gevraagd, of er dan wel een ander
woord beflaar, waarin dezelfde denkbeelden zoo kort
kunnen uitgedrukt worden? Het komt ons nog voor,
dat het tot hiertoe gewone taalgebruik van fate= of
woodlot vonekt niet hetzelfde is als Voorzienigheid,
en iets geheel anders aanduidt. No oit hebben wij den
Heer GOEDE verdacht gehouden van er dit mede te
bedoelen; bet is flechts de vraag, of men eigenmagtig
dit taalgebruik mag veranderen? frereldbefluar ,- hoezeer algemeen, ware dan toch minder dubbelzinnig geweest. Het bijgevoegde: een Recenfent moet toch iets
bedillen ! is een trek van eigenliefde, aan vele Schrijvers maar al te zeer gemeen , die van bunne beoordeelears onbepaalden lof begeeren ; dear de Heer G o E D E
zelf erkent, dat hij over de Recenfiën volkomen te vreden kan zijn. Deze trek zal ons echter geenszins terughouden, vrijmoedig onze gedachten ook over dit derde
Deel te zeggen, waarin wij evenwel veel meer te prijzen dan of te kenren vinden. Dit laatfte zal zich tot
eenige bijzonderheden bepalen; de algemeene fchikking,
en doorgaans de keuze der voorbeelden, verdienen alien
lof. Het zal fommigen misfchien vreemd voorkomen,
het behoud van den Hertog VAN PARMA in de uitbaffling van het helfche werktuig, gedurende bet beleg van "Intwerpen, als eene bijzondere befcherming der
Voorzienigheid vermeld te zien; doch wij zijn het met
den Schrijver volkomen eens , niet omdat PAnmn. „zulk
„ een welwillend en goedhartig overwinnaar was," (dit
is te Maastricht in 1579, en door 's mans aandeel in
den monrd van WILLEM DEN I, wel anders gebleken, en was flechts verfijnde flaatkunde) maar omdat
de val van "Paverpen en Braband , in den raad der
eeuwige Voorzienigheid, de bloei van ilmfterdam en
[Tolland moest worden; een bloei, waaruit tallooze
edele vruchten van befchaving, verlichting en verbetering des menschdoms , van •erdraagzaamheid, kundighe.
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heden en ontdekkingen zijn voortgekomen. Zeer juist
is voorts de aanmerking,dat misfchien de val van Antwerpen het aannernen der Souvereiniteit over ons door
ELIZABETH van Engeland , die de zaak nu reddeloos befchouwde , verhinderd, en daarmede dus devrijheid van den Staat beflist beef. Ook deze E Li z ABETH levert menigvuldige voorbeelden op van Goddelijke bewaring; doch de Schrijver felt , naar ons gevoel ,
de ongelukkige Br A B. van Schotland te haren opzigte
in een al te ongunflig Licht. De fchuld dezer diep rampzalige Vrouwe aan den voorgenomenen moord van E L Iz A B E T H is nog niet zoo ftellig bewezen. Bij het
verhaal der zamenzwering tegen Venetie in 1618 (op bl.
31) fchijnt het gefchrift van sr. RLAL gevolgd, 't
weik grootendeels een Roman is. — Treffend zijn de
voorbeelden van bewaring des grooten Konings van
Pruisfen, FREDERIK DEN II. Mogen wij niet 011derflellens dat ook dit leven in verband fond met de
groote gebeurtenisfen onzer dagen, waarin Pruisfen,
door de herinneringen aan zijnen FREDERIK en zijne
oude grootheid bezield, aan Duitschland het fein gaf
tot herwinning der vrijheid? Wij geven voorts den
Schrijver in bedenking, of het uitbrengen van zamenzweringen door medepligtigen, waaraan vrees , eigenbelang enz. zoo veel deel hebben , wel een fprekend
bewijs is voor de zorg eener bijzondere Voorzienigheid ?
Onder de mannen, die door de leiding des Hetnels
bijzonder gefchikt gemaakt werden, om te voldoen aan
hunne hooge beftemming, zien wij in de eerile plaats
den beroemden Zeereiziger COOK, dan jus T INU s den
illartelaar,, AUGUSTINUS, ATHENAGORAS, JACOB REISING, orrsTAAF WASA, en FEST, die
alien langs onderfcheidene wegen, door een blijkbaar
hooger befluur, op dat llandpunt gebragt werden , waar
zij ten ineesten nutte konden werkzaam zijn. Het karakter van GUST AAF wAsA wordt door den Schrijver minder gunfig beoordeeld, dan wij dien Zweedfc hen
held
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held wet elders hebben afgefchetst gezien. Onder de
derde afd eeling , waarin de vergelding , reeds in dit ley en op het kwaad uitgeoefend, door eenige voorbeelden wordt geftaafd, (waarbij nog onnoemelijk vele andere konden gevoegd worden) fink NAPOLEON BUoNAPARTE de lust der misdadigers , en wordt befchouwd
als geftraft voor zijne verachting der menfchen, zijne
ondankbaarheid omtrent zijne eerfte vrouw, zijne ongevoeligheid omtrent de enders zijner flagtoffers, zijn
verraad omtrent Koning LoDEWIJK D E N XVIII , de
armoede , door hem veroorzaakt, en zijne herhaalde kroonrooverijen, door gelijkfoortige bezoekingen, die hemzelven
hebben getroffen. Dit geeft een' gereeden overgang tot
de godsdienftige befchouwing van de gebeurtenisfen onzer dagen; een uitmuntend ftuk , vol treffende waarheden , en 't welk dit godsdienflig-historifche werk allezins gepast eindigt. Men kan inderdaad de jongfte Gefchiedenis als een groot Drama befehouwen, waarvan
de Franfche Omwenteling en hare gevolgen de eerfte
tooneelen uitmaken; terwijl NAPOLEON ' S Regering,
al meer en meer geweldig geworden, het mensc:hdoin
doen zuchten naar eene ontknooping, die men echter
vreest nimmer te zullen aanfchouwen., tot dat God die
zelf, door Zijne almagtige hand, in Ruslands fneeuwvelden , en tusfchen Duitschlands opgezwoilene rivieren , daarftelt.
Wij mogen dus met voile ruimte ,dit werk, en in het
bijzonder dit Deel,aan den Lezer,, die voedfel voor zijn
hart en verftand beide begeert, aanbevelen. Misfchien
zou het nog vollediger hebben kunnen worden, door
eene befchouwing der geheele Gefchiedenis , in denzelfden trant als pier die der latere dagen behandeld is;
want wij houden ons overtuigd , dat er fporen in overvloed van een onzigtbaar wereldbefluur door het groote
geheel der Algemeene Gerchiedenis verfpreid zijn, wier
aanwijzing een der nuttigfte werken voor de leering des
rnenschdoms zou wezen. Dan, bet is te veel gevergd,
zulk eenen arbeid, die eene onafgebrokene en gezette
die
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die van eel' halven leeftijd vereischt, bier als in 't
voorbijgaan te vorderen.
De twee volgende voorbeelden, waarmede wij onzt
beoordeeling zullen fluiten, behooren, zoo 't fchijnt,
meer tot de natuurlijke gefchiedenis van het onverklaarbare voorgevoel in den mensch, dan tot de zedeliike
van het beftuur der Voorzienigheid.
„ Zeker predikant werd, terwijl hij van een bezoek,
dat hij aan een naburig vriencl gegeven had, terugkeerde , op weg door een onweder overvallen. Om zich
voor den regen te befchermen, trad hij onder den omloop van eenen windmolen; maar, eenigen tijd hier geitaan hebbende, werd hij van eenen zoo hevigen angst
overvallen, dat hij zich liever wilde nat laten regenen,
dan !anger aan deze plaats vertoeven. Naauwelijks echter was hij eenige fchreden voortgegaan, of de blikfem
floeg in den molen, en zou hem waarfchijnlijk getroffen , ja misrchien doodgeflagen hebben, indien hij daar
was blijven flaan."
„ Zoo bey ond zich, eenige jaren geleden, bij een
zwaar onweder, eene moeder met haar kind in hare kamer, alwaar zij bezig was met knielende te bidden.
Eensklaps werd zij zoo beangst, dat het haar, gelijk
zij zich uitdrukte, eveneens was, alsof iemand haar bij
de haren wegtrok. Zij verliet, uit dien hoofde, terftond de plaats in het vertrek; en zie, het duurde maar
weinige oogenblikken, of de' blikfem floeg niet alleen
in hetzelve, maar juist op de plaats, waar zij te voren
geknield had; het kind echter, dat, niet ver van daar,
in de wieg lag, blecf onbefchadigd."

ifanmerkingen , over de break van den hals des Dije.
beens ; door H. J. VAN HOUTE, Practiferend
te .elinfierdatn. Met Platen. Te Anflordam, bij J.
ft. Poster. 1816. In gr. Svo. 96 Bl. f 1- Io-:

H et wag onder de niet dagelps voorkomende verfchijn-
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fchijnfelen in ons land gerekend worden, wanneer in
de Genees- of Heelkunde eenig opzettelijk, daartoe
betrekking hebbend, gefchrift bet licht ziet; en hoe
weinige verdienen dan nog, onder deze, eenige bijzondere onderfcheiding! De voor ons liggende Aanverkingen, wel verre van op zulk eene onderfcheiding
geene aanfpraak te maken, verdienen integendeel onze
geheele opmerkzaamheid en aanbeveling, als gevloeid
nit de pen van eenen man, die, hoezeer de inwendige
praktijk uitoefenende, geen minder ervaren Heelmeester, en met de zucht bezield is voor de uitbreiding en
volmaking der Heelkunde in ons vaderland, en daarenboven als een onderwerp bevattende, dat op zich zelf
belangrijk en uitlokkend is ,daar er altijd en nog thans,
onder Heelkundigen van naam zelfs , getwist wordt
over de mogelijkheid der genezing van de breuk van den
hals des dijebeens, en, zoo dit al bet geval konde zijn,
dan alleen met verkorting; zoo zelfs, dat nog onlangs
de beroemde DELPECH, in zijn Precis elementaire des
maladies reputees chirurgicales , tom. I. p. 280, niet
geaarzeld heeft te hernieuwen,- hetgeen PIBRAC eenmaal Notarieel verklaard heeft, van onder andere 200o
francs te zullen betalen aan dengenen, die twee dijebeenderen van een en hetzelfde voorwerp zal aangewczen hebben, waarvan het eene van eene breuk van den
hals des dijebeens zal genezen zijn, zonder de minfie
misvorming. — Onze Schrijver, bezitter zijnde van een
dijebeen, dat alien fchijn heeft van in het midden van
den hals gebroken en door een waar beenweer volkomen genezen te zijn geweest, heeft gemeend, ook anderen over de gegrondheid of ongegrondheid van zijn
vermoeden te moeten laten oordeelen, daarvan eene
naauwkeurige, naar het voorwerp gemaakte, afbeelding doen vervaardigen, en dit alles met eenige aanmerkingen, als eene proeve zijner nafporingen , medegedeeld.
Na in de eerIle afdeeling eene zeer naauwkeurige ontleedkundige befchrijving van den hals van het dijebeen
op-
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opgegeven te hebben , bepaalt de Schrijver zich in de
tweede tot de breuk van den hats van dat been en hare
oorzaken; in de derde , tot de kenteckenen ; in de vierde , tot de verfchillende uitgangen; en in de vijfde , tot
hare behandeling. — De vierde en vijfde afdeeling zijn
ons vooral belangrijk voorgekomen, en moeten meer
bcpaald flrekken, om her vooromierftelde, de mogelijkheid namelijk der genezing van de bovengenoemde break,
en de beste wijze om dit te bewerkftelligen , te bewijzen. Het komt , om zich van bet eerfle te overtuigen,
daarop aan, dat men zich een joist denkbeeld van de
vorming van het ware beenweer eigen make, en aanneme , dat de natuur, in de genezing dezer breuk, bijna
in alles aan hare overige werkingen gelijk blijft , en deze deelen, op dezelfde wijze als de zachte , hereenigt.
Zeer joist heeft de Schrijver, oozes inziens , de vorming van dit beenweer afgefchilderd, en alles afdoend
aangetoond , dat dit beenweer geen onbewerktuigd concrement van uitgeftorte lijm, maar integendeel een levend organisch vezel- en vaatachtig zamenftel is , zoodat bet lidvocht, vooronderiteld zijnde dat er een vrije
toegang van hetzelve tot de gebrokene beenderen plaats
had, geenszins in that kan zijn, door verdunning of
wegfpoeling van die vermeende lijm, zich tegen de vormin g, der callus aan te kanten. Al hetgeen de Schrijver
verder ten bewijze zijner itching, de mogelijkheid der
genezing, aanvoert , pleit volkomen voor zijn gevoelen; en Rec. is het ten voile met hem eens , dat de
zeldzaamheid der voorbeelden van genezing geenszins
als een bewijs tegen hare mogelijkheid kan befchouwd
worden. — Ook de vijfde afdeeling noemden wij bijzonder belangrijk, omdat zij, op de meest voldoende wijze, tracht na te fporen , wat tot de genezing van de
zijde der kunst vereischt wordt, en in hoe verre men ,
door de tot hiertoe gebezigde middelen, aan die vereischten beantwoord heeft. Na de herflelling zal een
gefchikt verband de gebrokene oppervlakten volflrekt
onafgebroken bevestigd moeten houden. De vereisch.
10ERBESCII. 1817. NO, 1o.
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ten van zulk een verband door den Schrijver opgegeven zijnde, vergelijkt hij de van tijd tot tijd voor deze
breuk gebezigde verbanden en werktuigen , en derzelver wijze van werking, met de door hem opgegevene
vereischten, en toont ten duideliikfte aan, dat zij 'Haan
geene Of aan flechts eenige dezer voorwaarden konden
beantwoorclen. Biliijke loffpraak wedervaart hier den
grooten DESSAULT, over zijn eenvoudig zoo wel
als doelmatig middel, dat, al het nut aanbrengende ,
hetwelk men met de voorgaanden beoogd had, het
minst in derzelver gebreken deelde. De manier van dezen voortreffelijken Heelmeester opgegeven hebbende,
die iederen Heelincesfer behoorde bekend te zijn, deelt
hij eene eenvoudige en onkostbare verandering aan de
fpalk van DE SSAUL'F mede , die het nadeel wegneeint ,
dat, de uitrekking door fchroefwerktuigen gefchiedende, tot die uitrekking eene onbekende magi moet gcbezigd worden , Welke men nooit in ftaat is naauwkeurig te bepalen, en waardoor fomtijds de lijders op eene
jammerlijke wijze gepijnigd warden. Deze verandering
beftaat dan Merin, dat men aan het ondereinde de vierkante opening en de uitfnijding weglaat, en er in de
plaats een ijzer aan vast klinke, (dat wij oordeelen
zouden, dat niet te dun zijn moet) dat met de fpalk
eenen regten hoek maakt, en zoo lang is, dat bet de
breedte van den voet ter wederzijden eenige lijnen overtreft. In dit ijzer nu zijn twee dwarfe openingen ter
doorlating van de uiteinden van den uitrekkenden band , en
tusfchendeze vier ronde openingen , twee ter wederzijden,
ter doorlating van twee koordjes , die beftemd zijn, om
eenen houten knevel, na genoegzame uitrekking, te bevestigen , enz. Deze opgave wordt door eene zeer net
geteekende plaat duidelijker gemaakt. Dit verband van
D E S S A U L T, met de opgegevene veranderingen, oordeelt de Schrijver, dat vooral aan het laatfte vereischte
beantwoordt, dat de met elkander in eene naatiwkeurige aanraking gebragte beenflukken voor eene te flerke
cirukking beveiligd warden, zoodat de uitrekkende fpalk,
zal
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zal zij hieraan voldoen, aan haar bovenfte gedeelte niet
op den grooten draaijer alleen rusten rnoet , maar aan
het bekken een fteunpunt vinden, dat zich genoegzaarn
tegen deze drukking aankant, en de breuk in eenen zekeren grand van uitrekking houdt, zonder dat nogtans
de gebrokene oppervlakten daardoor van elkander verwijclerd worden. Dan, wij verwijzen den Lezer liever,
daar wij reeds te wijdloopig werden , naar het werkje zelf,,
dat met vier platen, door den verdienflelijken Ho u TMA N g,eteekend, voorzien is.
Wij bevelen dit in zijne foort zoo bondig als befcheiden gefchreven niet flechts den Heelkundigen ter
lazing, maar.fporen hen aan, hetzelve aan hunne eigene
onderzoekingen en ondervinding te toetfen. Het lijdt
geen twijfel, of niet alien zullen het gevoelen des Schrijvers toegedaan ziin; en daarom is voor bet belang der
zake noodig, dat ook andersdenkenden, niet zijdelings,
maar even openlijk , hunne tegenbedenkingen mededeelen , opdat men don eindeliik bet befluit zoir kunnen
opmaken, wie der waarheid het naaste bij komt.
Wij moedigen den verdienftelijken Schrijver aan, om
ons op meerdere voortbrengfelen zijner werkzarne hand
te vergasten, beloven ons daarvan voor de Heelkunde
veal g.oeds , en twijfelen niet, of men zal in hem den
waren theoretilchen zoo wel, als praktifchen Heehneester leeren ondericheiden, die der Heelkunde tot eer verfireki. , gelijk zij, helaas ! door zoo vele beunhazen,
den naam van Heelmeester onwaardig , wordt verduisterd.
Reis naar Madras en China, en terug over St. Helena, door
JAMES WATHEN. Uit het Engelsclt vertaald door N.
MESS cHAERT. Met Platen. In een Deel compleet. Te
Dordrecht, bij A. Blusf6 en Zoon. 1816. In gr. 8vo.
en 357 Bl. f 5- I0 - :

De reis, waarvan ons icier de Eerw. ME SsCHAERT eerie
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zeer goede vertaling aanbiedt, (en kon men van den Vertaler
van G IBBON eene andere wachten? mogt deze zijne vroegere, fchoone onderneming nog doorgaan!) — deze reis dan,
naar de rijke en fchoone gewesten van het Oosten, is niet
nit wlfizucht, noch uit eenig ander oogmerk gedaan, dan oin
de merkwaardiglie voorwerpen van natuur en kunst aldaar ter
plaatfe zelve of te teekenen. Men gevoelt, welk eenen rijken oogst hiertoe Indio biedt. Ook is het prachtige werk van
DANIEL waartoe de reis van Lord VALENTIA nog eene
rijke nalezing biedt, hoofdzakelijk tot dat oogmerk dienende.
WATHEN ' S nfbeeldingen echter, ten getale van 24, oordeelde de Uitgever te kostbaar ter volledige overneming, en
heeft die dus, bijna in evenredigheid der meerdere bevolking
van het Britfche Rijk boven Nederland, tot 7 befnoeid, die
zekerlijk reties uitgevoerd zijn ; doch wij zouden met den
Vertaler (die zulks niet onduidelijk in de voorrede te kennen
geeft)iiever, volgens de hoofdbedoeling des Schrijvers, een
of ander voorwerp van Indifche natuur of bouwkunst gevon.
den liebben, (b. v. het uitzigc van den top der Pagode te
Conjeveram, bl. 99.) dan twee platen van het kleine en op
zich zelve toch nietsbeduidende St. Helena. Over 't algemeen
komt het ons voor, dat de woorden terug over St. Helena ," de gewone terugweg der 0. 1. fchepen, flechts om
den man, die thans St. Helena bewoont, op het uithangbord
geplantst zijn, die echter, toen de Schrijver dat eiland bezocht, (hetwelk hij in 6 bladzijden afhandelt) in den hoogften glans zijner magt te Parijs zat , peinzende op den alles
bellisfenden togt, die hem Rusland, en dus geheel Europa,
moest onderwerpen.
Timers, deze reis is in 1811 en 1812 gedaan. De Schrijver boekt ons eerst met eene bevallige naiveteit zijne lotgevallen op zee; alsdan te Madras, waar hij zich echter flechts
eene groote maand ophield, (van 29 Julij tot 4 Sept. 18ii ;)
inarop zijne zeereis over het merkwaardige eiland Poulo-Penang
en Malacca naar China, waar hij te Macao en Canton van
25 Dec. 18i1 tot r Maart 1812 vertoefde. Zijne berigten
over de Indianen en Chinezen kunnen, na, zoo veel en velerlei 't welk over deze crude en verzwakte kinderen der befchaving gezegd is, wel niet meer geheel nieuw zijn, mar
verdienen tech nog altijd de aandacht der liethebbers van de
Volkeukunde. Over 't algemeen .febijnt de Heer w A T n E
sett
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een allergoedhartigst man te zijn: hij prijst de Indianen, en
%elfs de Chinczen, heinelhoor,, maar gelijk hij bijna alien,
die hem op zijne reis verzelden, of die hij daarop ontmoette,
met milde handen wierook van lof toezwaait. Deze in den
mensch zoo hoogst beminnelijIte eigenfehap moet ons echter
omtrent de oordeelen des reizigers behoedzaamheid inboezemen. Wij keuren het wel ten Iterkfte af, dat een zwartgallig
of bevooroordeeld vreemdeling, na een kort verblijf, of misfchien flechts op de doorreis, een afkeurend oordeel over
een gansch Volk waagt te vellen; doch ook hij, die flechts
maand onder eene Natie van vijftig, en twee maanden
onder eene andere van tweehonderd millioenen vertoefd heeft,
svaarvan hij de taal niet verflond, kan niet in 't aigemeen
over die beide Volken oordeelen. De gemakkelijltheid, wanrmede de gevleide volkshoogmoed der Indianen hem hunne
tempelen vertoonde, het vriendeiijk, althans beleefd onthnal
in China, mag ook onzen goedaardigen Reiziger wel omtrent
de gebreken dier beide Natien verbiind hebben. Zoo fchrijft
hij b. v. de mindere beleefdheid der Braminen beneden de
andere kasten aan de achtbaarheid toe, welke de waardigheid
runner kaste hun voorfchrijft, en aan den eerbied der andere
hasten voor deze. Zon het niet beter en waarachtiger zijn, te
zeggen, aan de ondragelijke trotschheid, waardoor deze foort
van menfchen zich gunflelingen des Hemels door hunne geboorte, ja wedergeborenen acht , de mindere kasten zecr verre
beneden zich rekent, en dus ook niet wel beleefd kan zijn
tegen Europeanen , die minder verachting voor de ongelukkige, vertrapte gemeene flammen voeden? Dit betluic is te natuurlijker, daar zelfs ooze, den Indianen zoo guullige, Schrijver de inifelling der kasten toch (bl. 165) ten ilerkfte iaakt,
en, zoo lang die bethat, als een' onoverkomelijken hinderpaal
tegen de voortplanting van het Christendom befchouwt. Bij
gelegenheid van den dienst der heilige zwijnen in China, eene
afgoderij, die ons den zinneloozen eerdienst der Egyptenaren
herinnert, en inderdaad het gevoel van elkeen', die het geluk
beefs een Christen te zijn, moet beleedigen, waarfchnwt ons
de Schrijver, „ dezelve toch met voorbarig te veroordeelen
„ of zeifs te befpotten , zonder de redenen te kennen, wel„ ke misfchien tot verklaring van dezelve kunnen bijgebragt
„ worden," (bl. 289.) Redenen , om een varken godsdienilige
ter te bewijzen! De Eerw. mESSCHAERT WijSt bier den
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Schrijver ook te regt , die elders (op bl. 327, 32 g) het getuigenis V211 BARI:ow wegens de laaghartigheid en fchelmachtigheid der Chinezen wraakt, op grond, dat dos eene Natie, die bijna een derde van het menfchelijk gegacht uitmaakt ,
en zoo vele ontdekkingen in kunflen en wetenfchappen gedaan
heeft, tot fchande gedoemd words. Doch men behoeft niet
aan te wijzen, hoe zwak zulk een grond is, die voor 't
overige het hart van den Schrijver de grootfle eere aandoet.
De Heer WATHEN wraakt ook (op bl. 341) BARROW ' S ge.
zag wegens den kindermoord in China. Maar BA n.R o w was
met Lord MACARTNEY in China's Hoofdflad, en pier enkel
in Canton , gelijk Vd A THEN: hij heeft dat geheele Rijk doorgereisd, en te Pekin zelf gelegenheid gehad, zich van die al.
fchuwelijke gewoonte door de fpreltendfte bewijzen te overtuigen. Dezelfde, reeds zoo dikwerf aangevoerde,meermenschlievende dan oordeelkundige geest bezielt onzen Schrijver,
wanneer hij (op bl. r5o) het getuigenis van eenen man, dien
hij aanvoert „ als van de uitftekendfte bekwaamheid, de on.
kreukbaarfce eer en opregtheid, en die vele jaren in de In„ dien gewoond heeft,” als een flaatkundig Motfchrift befchouwt, omdat het grootelijks ten nadeele van het karakter
der Indianen ftrekt, die toch antlers door de Engelfchen, juist
om ftaatkundige redenen, bijzonderlijk tegen- de Nahoniedanen
befchermd worden.
Men zou zich echter zeer vergisfen, wanneer men dachc,
dat er niet veel goeds, zeer veel goeds, in dit bock gevonden wierd. Reeds het aangevoerde heeft zijne achtingwaardige zijde: en buitendien yin& men er nog vele opmerkingen in, die ons ten minfte nieuw waren; bl. 51, 6g.. De
fcholen der inboorlingen in Indic zijn Haar de leerwijze ingerigt, welke Dr. BE r.t. eerst in Engeland heeft ingevoerd, en
die door LANCASTER. verbeterd is; en zelfs klimt die maMer in Indic tot eene hooge oudheid op. PIETRO DEL..
LE VALLE heeft daarvan reeds gewaagd; en volgens deze
leermethode hebbeu zich ook Zendelingen in de landtaal geoefend. Meisjes ziec men in die fcholen nooit. De bekwaambeid der Indiaanfche goochelaars, om zich een' degen in het
ligchaam te fleken , door onzen Schrijver gezien, verhaald,
en door zijne landgenooten naauwelijks geloofd, is dit jaar
door een' in Holland rondreizenden Indiaan aan zeer velen
openlijk vertoond. Bl. 151: Het huwelijk is bij de Indianen
een
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een godsdienstpligt; de vrouwen mogen zich niet onttrekken
aan het zogen harer kinderen. BI. 158: De kleediug der inboorlingen duidt reeds hunne kaste aan; flechts de laagile,
de Soedre's zijn hiervan, gelijk van zoo vele andere Bingen,
vitgefloten. B1. 173: De Mabomedaanfche inwoners van Hin.
dostan, die nimmer landbouwers of wevers zijn, than in
getal tot de bevolking, als een tot acht. Zeer aangenaarn en
belangrijk zijn de befchrijvingen, in het IV, IX en Xde
liooldfluk, van ecn nitflapje mar Conjeveram, van het fraaije Prins van Wales- eiland of Paulo-Penang, eene Dieuwe
Engelfche volkplanting niet verre van de ilraat van Malacca,
en van de voorheen Hollandfche !lad Malacca. Bl. 243: De
geheele vertelling van den vergiftigen Upas- boom is eene
fabel, door den gelukzoeker FOERCH verzonnen. Bl. 276 :
De doozen met dollars, door de Engelfc!ie 0. I. Compagnie
geflempeld, loopen door geheel China rood als gereed geld,
zonder geopend te zijn, en keeren foms, als een fprekend
bewijs van het vertrouwen, 't welk die Maatfchappij geniet,
in denzelfden /hat te Canton tern. Onderhoudend zijn de
fchilderingen der Chinefche maaltijden, maar vooral merkwaardig de 'torte fchets eener Chinefche tooneelvertooning, (W.
309-314) zijnde een treurfpel. Men ziet aldaar waarlijk op
het tooneel zeer fchijnbaar onthoofden; de Schrijver begreep
niet, hoe. Bl. 340: Elk Chineesch meisje (uit de hoogere
klasfe) van acht of negen jaren rookt tabak, en draagt dezen
met hare pijp in een klein zilveren beursje bij zich.
De Vertaler vergunne ons, ten forte, eenige kleine ophelderingen omtrent zijnen arbeid te geven of te vragen. Op bl.
4, reg. 4 van ond., words gefprolten van eene kiasfe van
menfchen, door welke verklikkers enz. uitgeleverd warden: dit
is noch taalkundig noch duidelijk; men bedoelt gewis: waar.
nit verklikkers enz. genamen warden. — Op bl. 14. worth gefproken van menfchen, die nach heidenen, Hoch Christenen,
maar afgodendienaars win. Welk is het onderfcheid tusfchen
heidenen en afgadendienaars?— De If eer MESSCHAERT weet
niet, war zijn Schrijver (bl. 23.) door plantains, bij bang
gevoegd , kan verftaan. Deze boom gelijkt veel naar den-ne
banaanboom; flechts is de vruchr veel dikker en 'anger. D A 1uPIER noemt hem den koning der vruchten, en befchrijft hem
uitvoerig. Men gebruikt hem zelfs in plaats van brood. Zie
ook LA HARPE 's Hifi. Gen. des Yoyages, T. VI. p. 470
E e 4
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475-- De rlitnigen, waaronder de Indianen zich y ank nit biJgeloof laten verpletteren, heeten niet rutters, of fpoormakers , van to rut, want de Indianen fpreken geen Engelsch ,
maar waarfchijnlijk naar den Afgod auTnn EN of cm vAN.—
De Teak (Tiek) is de harde ijzerboom, die in Arracan en
het Rijk der Birmans zoo welig groeit, den Engelfcken voor
den fcheepsbouw in Italie bijna onmis'onar is, en dos gedeel
telijk aanleiding gegeven heeft tot bet gezantichap nanr Ara
in 1795. Deszelfs groei cp Poole - Pe;;:mg ranakt dos dit e
land voor Engeland nog te gewigtiger.
Voor hen, die eenige oppervlakkige kennis van de Inrlifcbe
Godenleer en 's lands zeden en gebruiken went -ellen te bekomen, zal hetgeen in het Vide floofdfluk van dit werk daar.
over gezegd wordt, tot bevrediging van hunnen weetlust volthan kunnen. Over 't algemeen is in dit boek het nuttige
met het aangename vereenigd.

De Aarde, beleboawd in baren natuurlijken toelland en verdeeling, door ZeeZn , Rivieren , Mere);, Bergen en troestijDen, benevens derzelver doelmatige flrekking ; door N. G.
VAN KAMPEN. Met Kaarten. Ilde en laatjle Deel. Te
Haarlem, bij F. Bohn. 1317. ha gr. $vo. 274 Bl. f 3 -18 -:

Wij warden in den aanvang van dit tweede deel mar het
noordelijk AziV geleid, en vinden het midden van dit werelcldeel als met een net van bergen omgeven, doordien twee gebergten van het westen naar het oosten loopen, en door tusfchenbergen, wier koers noordelijk en zoidelijk is, worden
vereenigd. Bij het befchouwen der liana , inzonderheid van
.dzie , krijgt vol beflag en duidelijkheid het gevoelen van
HERDER, dat het vasteland van onze planeet een gebergte
is, hetwelk boven de oppervlakte des waters uitfleekt, en bethat uit bergketenen, die als het geraamte zijn, aan en naar
hetwelk her land zich gevormd heeft. Door die onderfcheidone bergketenen worden nu wederom onderfcheidene Adakten, kommen of gewesten geformeerd, wier gefleldheden
worden aangewezen met de Jigging in natnurlijk verband to
than. De voorneamfie takken van het flamgebergte, Imans,
formeren in Aziê vier onderfcheidene hoofdgewesten, of afhellende vlakten. Over de noordelijkile onderhoutit ons hec
eer-
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eerfte hoofdftuk, waar wij this Aziatisel Rusland leeren ken.
nen. — .raven wij bij de aankondiging van het eerlle duel
dezes werks den inhoud tot in de uiterfte bijzonderheden op;
wij zullen thans meer bij algemeene opgaven ons bepalen,
omdat wij rekenen kunnen, dat de lezer door ons verflag van
het eerie deel de manier der behandeling van den beer v A N
RAmpEN genoegzaam heeft leeren kennen, maar ook dewij1
wij noodzakelijk achten meerdere kortheid ons ter wet to
ftellen.
Tweede hoofdftuk. Westelijk Axle , Merkwaardig zoo wel
nit een gefchied- als uit een natuurkundig oogpunt. Het bevat Chaldea, Arabic, Syi .ii.; , Klein- 4zie en Perzie. Uit de
gefteldheid van het eerfte dezer landen blijkt, hoe de goede
Vader der Natuur op eene bijzondere wijze gezorgd heeft
voor die landen, welke tot de opvoeding en ontwikkeling
des menschdoms van een bijzonder belang zijn. Dit worth
breedvoerig aangetoond. Nut der woestijnen op zick zelve.
Paard en kameel. Woestijnbewoner. Overeenkomst tusichen
de AziatiJche en de Europefene fchiereilanden. De doode zee
in Syrie. Schoonheid van Georgiê. Perzie alleen door vlijt
vnichtbaar, maar door despotismus en oorlogen een land van
ellende. Het is echter nog rijk aan zulke gewasfen, die eencu
droogen grond beminnen, en vooral zulken, die heilzaam ziju
tegen de finetfloffen, welke de overgroote warmte zoo ligt
voortbrengt in de aan zee gelegene gedeelten des rijks langs
de Perzilehe golf en het groote Kaspifciie binnenineer , welke
berncht zijn wegens hunne ongezondhcid in den zomer. De
rijkdom van dit land, vooral in geurige, genezende kruiden,
is ook die van andere berglanden van eene aanmerkelijke
hoogte.
Derde hoofdftuk. Zuidchjk Azle. Het bevat Indio, of de
twee fchiereilanden ten wester: en ten oosten van de golf
van Bengalen. Wijze inrigting der Voorzienigheid , ter voorkorning van het nadeel der zonnehitte , in de landen tusfehen
de keerkringen. Overeenkomst tuslchen Indio en Egypte, en
tusfchen den Ganges en den Nijl. In Indio is alles forsch en
krachtig. Kenbare doelmatigheid der voortbrengfelen in de
onderfcheidene gewesten.
Vierde hoc:414111k. Ooster- Azle. Het bevat China en Chineesch Tartarijen. Merkwaardigheid van het Chinefehe yolk.
Ver.
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Verdere befchrijving des lands. Nut van het muskusdier atdaar tegen de flangen.
Vijfde hoofdfluk. De Eilanden.
Zesde hoofdfluk. Oostelyk het vaderland van dierHike gedrogten, en van menfchen, wreeder dan deze. De
oorzaken hiervan onderzocht. Egypte. Wetenfchappelijke
waarde van dit land. De
Abijsfina.
Zevende hoofdfluk. De binnenlanden. West- en Zuid-Afrika.
Achtfle hoofdfluk. Zuid- Amerika. Vergelijking tusfchen
het nude en het nieuwe halfrond. Doeimatigheid der wederzijdfche inrigting met betrekking tot elkander. Hier wordt
in bijzonderheden aangewezen, wat te dien opzigte in het
Ifte deel in 't algemeen gezegd is.
Negende hoofdfluk. Auftralie.
Tiende hoofdfluk. West -Indie. Mew -Spanje. Ameri-

ka's voora'westkust.
Elfde hoofdfluk. Louifiana. De I'ereenigde Staten.
Twaalfde hoofdfluk. Canada en de Poodlanden.
Verbeteringen en bijvoegfelen. Aanhangfel. — Tafel der
grenzen van de eeuwige fneeuw, die op aarde rust. Tafel
van de betrekkelijke hoogte der bergen. Tafel van den langfien tijd van dag en nacht, naar de onderfcheidene Braden,
volgens ZEUN E. Alphabetifche lijst der breedte en lengte
van eenige voorname fleden en plaarfen.
En hiermede hebben wij verflag gedaan van een werk,
hetwelk bijzonder belangrijk worck , wanneer men bet befchouwt nit het flandpunt, dat wij nu willen opgeven:
Het is zoo wel vermakelijk als ffichtelijk, de wijze goedheid van den Schepper in bijzonderheden te kunuen nagaan.
Wie twijfelt er aan , of onze aarde juist gefchikt zij tot eece
woonplaats voor zulke wezens gelijk wij zijn? Maar is deze
algemeene kennis genoeg? Zal haar redelijke bewoner niet nog
oneindig meer tot aanbidding worden opgewekt, wanneer hij
deze zijne woonplaats in zijne verbeeldjng doorwandelt, en
de wijsheid barer inrigting in de bijzonderheden leers kennen?
Hieromtrent kan geese twijfeling befiaan ; en daarom houden
wij het voor ons liggende werk voor eene fchoone bijdrage
tot verheffing van' den geest, en ter opwekking van godsdienflig gevoel.
Wij kennen de onderfcheidene klimaten van onzen aardbol;
mar wanneer wij niet mUr weten, dan is onze kennis nog
niet
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niet noemenswaardig. Eerst dan kan dezelve invloed op ons
hart hebben, wanneer zij zich uitflrekt tot de wijsheid en
goedheid, welke in de regeling dezer klimaten doorftraalt;
wanneer wij de middelen erkennen, welke de wijze Schepper heeft beraamd, om hier de brandende hitte, ginds de
felle koude onfchadelijk te maken voor de bewoners der Ian
den, waar zij heerfchen, en alzoo geene zijner aardbe"voneren verlioken te laten van zijne zegeningen; wanneer wij weten, welke de gunflige invloeden zijn, die deze onderfcheidene luchtsgefteldheden op het geluk van de bewoners dier
landen hebben. Het is, ja , voor den koopman genoeg, de
voortbrengfelen der landen te kennen: maar de mensch , die
Hier alleen winst voor zijn tijdelijk beftaan, maar ook verrijking van zijnen geest beoogt, wil gaarne weten, welke de
oorzaken zijn, waardoor deze landen aan die, gene aan andere voortbrengfelen rijk zijn, en welk nut de betrekkelijke inwoners van die voortbrengfelen trekken. Het is voor den zeeman genoeg, de winder', baaijen en havens te kennen: maar
de mensch — en dit kan men nooit in den edelen zin zijn,
zonder eenige mate van wijsgeerte dient in te zien, welke maatregelen de Aiwijze genomen heeft, om hem veilig te
does' ftevenen en aanlanden. Terwij1 zijne kiel, met fchatten
van oost en west beladen , de baren }theft, dient hij als inensck
de nuttigheid te kennen van dien onmetelijken waterplas, waarop dezelve dobbert; en wanneer hij met ftormen worftelt, is
't hem heilzaam, de zegenrijke uitwerkfelen ook van deze
te erkennen.
Onmogelijk kan de invloed der woonplaats op de zedelijkheid en het geluk der menfclien onckend worden. Het is daarom voor den wijsgeerigen befchouwer van de gerchiedenis
der wereld niet genoeg, de geaardheden der volken te weten; maar her is voor hem behoefte, de gedeeltelijke oorzaken dezer geaardheden in de gefteldheid van de woonplaats
dezer volken op te zoeken, en dus den invloed na te gaan,
welken de gefteldheid der g arde op den loop der gefchiedenis heeft gehad en blijft behouden. En wanneer hij dan met
deernis oncdekt, dat reine deugd en reine gelukzaligheid nooit
ergens op den aardbol heerfchend zijn geweest; dan zal zijne
kennis aan deszeifs natuurlijke gefteldheid hem leeren, dat de
fchuld daarvan niet in de inrigting der aarde, dus niet bij
God, maar in de inenfehen
Wan-
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Wanneer wij, eindelijk , de verdeeling der landen overzien,
welke de narnur door woestijnen, bergen , rivieren, meren en
zeeen heeft gemaakt; dan zien wij — voor zoo ver hier en
daar de Itelregel, dat de Itaatkundige verdeeling der landen
naar de natuurlijke behoorde ingerigt te wezeu, doorgaat,
betwelk echter niet altijd het geval is — met bedroeving,
maar ook met befchaming (en beide ziin heiizalm voor het
Bart) de dwaasheid der menfchen in, die deze orde der natnur nit beersch- en hebzucht wreedaardig verfloren, de ongelijkfoortigfte deelen aan elkander heehten, en ze regeren
Haar waren, die onmogelijk voor derzelver onderfcheidene
geftelciheden gelijkelijk kunnen nuttig zijn.
Zoo zeer echter, uit dit ftandpunc befchonwd, bet nu nilgekondigde werk van den beer VAN KAMPEN als eene nitmuntende handleidipg tot eene wijsgeerige befchouwing van
de natuurlijke gefleldheid der aarde zal verfchijnen; zoo is
rogtans in ons opgekomen de bedenking, of de doorkundige
man, wiens bekwaamheden wij elders de verdiende hulde
telkens hebben toegebragt, geheel letterkundige zijnde, hier
wel overal zoo volkomen te huis geweest zij. Dit vak toch ,
van eenen geheel anderen aard, vereischt niet alleen, zoo
wel als de letterknnde, eenen bearbeider afzonderlijk , maar
ook zulk eenen, die gewoon is te arbeiden in die wetenfchappen, welke ons zelve tot onderzoekers en getuigen van
de natuurlijke geaeldheid der aarde maken. En bier ligt juisr,
wat wij bedoelen. De beer v A N KAMPEN levert ons veelal
enkel de refultaten, die hij, als ook in dit vak belezen man,
bij anderen vond, gefaust echter door fchoone zedekundige
en wijsgeerige bedenkingen, maar die fours te lang en ook
wel eens re declamatoir zijn , dan dat zij , naar ons gevoel,in die
gedaante, in een werk over de natuurlijke geffeldheid der
aarde, gerekend konden worden te behooren. B. v. bi. 512,
alwaar de declamatie over de wreedheid der Louifiaanfcht.
Itammen met de getteldheid der landen, door die Itammen bewoond, volftrekt in geen verband gebragt , en geene moeite
gedaan wordt our te onderzoeken, wat de natuurlijke geAeldheid der aarde aldaar tot die wreedheid bijdrage.
Wij hadden voorgenomen onze verwonciering te betuigen
daarover, dat wij in den aanvang van dit werk niets over de
geologie — als wel degelijk daar te huis behoorende — hadden gevonden, toen wij een aanhangfel betrekkelijk deze
zaak
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Zack aehter het tweede deel vonden. Maar dit aanhangfel van
nog geene zes bladzijden is toch een weinig fchraal; en de acht ingwaardige fchrijver zoude zeker, wanneer hij bier zoo in
zijn vak geweest ware, gelijk wanneer hij in de letterkunde
arbeidt, sneer partij getrokken hebben van gefchriften, die
deswege grondig onderrigt verfchaffen. Zelfs HER DER 's
Ideen z. Phil. d. Gefch. d. Menschh. — welk werk hij, blijkens de voorrede voor deel I, toch bezit — is, onzes in..
ziens, Met naar eisch gebezigd. Groot kon ons denkbeeld
aangaande den inhoud van dit aanhangfel al aanflonds niet
zijn, toen wij in het begin lazen, dat de kristallifatien
aanfchietingen van regelmatige figuren zijn — alle door
—welk
neerploffing uit het vochtige in het drooge ontaaan, en dus de
oorfpronkelijke bergen, qua producten van zoodanige nearploffing, tot de kristallifatien behooren. Rec. is noch Chemicus noch Phyficus; maar deze leer konde hij niet kroppen, en vraagde aanllonds bij zich zelven: waar zijn onze
klontjes en de zoo regelmatige fneeuwfiguren dan uit neergeploft? in welk vocht zijn die opgelost geweest? hoe is die
verwantfchap opgeheven, alzoo dat zij neêrploffen moesten,
en op welken bodem zijn zij nee'rgezonken? — welke gelijkheid is er tusfchen de aanfchieting der kristallen, en de
neerploffing, waardoor de oorfpronkelijke bergen zijn ontflaan?
— Reeds in het eerfte deel merkten wij aan, dat de geeerde
fchrijver de fheeuw bevrozene droppelen noemt; dan, wij
hielden zulks voor eerie overijling: deze leer van de kristalli.
laden kunnen Wij niet aldus noemen, maar vinden er veel
weer wederom een bewijs in, dat de doorkuudige VAN KA MP E N bier toch Met zoo geheel to huis was.
Dan, dit zij zoo. Non ommia posfumus omnes. Wij blijven
er dit zijn werk getuigt van groote vlijt, is fchoon en
belangrijk , en eene heerlijke bijdrage tot de natuurlijke aardrijkskunde voor den dilettant; terwijl de bekende fchoone
ftijl des fchrijvers het elken mensch van finaak met uitftekend
genoegen zal doen lezen.
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11. EOSSCHA

Gefchiedenis der Staatsoniventeling in Nederland, voorgevallen
in het .Thar 1813. Door Mr. HERMAN BOSSCHA, Hoagleeraar aan het zitheineum lllustre, en Rector der Latijnfche
Scholen te Amflerdain, enz. hide Stuk. Te thnflerdam, bij
P. den Ilengst en Zoon en J. van der Hey. 1816. In gr.
8vo. 323 Bl. f 4-18-:

D

e Hoogleeraar gaat met denzelfden, gelijkmatigen tred
yoort, als tot hiertoe. Het vierde hoofddeel, welk dit fink
opent, vermeldt den gelukkigen voortgang der omwenteling,
tot op de plegtige inhuldiging van den Souvereinen Vorst. De
Vorstin komt in het land ; er worden toebereidlelen tot de
vestiging van eene grondwet gemaakt; verfcheidene vestingen
worden door den vijand opgegeven, waaronder 's Hertogenbosch belangrijke fiof van verhaal oplevert, als ook Gorinchem. Het vijfde hoofddeel behelst de aannetning van de ontworpen ftaatswet, en plegtige inhuldiging van den Sonvereinen
Vorst ; met alle de belangrijke flukken en gefchetfie tooneelen , hiertoe betrekkelijlc, gewis een fchat en kleinood voor
den nakomeling, waar hij, zoo wij hopen, met wellust op
'Jaren zal, als den hechten grondflag van het geluk, dat
hij geniet. Het zesde hoofddeel heeft tot opfchrift: afiland
— LODEWIJK XVIII, Koning van Frankvan NAPOLEON,
rijk, — de ontruiming der Nederlandfche vestingen; en verplaatst ons dus voor een' tijd op Franfchen grond, waar de
'geheele bevrijding van ons vaderland werd voorbereid, of
liever beflist. Dit hoofdfluk is Met het minst belangrijke, als
een bedaard terugzigt en onpartijdige befchouwing van zaken , weike wij in der tijd met velerlei drift en vooringenomenheid hebben gehoord : de voortgang en teruggang der
Verbondenen; hunne onderhandelingen met NAro L E opt, die
eindelijk toch geheel ter zijde gerchoven, hoewel nog te gevaarlijk zacht behandeld werd, enz. Ook de toefland onzer
vestingen, en door den vijand nog bezette fireken, inmiddels,
levert vele treffende tafereelen, en helps dit hoofdfluk tot het
uitvoerigtie zoo wel, als rijkfle in gebeurtenisfen, waken.
Het meeste is bekend, en nog tamelijk versch in het geheu..
gen, door de opzettelijke befchrijvingen inzonderheid van het
voorgevallene in bijua elke der bedoelde plaatfen. Van Naar-

den,
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den, echter, herinneren wij ons zulk eene fchets van den in.
wendigen toefiand niet. Het gebeurde op bet eiland fraichefen fchijnt ook grootelijks aangevuld te zijn, en is al heel
klaar en zamenhangend. Ten aanzien van het gebeurde voor
en met Delfzijl hinderde ons het Licht, waarin de Heer VAN
LIMBURG STYRUM voorkomt. Immers zijn tegenbevel,
toen men de vesting wilde aanvallen, fchijnt alle die kwade
gevolgen voort te brengen, Welke de landman daarna, °oft
door het aftrekken der vreemde troepen, moest bezuren. Het
is jammer, dat de reden van dit gedrag niet volkomener blijkt,
en verdedigd wordt tegen alle verdenking van onkunde of befchroomdheid; fchoon het mogelijk den Gefchiedfchrijver,
bij gebrek aan eenige inlichting , niet to wijtcir is. Eindelijk
volgt nog een zeer kort, zevende hoofddeel: het Koningrijk
der Nederlanden — befluit. De vereeniging onzer voormalige
gewesten met de zuidelijker deelen van het aloude Nederland,
de aanleiding, voltooijing en befpoediging daarvan door NA.r oL EON 'S losbraak, is deszelfs inhoud, en maakt deze gefchiedenis, blijkbaar, tot een volkomener geheel. Eenige weinige
helderen het verhaal bier en daar op. De
portretten van onze tegenwoordige Koningin en hare beide
Zonen verfieren hetzelve, en fchijnen ons toe beter Mtgevoerd te zijn dan verfcheidene der vorigen. Een voorberigt,
cindelijk, belooft ons nog eene toegift van den Antall-, tot
aanvulling en herflelling van hetgeen hem van achteren blij.
ken zou onvolledig of onjuist gefteld te zijn. Wij bedanken
hem voor alle deze pogingen, om een zoo belangrijk deel
onzer vaderlandfche gefchiedenis, in goeden flaat, tot de Ir.
komeliugfchap over te brengen, en twijfelen niet, of zijn
werk zal, als de aanwijzing van den band tusfchen ons oud
ea vernieuwd volksbeftaan, altijd met deelneming zoo wel,
als goedkeuring gelezen worden, gelijk bet nu reeds door
vreemdelingen, met al het gebeurde minder bekend, in hunne
t.aal overgebragt en gelezen wordt.

Ilfengeldichten van A. LOOSJES, r z. Ilde Deel. Te Haarlem , bij A. Loosjes, Pz. In gr. 8vo. f 2- so-:
Hetzelfde oordeel, dat wij over bet eerffe dee/ dozer

Mengel-

A.1.86gitS,

geldichten geveid hebben (*), meenen wij ook over dit tweede deel te mogen uitbrengen. Schoon wij, bij eene naauwkeurige vergelijking, zouden denken, dat het ecrfie fink,
over het geheel genomen, weer dichterlijke waarde heeft dan
bet geen wij thans aankondigen, zouden wij toch nier gaarne
zeggen, dat bier een enkel fink voorkomt , hetwelk flier verdiend had in den bundel te zijn opgenomen.
filet eerfle, nog al uitvoerige fink, Jezus , Broeder der Armen en Vriend der Kinderen, is door den Dichter uitgefproken ter gelegenheid der fiestviering van bet vijf- en -twititig-

jarig bellaan van het Departement Haarlem der illaatlhappi j: Tot Nut van 't Algemeen. Het onderwerp koint ons
bijzonder gepast voor, en de uitvoering is inderdaad verdien, wanneer men in aanmerking neemt, dat her zeer nnoeijelijk is, om de eenvoudige Evangelifche verhalen op deze
wijze te behandelen, en dat dergelijke dichtflukken meestal
fiechts berijmde uitbreidingen zijn van tafeteelen , welke juist
door tie edele eenvoudigheid, waarmede zij in de gewijde
bladen zijn voorgefteld, zoo bijzonder treffen en rocren.
Coffin, of de Held van Luik, was ons reeds nit den Algemeenen
Konst- en Letterbode bekend. Wij houden het oorfpronkelijke voor een meesterauk van den voortreffelijken (zoo wij
ons flier bedriegen, reeds geflorvenen) MILLEYOYE. Het
is de onderfcheiding, van in dezen bundel te worden opgenomen, dubbel waardig, en vol van uitmuntende, regt dichterlijke fchilderingen. Men ziet, men hoort den arbeid der
ongelukkigen, in de mijn befloten:
Alle artnen zijn aan 't work om 't welffel door te Woven;
Het opent zich — 6 fchrik! geen daglicht firaalt van boven,
Neen! men ziet den dood, G neen! men hoort den dood.
De lucht, in voile v/am, bruit donderend den fchoot
Des hollen afgronds door. De azuren phosphorfiralen
Doorklieven 't onderaardsch'. —Nu kent de fchrilt geen palen;
't Krlmpt al van ijzing weg, en, onder 't fchor geiuid,
Bluscht nu de nacht des grafs de laatfte fakkel uir.

Sufanna s'em Oostdijk , Ameleflein , Hermina Christina Bicker, en Dirk de Bekker,, zijn alle zeer fraai bewerkt. De
ver.
(*) Letteroe,

1815, No.

VI, bladz. 278 en volgg.
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rolefling is aardig; doeh of die aardigheid met ,de oudfloliandfche deftigheid ffrookt, en of het karakter van Anawel regt vadertandseh kan genoemd worden, hieraan zouden wij met reden twijfelen. Dergelijke zaken plegen onze
vrouwen zoo luchtigjes niet te behandelen. Deze bedenkingen benemen echter niets aan de dichterlijke waarde van bet
ftukje. De overige, reeds genoetnden, zijn de vaderlandfche
Tier van LOOSJEs overwaardig. Hermina Christina bicker
heefc vele fchoonheden van detail, b. v.
Nu breekt door 't opgefchaurd gewaad
Ilaar boezem , 't maagdiijk pronkfieraad,
Bewaakt door zedigheid en zorgen,
Voor wislend weer bedekt, behoed
Voor winterkoude en zomergloed,
Voor 't dartel glurend oog verborgen.
Maar het oproepen van eenen ZEURIs, PINDARUS ea
om de daad van het meisje te vereeuwigen,
beviel ons niet. Zoo jets kan niet te eenvoudig warden
voorgefleld. De Dichter heefc er, naar ons inzien, te ved
van gemaakt: en of het b,drijf van de heldm dezer gefchiedens zoo geheel zonder voorbeeld , menfcheiijke deugd zif,
tot engelengrootheid verheven d;t zal ieder, die met dg
gefchiedenis bekend is, en menige vaderlievende dochter, niet
gaarne toefiemmen.
Iicc flukje, Bij den dood van Jan Casper Lavater,, is, naar
ons oordeel, te weinig voor het onderwerp. Veei fchooner
en meer bevredigend is dat Ter nitvaart van C. Bruning,
Het floc geven wij tot een /hal;

PHIDIAS,

Vergeefs, o Hoop van 't zochtend vader/and I
Verlangde(t) gij uw' eerbied hem te toonen
grijze kruin met een laurier te kroonen....
Len Lijkcipres — geen lauwer /hook (*) uw laud.
Dig
r) Op -het firoo7en van ea lijkcipres zou nog ad jets aan to Met–
ken zi;n en merle op het gebruik vau dezelfde rijnaklarlau in twee
np elkauder volgrode eoupleuen, waarvan het eentawaige dour het
Wooid hand nog vertn o erderd tv.rdt.
EOEKRESCH. J817. .NO. 19.

F
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Die Lijkcfpres, o Hoop van 't vaderland!
poor uwe hand aan Brunings fchim gefchonken,
Doe Moed en Vlijt in 't jeugdig hart ontvonken;
En 't fchritgediert grimt vruchtloos aan ons &and.
Dat fchrikgediert, door kloek vernuft geftuit,
tit oceaan of ilroomkit opgerezen,
Vlucht dan weldra, daar 't Brunings geest blijft vreezen,
Door Katwijks duin 't verloste Rhijnland nit.
Ja Brunings Naam verceuwige eeregoud
Met glans gefchroefd op eenen nieuwen ftempel. —
v s Mans naam klinke als iets heiligs door Gods tempel.
Een Engel is 't, die 't vaderland behoudt.

In de ftukjes, Hulde aan Hendrik Waardenhurg, Bij het
graf mijns Vaders, Ter uitvaart van P. Visfer Bender,
en Uitboezeming bij het graf van Jan van der Roest, fchiint
ons de Dichter den regten toon getroffen te hebben. Dat Aan
ilforofus is los en luimig; voor den tijd, waarop het doelt,
nogtaus luimig genoeg. Die toen (1812) geen' lust gevoelden, om met Demokriet te lagchen en bij fcherts en grap
te klinken en te drinken, kan men toch wel Beene norfche,
grommende menfchenhaters noensen. Het gedichtje Yelzen beviel ons ongemeen, uit hoofde van deszelfs natuurlijken gang
en den zoeten, zangerigen toon, die er in heerscht. Men
oordeele uit den aanhef:
Landjnweel, bekoorlijk Velzent
Lustrijk oord , waarin voorheen,
Eer 's Lands hell als rook verdween,
Weelde plagt Natuur te omhelzen,
Toen de koopzorg aan bet IJ
Met de flaatszorg, zij aan zij,
Mild befchaduwd van uw lommer,
Zich verpoozende in uw' fchoot,
Vrucht van trouw en vlijt genoot,
Vrij van wroeging , vrij van kommer;
Tom de lagchende Natuur
Aan de handen van Mercuur
Soms
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Sums den flangentlaf ontrnkte;
Daar hij, op hec bloemtapijt,
Waar de Landieugd floeit en vrijt,
Bij een veldnimf nederhukte;
Toen de Bloem van Amitels Rand.
Hoofdzuil van 's Volks vrijen ftaat,
Hier, als and're Cincinnaten,
't Kosher koos voor bondelbijl;
Of zij, naar den ouden ftijl,
Hof- voor' Boschgewelf vergaten , enz.
Velerlei feilen, vooral ten aanzien van den klemtoon, on.
derfcheidene regels, welke blijk dragen van te geringe befehaving en ftroef en ftootend zijn, en eenige nitdrnkkingen, welke wij keuriger zouden wenfchen, zouden wij
nog den Heere Loos J E s kunnen aanwijzen; doch dit lust
ons niet , daar de Dichter, reeds meermalen op deze dingen
oplettend gemaakt, er geen acht op fchijnt te Haan, en de
Lezer zelden met die drooge correcties gediend is.

Elogiurn JOHANNIS MEERMANNL AUCIOIT
CONSTANTINO CRAB. Amt. et Hag. apud

Hengst et Fill= , Fratresque van Cleef.

P. den

1817. 8vo. form.

inaj . pp. X, 125.
I)at de fludie der oude letteren den geest verheldert, den
fmaak verfijnt, der jeugd het waar genoegen, den ouderdoln
het uitilekendst fieraad van kennis en befchaving bijzet, is
zoo dikwerf gezegd, dat het in de geleerde wereld, als door
eenen al,-,emeenen omroeper, aan jong en oud, feeding en
Hoogleeranr, overal en dagelijks, words verkondigd. Jammer, dat deze of gene oude Griek , als wilde hij tegen deze
algemeene Item, door eigen perfoonlijk voorbeeld, protesteren, door hec zwarte Itof zijner kamer-geleerdheid, de lieve
Zanggodinnen onkenbaar maakt, haar met rook van kool, turf
en lamp, in plaats van met den zuiveren wierook der menfchelijkheid en zachtaardigheid, het offer zijner kennis toebrengt. Gelukkig, driewerf gelukkig voor zich en anderen,
hij, die de algemeene Item, ter verheerlijking der nude letteren, door eigen voorbeeld te alien tijde bevestigc; wien de
Gra.
Ffz
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Gratien, ook in den ouden dag, vergezellen; die, in het gezellig verkeer, Ran den vriendendisch, in zijn' leerfloel, in
zijne gefprekken en gefchriften, toont , bet edelfle fap der
ware befchaving gezogen te hebben Mt de bloemen van Hymet. Zalig hij, van wien, door de letteren als verjongd,
het laatfte werk nog jeugdiger aanzien heeft dan het vroegere , en die als met HORATIUS, in zekeren zin, mag zeggen:

Usque ego postera
Crescam laude recent.
Zulk een Leeraar, zulk een Schrijver, zulk een toonbeeld
voor de fluderende Jengd is de Amilerdamfche Hoogleeraar
HENRIK CONSTANTIJN CRAB. Alle zijne bekenden,
en ook het werkje, dat voor ons ligt, bevestigen ons ge.
zegde. Gelijk de tachtigjarige Geleerde, in uiterlijk vertoon
en in hoogstbehagelijken omgang, jeugdige bevalligheid ten
toon fpreidt, zoo lchitteren geest, aardigheid, fmaak en vinding in voile frischheid nog in zijne fchriften, en bovenal
dit keurig gefchreven gedenkfchrift, ter eere van JOHAN
MEERM A N. Hiervan vinden wij terilond bewijs in her voorberigt. Niet, dat het ieder voegen zou, zich zelven als 'c
ware aldus te laten aanfpreken,gelijk de Heer WICKEVOORT
CROMMELIN aihier wordt ingevoerd den Schrijver te doen;
maar bevallige wending en Latiniteit verdienen regtmatigen
lof. Deze wendingen zijn wel niet zoo fnel in val , zoo keurig- van woorden; de iliji is wel niet zoo geheeienal fijn Latijnsch, als b. v. zekere bekende voorrede of brief van den
Hoogleeraar WIJTTENBACH, voor het 3de ilukje van het
Hide deel van de' Bibliotheca Critica: maar ook niets van
dat 'prikkelende, hetwelk niet alleen kittelt, maar ook fieekt,
heerscht bier; alles is in den zachten, vriendfchappelijken
toon, die de humaniteit van den bedangden Hoogleeraar, zoo
wel als zijnen bevalligen en gemakkelijken overal ten
toon fpreidt.
Ware er niet reeds eene korte levensfchers van MEER AI A N,
door den geleerden J. W. TE WATER, bij gelegenbeid der
algemeene vergadering van de Leydfche Maatfchappij van
Letterkunde, Mtgefproken, , bekend, wij zouden welligt befluiten, een uittrekfel van her zakelijke omtrent MEER MA N
uit dit werkje te geven; maar, opregt gezegd, — de Itof
mo-
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sudge zoo gewigtig zijn, als de algemeen bekende seam van
eenen MEERMAN verdient, atm wiens hoogprijzenswaardigen
ijver, kunde en deugd wij niets willen te kort doen, -- de
bewerking is meer. CaAs toont zich hierin de Meester;
het kleed, wsarin alles getooid is, overtreft alles, was wij
in tang van dien aard lazes. Men moet M EERM A N gekend
hebben, om dit werkje van CRAS regtmatig te beoordecten;
om de vernuftige behandeling bier op den regten prijs te
Sen. Aan niemand, gelooven wij, is het gegeven, cans op
zijde te treden, die zoo wel, zoo kiesch, en tevens in zulk
fraai . Latijn, de op zich genomen teak heeft afgewerkt. Wear
eenig licht is, words alles in glans en helderheid gefteid;
wear felled= of meer donkere partijen zijn, doer een bevallig omgeflagen bullet fchooner beeld, dan bet wezenlijke,
gisfen. Dit leatfle achten wij niet alleen geoorloold, maar
het is een vercischte van den Lofredenaar. De fijne nitpluizer der waarheid hoort bier Hier t'huis, en, eigentijk gezegd, in seen Yak der bevallige Letterkunde. Wet words,
bij bet regenoverflaand geval, de Dichtkunst, zelfs de Gefchiedenis? Te regt zeide PLUTARCHUS, dat hit nog eer

gene oferande zonder muzijk, des mods, kon kijwonen, dan
gen s'ers lezen met fir/km waarbeid. Wie zal uit de Gefchiedenis alle verfiering van aanfpraken , als anderzins, weren?
Welk eene dorheid heerscht er dan in her Rijk , der LateTen! De Wijsgeerte moge aan de zoogenaamde fciences exactes eene bepaalde en fysteinatifche bonding geven; de eigenlijke Letterkunde moet wel met de kern en de kracht der
Wijsgeerte zich flevigheid bijzetten, ' man geenszins hare
form overnemen. De Philorophie heeft, helm! in de laatfle
jaren, te veel gronds in den hof der fraaije Letteren gewonnen, en daardoor veel edel gewas verward en verdord. Men
belchouwt Kunflen en Letteren niet nit het eigenaardig oogpunt van derzelver wezen, maar nit zekere philolophirche
gronden, die men als van voren aanneeint, en daardoor ales
wringt en dringt, boeit en fchoeit op de nangenomen fystematifche leest. Vanhier die verhevene aesthetica's,, die niemend verflaat; vanhier die regelen, opgedrongen eon den vu.
rigen jongeling, wiens gevoel flechts ontwikkeling , fineak,
leiding en kennis behoeft. Uit zulk een punt bewerkt, words
Historic kronijk; met zulke beginfels, zijn Lofredenen onheftaan-
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ftaanbaar met de menfeheliike natunr. Wij twijfelen niet , of
de Lolredenaar van inEe a M A N zal ons dit toertemmen.
Wie, die bier leest, dat MEER MANN bij den vermaarden
VESTI als te huis was, bij M I cnAëLis heeft gewoond,
en, als leidsman zijner ftudie, den grooten HEYNE beefc
mogen kennen en waarderen, dat RUH N KENIUS hem afzonderlijk onderwijs in her Grieksch, VA LCKENAER in de
Historie, VOORD A en FES TEL in de Regten gavel], zou
niet een vaster en meer doorvoed Geleerde in hem verwachc
hebben, dan hii werkelijk was? Dan, zuiks te melden, of
duidelijk te doen voelen, moge der waarheid verfchuldigd
zija, de Lnfredenaar is daartoe ongehouden. Niet, dat wit
dit als ten nadeele van MEERMAN bier willen ftellen. Hif
mag met reden als een nitflekend voorbeeld voor andere werkelooze wezens vhn zijnen rang, fland en verinogen worden
aangevoerd. Wij lezen in deze Lofrede met genoegen zijnen
onvermoeiden lust en pogingen, ten beste der letteren en kunften; wij roemen het weibefteden zijner fchatten, in het
opfporen van voorwerpen van kunst eu geleerdheid; wij voelen inzonderheid diep zijne waarde, bij verheveue trekken
van menschfievendheid, zoodanig als dit alles door den fmaakvollen Schrijver van deze Lofrede, op de uitflekendfle wijze, in het heerlijkst licht is geffeld: maar wij willen flechtt
beweren, dat finaak, losfe en bevailige zwier, en geen philolophisch fnoeimes, in den ruin der bevallige letteren, bonding en fchikking geven moeten. Weg anders met de fikfche
en grootfche Engelfche partijen, en zegen over de gefchoren
hagen en lanen!
Jets, hetgeen den lezer bijzonder tot dit werkje lokt, en,
eels dnaraan begonnen, de lezing als met wellust doer ver ■
volgen, zonder zich door iers te laten aftrekken, tor dat hij,
het, tot zijne fpijt geaidigd, dankbaar en voI gevoel voor
de verdienften van eenen CR ASS necieriegt, is de kunitige inmenging van perfonen en zaken, daar wij, bijzonder wegens
tijd en naam, belang in ftellen, daar wij nienwsgierig naar
zijn, ook hoe de Schrijver dezelve zal behandelen, en boe
hij van die behandeling, ais zonder kwerfing van zich zetv,:m
of anderen, zal afkomen ; en in deze kiefche behandeling
van perfonen en zaken erkennen en bewonderen wij den vernuftigen en befchaafden man weder volkomen.
l3ijzouder satanerkelijk is hieromtrenc de laacite helft van dit
werk-
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werkje. Van 1)1. 6o tot 62, vinden wij de nieuwe fpelling,
de verdubbeling der vokagen, de names van TEN KATE,
HUYDECOPER, stEGE.NBEEK, WEILAND en VAN DER
PALM; en dat alles in geestig Latijn. Van bl. 63 en verv.heeft
men al aanflonds war over L O D E W IJ K BtioNAPAR.TE en
deszelfs belt= , met de vermelding van MEERMAN ' s aandeel desrijds in het y ak der wetenfchappen en kunften, met
derzelver tentoontlellingen en jaarboeken. Vervolgens worden
de !,edichten van MEERM AN, en inzonderheid de vertaling
van itLo p sTOCK ' s Mesfiade in Nederlandfche hexameters,
vermeid, en dos daarb1j ook het zoo zeer betwiste punt dezer rijmelooze hexameters aardig, hoewel, wij moeten het
erkennen, niet onpartijdig genoeg, behandeld: Zelfs uitErekfels van het weekblad den Letterbode worden, anrdig vertaald,
medegedeeld, onze Letteroefeningen nog in eene noot als
ter vergelijking aangehaald , en op bl. 79 zelfs de Moniteur
under andere genoemd. Het bekende vers Miintinartre volgc
dan, en wordt met veel genie ten besee van m EEXMAN behandeld. Naar aanleiding daarvan, krijgt NAPOLEON zijne
eerfte vermelding: alles is bier vrij en kiesch gefteld, met
wijsgeerige en vrije, aanmerkingen omtrent de berispers zijner
grootheid. Op bl. 86 yin& men PIETER PAut. us genoemd;
vervolgens warden de ongundige tijden en partijfchappen naar
eisch vermeld , op b1. 96 scnimmEL p ENNINcit 'sRaadpenfionarisfchap vrij luchtig en eenigzins bijzonder aangeroerd;
over LODEWIJK BUONAPARTE en zijn beftuur wordt daarna vrijmoedig en uitvoeriger gehandeld. NAPOLEON, als
dwingeland, krijgt daarop de voile laag en zijn befcheiden
deel, waardoor zijn Broeder als in eenig licht geplaacsr wordt.
Hierop volgen, onder vele andere voorwerpen, die de aandacht tot zich lokken, de inlijving met Frankrijk, de Hertog
VAN PLAIsANCE, de bekende zending van CU VIER en
NOeLL, de weggevoerde Gardes d'honneur, de Prefecten n E
STASSART en DE CELLES, en eene vergelijking tusrchen
dezelve: Bevorens was reeds melding gemankc van den Hertog
VAN ANGOULeME; van M EER mA N's ontmoeting van LC-.
DEWIJK DEN XVIII; van den Biechtvader des ongelukkigen LODEWIJK DEN XVI , die denzelven tot in het laattle
levensuur bijftond; van den Kamerdienaar van Madame ELIZABETH, die Naar oak in den ellendigaen kerker diende en
troostte.
F f 4
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Men kan uit bet bijgebragte begrijpen, dat iets enders eta
meet bier wordt gegeven en vermeld dan de lotgevallen van
den Heer van Vuren en Dalem, die echter nimmer uit bet
cog verloren wordt, en wiens leven en lof als de band is,
waardoor dit alles geleidelijk worth zaamgefnoerd en ons medegedeeld.
Weinige Latijnfche werkjes, zoo aanlokkend, zoo geestig,
Zoo bevallig voor den tegenwoordigen, zelfs zoo noodzakelijk voor den toekomenden tijd , hebben wij M langen tijd gelezen. Eene niet onbelangrijke zaak, de opdragt
van INUTTENBACH ' S uitgave van den Phaedon van PLATO, in 181o, aan MEERMAN, fchijnt der aandacht van den
Hoogleeraar crtAs ontglipt te zijn. Wij danken den bekwamen man voor dit lettergefchenk, en melden nog, dat de
Hoogleeraar BOSSCHA den Schrijver een aileruitifekendst Latifusch gedicht toegezongen heeft, hetwelk wij, als een meesterfink der Latijnfche Muze in ouze dagen, daar het onuitgegeven is, bier achter zullen voegen, ten einde het tot roem
van onzen tijd, en tot een blijvend gedenkfluk , worde bewaard; radende ieder, die hetzelve in druk niet bekomen
kan, het uit te fchrijven en voor dit Elogium te plaatfen:
want wij flellen vast, dat er geene Bibliotheek befiaat, met
goede Latijnfche boeken voorzien, of dit Elogium vindt er
Eijfie geregte plaats.

Graecia fit mendax; non fingunt amnia Grafi ;
Saepius et fictis vera fnbeslt reor.
Cum Jocero fertur Medea novasfe juventam;
Vix pueris hodie fabula prisca placet.
Nam quis, canitie duclum testante fenectam,
Praeteritum credat poste redire decus?
tu, nugari cui Graccia docta videtur,
Aefona qui juvenem Women inane putas
En Crash extrema juvenilem aetate vigorem,
Corporis et florens ingeniique . decus.
Neuter carminibus tauten hoc ant debuit herbis,
1Vec magicas arses hoc valuisfe puta.
Latta fed in praefens wens et fecura futuri
Flore novo cinxit nempe fenile cont.
Laetus erat nato post tempora longa recepto
Aefon: hive rediit vita vigorque vire.
CRAS-
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amans doctas animum exhilarare per artes,
Nec fugiens pofito pellere amara metro,
Perpetuo rofeis in odoribus exigit aevum,
iftque annos hilari fronte jocisque tegit:
u
Q, i pene octonos decies quum impleverit annos,
Usque novas plena pectore fundit opes.
Iamque ornans dignis MEERMANNUNI laudibus ipfe
Ingenii complet tot monumenta fui.
Sic Phoebo aeternam Bacchoque Aisle juventam,
Non frustra vatum carmina docta canunt.

cn Assu s

Ten flotte melden wij, dat wij het portretje op den titel
uittlekend gelijkend, en echter nog hoogst bevallig vinden.
Het is beter bewerkt, dan wij ons herinneren nog immer
jets van
gezien te hebben.
VAN SENUS

Ilet verheugde Nederland, bij de aankomst van het, te St.
Petersburg gehuwde, jeugdige Vorfienpaar; in de noordelijke en zuidelijke provincien des Koningrijks. En de blijde geboorte der Koninklijke telg uit dien heilvollen echt. Met
Platen. Te Leyden, bij L. fierdingh en Zoon. 1817. In
gr. 8vo. 222 Bl. f 2- IS -:

N

a eene voorafgaande korte fchets van het wezeniijk belang
alter volken in het onafgebroken voortdurend bellaan der geflachten van Vortlen en Monarchen, en na de vooraelling der
gelukkige uitzigten onzer landgenooten bij de heilvoorfpellende vereeniging van Neerlands jongen Held met eene Zuster
van den waarlijk grooten en beminnelijken Keizer ALEXANdie aan het einde
DER, geeft de Heer G.
der opdragt zich als den zamenfleller van dic werk noemt
ous een verflag van alle de verfchillende vreugdebedrijven,
over deze gewenschte en belangrijke gebeurtenis, in ons vaderland gevierd. Voorzeker is dit werk voor ons alien een
aangenaatu gefchenk, daar wij ons, bij de lezing van hetzelve, kunnen herinneren, van welke vreugde wij in dat tijdflip bezield waren; wij verzellen, met den fchrijver, het
jeugdige Vortlenpaar, van flap tot flap; wij zien de blijde
roebereidingen voor huune langverwachte aankomst; wij boo.
ren
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ren het vrolijke gejuich, waarmede hetzelve wordt verwelkomd; en door de afbeelding van eenigen der fraaitte verkom
lichtingen wordt onzer herinneringe te gemoet gekomen. Aan
het einde dezes werks geeft de fchrijver ook verflag van de
blijde geboorte der Koninklijke telg nit dien heilvollen echt.
Wij twijfelen geenszins, dat tin werk onzen landgenooten
welkom zij; dat zij, met ons, den fchrijver Your zijne moeite danken, en zijn werk gaarne in hunne boekerij zullen
plaarlen , ter duurzame herinnering aan die hengelijke gebeurtenisfen.

Gedenkdag der Zege van Waterloo. Te Leyden , bij L. Herdingh en Zoon. 1817. In gr. 8vo. 16 Bl. f :-5-8

M evronw BILDERDIJE heeft den grooten dag van Waterloo's verjaring Wet onbezongen willen laten voorbijgaan.
Meer verwondert bet ons, dat wij van niemand jets ontvangen liebben, om nevens het hare te plaatfen. Is de flofie
iiitgeput? Of heeft de viering op -eenen biddag, de vereeniging der dankende jubeltoonen met angtlig gefineek en
vernedering under de ilaande hand des gebreks, de zangers
tfgefchrikt? Dit /ant ons bun vernurt niet toe te denken, dat
zich dikwijls to meer in al zijnen rijkdom toont, hoe minder bet onderwerp zelve geeft, en hoe meet* het met zekere
z warigheden worftelt.
Dit bewijst, onder andere, wederom het keurige fink, dar
wij mogen sankondigen. In hetzelve zijn alle de aandoeningen, op den laatflen dank- en bededag voe2:encle, zoo ichoon
vereenigd met het hoofdgevoel, dat over de herdichte overwinning, over Waterloo juicht, of de gelbetiveicl e belden
eenen heeten trran der dankbaarheid wijdt, dat men ',namelijks een volkomener geheel kan wenfehen. joist door
doze vereeniging heat het auk eene geheel eigenaardige bonding en kleur; t!rwijI verder de outwikkeling zoo (rani, de
bewoordingen, beelden en wendingen zoo oorfpronkeiijk en
zouden wij bijna zeggen
bevallig zijn, als
flechts eene
vrouwelijke hand dezelve vinden, kiezen en rehakeren kan.
Waarlijk , er is lets zeer eigenaarcligs in den zangtoon dezer
begaafde dichteres. Zij zingt, gelijk het hare kunne voegt,
min luid dan dieptreffend, als met eene gedempte, maar oneine
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eindig gevoelige, alles uitdrukkende, rijke item. Men verge.
ye ons deze gedachte, zoo hare gebrekkige aanduiding fomtijds oorzaak mogt zijn, dat zij niet zoo begrepen, en hare
waarheid erkend wierd, als wij ze gevoelen!
Het gebed om huip voegt bij den dank voor redding; want
die gered heeft, kan en moet weer helpen wij moeten
niet denken, dat Hij ons vergeet; maar ook zijne flagen zijn
tot heil , ter bekeering — de aloude vaderlandfche nederigheid is weg — doch Gods magt, bij Waterloo betoond, heeft
reeds velen tot den godsdienst wedergebragc — de nood belette ons dan niet te zingen alles juiche den Erfvorst —
dan, zacht ; vele argeflorvene geesren bezoeken de rustplaats
der gelnenvelden; onder hen- Vader 'WILLEM, die zijne
telg met vreugde hier, even menschlievend als dapper, ziet
— zagen de gevallenen, wet eer hun wedervaart! doch zij
2ijn zalig in het gevoel onzer redding, die wij nooic zullen
vergeten — fiotzang aan de heilige fchimmen.
Ziedaar eenige flippen , OM het beloop aan te wijzen. Wij
gaven reeds te kennen, hoe deze flroom, als fangs bebloemtie oevers, over eene bedding van gloeijend edelgefteente,
het helderst kristal, zacht kabbelende en ruifchende daarhemen wentelt. — Om niet alles te prijzen, betuigen wij, den
overgang tot de bekeering, door Waterloo aangebragt, in de
woorden: seat float gij 't oog zoo fchroondoos rood, een weinig ongemakkelijk, de uitweiding in 's Vorften onverge!cibaar.
teid: Been wierookdamp enz. een weinig minder gellaagd re
lebben gevonden; terwijl, op bl. 1, op 't blaasjen, zeker of
zal moeten zijn.
De maat, anders afgewisfeld, is in den flotzang deze:
Al rust gij voor ons oog verborgen,
Uw mister neemt tier af:
Ja, 't pareldropjen van den morgen
Blinkr fchooner op uw graf.
De bioemen, die in 't wilde fchieten
Van uit het welig gras,
Getuigen van bet tranenvlieren
Rondom uw fluimrende asch.
Geen middag zal hun kelk verfchroeijen
Of rijkgekleurcie
Want tranen zullen haar befproeijen,
Zoo lang ons hart zal flaan.
De mast den zullen bloemen flrooijen
Om ow gebeent' gegaard,
En deze uw koets met eerpalm tooijen,
Zoo veak dees dag verjaart.
Rust zacht dan, gij beproefde dapperen
Op 't eerbed uitgefirekt,
Tot de Engel om uw flof zal wapperen,
Die nit den doodflaap wekt!
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ZEDEN, GEWOONTEN EN zoTHEDEN.

Zeden, Gewoonten en Zotheden van vroeger en later Te
Zutphen, bij H. C. A. Thieme. 1817. In gr. 8vo. 199 Bl.
f I-16 -:

floewel niet alles, in dit werk, nieuw is, integendeel het
grootfte gedeelte daarvan reeds federt langen tijd in vele andere werken gevonden wordt, is het echter van den aard,
dat deszelfs inhoud dikwijls nog met genoegen herlezen words
door hen, die denzelven kennen, en voorzeker met gretigheld door dezulken, die nooit jets dergelijks lazen. De rite!
duidt genoegzaam dat het werk nit verfchillende kleine
befchrijvingen, verhalen en anekdoten beflaat; welke alien in
eenen bijzonderen, eigenaardigen en onderhoudenden tlij1 gefchreven zijn. Dear wij het oorfpronkelijke HoogduitIche
werk, waarvan dit tene vertaling is, niet voor ons hebben,
kunnen wij over deze vertaling, als zoodanige, niet oordeelen; echter betuigen wij, dat de ftijl zuiver Nederduitsch is:
weshalve wij dit werkje, zoo wet om deszeifs inhoud als
aan de liefhebbers van foortgelijke lekruur, gerustelijk
kunnen aanbevelen.

Spiegel voor Meistes, of nuttig en aangenaam Leesboek, voor
Jonge dochters; vrij gevolgd naar den vierden floogduitfer'Ln
druk, van J. G. RFINHARDT. Te Rotterdam, bij J. Hendrikfen, Boek- en Kunstplaat-drukker. In kl. 8'o. 136 Bl.
f

M

en moet bet woad jonge op den titel niet over het hoord
zien, maar daar vooral op hechten; want, gelijk de leerzame
Spreuken , met welke het werkje begint, aangewezen worden
als beftemd voor eerstbeginnenden in het lezen, zoo zijn glee
de volgende verhalen, fabelen, zamenfpraken enz. voor J,ngedochters, die in nadruk nog zeer jong zijn, gefehikt. Maar
voor deze ook is het boekje zeer bruikbaar en nuttig, en wij
wenfehen hetzelve goeden aftrek, dien wij het ook wet dunven beloven. De drukfouten, onder den Latijnfchen main
Errata (voor jonge meisjes) aangewezen, en enkele ander°,
mag de meester vooraf. verbeteren. De plaatjes. van welke
de titel zwijgt, zijn voor jonge kinderen, aan de vroegere
fchoolprinten gewend, denkelijk wel voldoende; hoezeer dezelve anders ons den Heer HENDRIK5EN ju:st tiler onder
de Kunstplaat- drukkers zouden doen rangfclukken, waarom
het goed is, dat de titel hem als zoodanig aanmeldt,

BOEKBESCHOUWING.
Christendom en Wijsgeerte. Door den Schrilver van
Christendom en Hervorming, vergeleken met den Protestantfehen Kerkflaat, bijzonder in de Nederlanden.
Ifie en Ifde Stuk. re Groningen, bij W. Wouters.
1817. In gr. 8vo. 132 Bl. Het Yoorberigt 300 Ag.
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De Schrijver van Christendom en Hervorming, enz.
geeft bier twee Verhandelingen, die wij voortretfdijk
in hare foort molten noemen; voor het minst voldeed
ons de lezing van dezelve zeer. De eerlie betreft het
gebruik van het gezond verfland in de Christenker , hetwelk wet niemand betwisten kan. Dan, bier moeten
wetten zijn; en, gelijk de diamant moet geflepen worden, zoo ook de mensch. Deze wetten zijn van Goddelijken oorfprong, en geene Goddelijke wetten zijn
ooit met Goddelijke wetten in tegenfpraak. Men moet
deze wetten nafporen; dezelve zijn voor ons kenbaar;
en bet is de wijsgeerte, die dezelve nafpoort. Eigenlijhe is niet , maar wel bet bettaan en opvolgen
van die wetten, volarekt onmisbaar; echter bevordert
bet bet doel, de middelen w61 te kennen, waardoor het
te- bereiken is. Het inftinkt heeft bij den mensch niet
alle wetenfchapsvatbaarheid nitgopnt; en daarom is.
voortgang en opklimming mogelijk en werkelijk. Er is
gene zedewet; zij is Goddelijk; geene openbaring
met dezelve arijden. Deze zedewet heeft, even a]s an,
dere Goddelijke natuurwetten, een zelfwerkeud verrnogen ,waardoor zij haar gebod of verbod kenbaar maakt ;
dit vermogen is door God gelegd in de menfchel. cede, zoo ais het gezigt in het oog, enz. Wij bczitien
geen ander vermogen , dan onze rede, om eene Goddelijke openbaring te beoordeelen, te toetfen, derzelver
.zin en meening te verftaan. De openbaring door de reGg
de
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de is ook Goddelijk; en het geloof aan dingen, die
met de rede ilrijden,loopt in tegen bet gezondverltand.
Hier weidt de Schrijver nit over den ilrijd tusfchen
godsdienftige en regtskundige begrippen, het denkbeeld
van aangeboren haat of vijandfchap tegen God, te zamenhangende met de leer van verzoening en overnatuurIijke der Goddelijke genade. Legislator, dus
gaat hij voort , nwnquam praefumitur abfurda voluisfe;
dus komt het niet maar op taalkennis en gefchiedkunde
aan, maar wel degelijk op wijsgeerte zelve, bij de beoordeeling en uitlegging eener ilellige openbaring. En.
hoe handelen onze Godgeleerden zelve met het verharden van Pharao door God, -xod. X: 27, en
let bevel omtrent bet hoofdhaar,, i Cor. XI: 4-15.
b. v.? Niet de philologie noch historiekunde, maar
Wijsgeertc , (rede of gezond verftand) regelen hier zonder bedenking hun gevoelen. Zij moesten dan confequent handelen. Het blijkt toch uit gezegde proeven,
die zeer konden vermeerderd worden, „ dat de nitleg, kunde het yoornaamfte niet is, om ons den Bijbel,
11 of wel de ftrekking van den Bijbel, te verklaren als
51 toepasfelijk en bruikbaar voor ons. Zij (onze God.0) geleerden) onderzoeken wel eerst , gelijk behoorlijk is,
* de meening des Schrijvers; doch zij nemen die dear„ om nog niet voor goed aan, maar onderwerpen de31 zelve vooraf aan hunne beoordeeling, en hervormett
51 die dan, waar zij het noodig achten, overeenkomftig
„ hunne eigene meening, noemende dit dezelve op te
vatten in eenen gezonden zin; hoezeer ook ieddreett
„ ziet, dat zulks niet tot het y ak der uitlegkunde.
„ maar tot dat der wijsgeerte behoort, waarvan de al;
„ gemeene regels (en met regt) ten behoeve der prak„ tijk bij de uitlegging worden overgenomen.” Waar is
nu de wet, welke dit gebruik van het gezond verftand
beperkt ? Zoodanig eene wet moest er zijn, ware er.,
gens bij de uitlegging bet gebruik van hetzelve nadee,
lig; alles wordt anders geheel willekeurig en onzeker.
De rede moet dan nooit aan den Godsdieng worden op.
ge.
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geofferd; zij is het eenige fleunpunt des waren geloofs.
Men moet geene andere dan zuiver redeliike grenspalen
aan her geloof der waarheid zetten; geene andere, dan
welke de rede zelve gefteld heeft, God zelf alzoo gefield heeft, en die de menfchen niet behoeven te ftellen, niet kunnen verzetten. Zekerlijk brengt de optieffing van geestelijk , kerkelijk of leerftellig gezag eene
crifis voort; de overgang tot zelfbeheerfching door de
rede vereischt ontwikkeling, en derhalve eenen tusfchentijd; ook is voor velen leiding en teregtwijzing
daarbij noodig. Deze crifis is bij velen gevaarliik ; de
zinnelijkheid,die de gehoorzaamheid aan gezag niet door
die aan de rede wil doen vervangen , en de kwalijk gerigte leiding der"zulken , die beter kunnen afbreken dan
opbouwen , ontgaan des Schrijvers opmerkzaamheid niet ;
maar deze crifis moet het rnenschdom doorworftelenDe vorderingen in de laatfte jaren maken de behoefte
dringende, om de wetten te kennen, waaraan de verlichting gebonden is ; en de Schrijver is verzekerd, dat ,
hoezeer op den weg der wijsgeerte ook immer geciwaald
snag zijn , men toch eene grondige overtuiging van waarheid fangs den weg van zuivere wijsgeerte zoeken moet;
en „ dat de mensch, door de leer van Jezus voorge„ licht, met aanwending zijner krachten , ook tot die
„ zuivere wijsgeerte komen kan; en dat die zuivere
„ wijsgeerte dan eerst den vollen luister van Jezus
„ waarheidsleer aan het licht zal brengen ;” en door
onderzoek en nadenken heeft de Schrijver (meent
geleerd, Godsdienst en wijsgeerte voor hem zelven tot
eenheid te brengen , en in te zien ,dat het Christendom ,
de rede en de wijsgeerte met elkander een geheel zijn,
waarvan zich de deelen onderling nimmer omverflooten,
en dat het eerfte met en door de laatften opgeltelderd en
bevestigd wordt. De Schrijver geeft aan de kritifcbe
wijsgeerte de voorkeur, maar wil hem , die de voorkeur geeft aan eenigen anderen leervorm , dit geenszins
betwisten. Het overige van dit ziin fluicje is meest verde diging van het lchrijvcn van zijn Christendom en HerTOTG g a.
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vor&ng, enz. En ziet bier van alle y nagenoeg het re.
fultaat: „ De zaligmakende kracht des Christendoms
51 kan niet te gelijker tijd gelegen zijn in deszelfs zuiInes omvattende beweeggronden tot zedelijke
59 vere
• verbetering , en tevens afgeleid worden uit eene gef, nadige en wonderdadige werking van den Goddelijken
31 geest, biertoe door bet bloedig offer van Jezus,
„ als afwasIching der fchuld van zondaren, bewogen
9) wordende, op den menfchelijken geest; — ben van
)1 beiden kan er toch maar alleen de eigenlijke grond
van wezen, ten zij er nog weder een hooger beginfel
moot balaan , in hetwelit zedelijkheid (binnen in den
mensch) en woudercladigheid (buiten den mensch) te
zamen komen of zich laten vereenigtn; want er moet
eenheid in het ftelfel zijn, d. i. het moet order
gezigtpunt kunnen gebragt worden, zoo bet niet op
5/ tegenilrildigheden zal uitloopen. — De Bijbel laat 'ons
„ de. volkomenfte vrijheid om ons gezond verftand te
gebruiken, vermits eene Goddelijite openbaring wel
„ tot miju onderwijs, ter ontwikkeling mijner rede en.
„ verflerking barer drijfveren tot deugd , maar nooit ont
51 mijne geestvermogens door itellige voorfchriften in
„ te perken, dienen kan, noch om in zeker opzigt
derzelver functien metderdaad te doen ophouden.
„ Alle voorfchriften en beperkingen, van menfchen her„ konalig, mijnc godsdienttige bela.ngen rakende, zijn
zonder gezag of beteekenis. —Bijzondere geloofspun„ ten bezitten of verkrijgen nooit de aangelegenheid van
„ de algemeene, noch zijn ook vatbaar,, om tot den
„ rang van algemeene verheven of aan anderen opge„ drongen te worden. — En eindelijk, algemeene Gods„ dienst moet den grondflag uitmaken van den Christezoodat dezelve, in zijne volkomenfte zuiver„
„ heid, Christendom — en bet zuivere Christendom
„ tevens algemeene Godsdienst (redelijke Godsdienst,
„ of Godsdienst der rede) is, immers hiermede nooit
1) mag ftrijdig zijn.” En hierbij blijft de Bijbel toch altijl
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tijd een bock van Gods voorzienigheid, en van aan/'almen ter zedelijke opvoeding des tnenfchelijken geflachts.
De tweede Verhandeling heeft ten opfchrift : Onderolerfcheiden grand van theoretifche en praktifche kennis,
tangetoond in eene Redevoering over de algemeene orde,
gehouden in het Department Middelliam, t. N. v.
't A.; en erkent de Schrijver , bier veel te hebben overgenomen uit bet tweede deel van de Praktifchc Philofophie van Prof. L. H. JAKOB in Halle, op de vertaling van welk hij ons, in het vervolg, hoop geeft.
Hier wordt de orde in de natuur als een voorwerp van
bewondering voorgelteld, maar tevens opmcrkzaam gemaakt op de bij onze vergevorderde kennis nog altijd onoplosbare raadfelen. Den opmerkzamen hindert altijd
de fchijnbare wanorde en onvolkomenheid. Veel is er
echter, dat de geleerdfle mensch niet eens kan leeren
kennen; maar hij behoeft toch gerustheid, en ook de
eenvoudige heeft de gronden daartoe in zijn eigen hart.
Men kan van het zigtbare niet tot het onzigtbare befluiten, van de natuur niet onmiddelbaar tot derzelver
oorfprong, innuers niet tot derzelver eigenfchappen of
hoedanigheden. De natuur is flechts een werktuig,
flechts ten middel, en niet voor zich zelve doel; men
moet bet doel kennen , orn de doelmatigheid van het
middel te beoordeelen. Wij zien blijkbare orde; er bethan onveranderlijke wetten, die geene uitzondering
kennen. Maar,, er is in 's werelds beloop ook wanorde?
en aan het levend fchepfel is niets overgelaten dan lijden en genieten? Echter beerscbt in de natuur ontegenzeggelijk orde; en deze beflaat daarin, dat alle in
de natuur voorvallende veranderingen piaats vinden volgens natuurlijke wetten, die wij niet kunnen opbeffen ,
veranderen of fchorfen, maar aan Welke de menscb , in
zoo ver bij tot de natuur behoort, zoo wel als ieder
ander fchepfel, volitrekt onderworpen is. — IVIaar is
haar doel voortbrengen en vernielen ? zamenflellen en
ontbinden? Zij doet meer voor bet levende dan voor
het levenlooze; zij voegt dus voor het levende het genot
Gg3
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not bij hare bedoelingen. Dan, zij kent geen onder.
fcheid van waarde of verdienfien; echter hangt van
haar geheel mijn uiterlijk welzijn af; mijn lot, mijne
neigingen, hartstogt , de invloed van bet temperament
op mijn karakter, zijn gewrochten der natuur. Zij is
blind. Maar eindelijk is het de vraag, of ons de natuur
eene genoegzame bron van kennis opene, om het ware
g,;zigtpunt te treffen, waaruit wij eene volkomene orde
zouden ontdekken in 's werelds beloop — dan of
integendeel, bij de vaste en onveranderlijke orde, welke in de natuur niet te loochenen is , zonder elders onze oogen heen te flaan, niet met reden zouden indgen
twijfelen, of orde of wanorde de overhand hebbe — of
bet kwade flechts hierbij een onvermijdelijk aanhangfel
is van het goede, dat er eigenlijk door zal worden te
weeg gebragt ; dan of het goede, dat wij aantreffen,
niet maar aanwezig zij, als een noodwendig middel,
waar buiten zeker boosaardig doel niet ten voile te
bereiken was?
Maar nu fpreekt in ons binnentle de item van pligt.
Zij fpreekt luid en overtuigend: al vervul ik de pligten
niet, gevoel ik, dat het behoorlijk is , die te vervullen;
al legt mij de natuur onoverkomeliike hinderpalen in
den weg, erken ik het noodig, willens en gezind te
Zijn, datgeen te doen, wat ik behoorde te doen, indien
ik kon. Ik kan intusichen ook het tegendeel willen.
In de natuur gebeurt iets, omdat het gebeuren moet ;
bij den pligt is iets dat behoort, al gebeurt het niet.
De natuurlijke noodwendigheid dwingt , de zelelijke rerpligt. Ik ben dus geen bloot faatuurlijk, maar ook een
zedelijk wezen. Als het eerfle , ben ik harer wetfen,
baren dwang onderworpen; maar, als het laatfie, ben
ik haar onderdaan niet. Als zoodanig plaats ik mij in
eene eigendommelijke klasfe van wezens, welke Beene
bevinding treffen , geen zin betasten kan. Deze zijn
vri,e wezens, die naar zulke wetten geregeerd worden,
Wier gegrondheid en regtmatigheid zij zelve erkennen.
Bier vind ik eerie nieuwe bron van kennis, Wet gelijkvor-
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yormig aan die der natuur, maar praktifche of zedelijke; ik ken een wezen, geen voorwerp van aanfchouwing, maar dat pligten en vrijheid heeft, bet vermogen tot eenen goeden, maar tevens tot eenen kwaden
wil. 1k voel mij vrii, niet tot voor:brengfelen, wake
de natuurwetten niet veroorloven, maar ten aanzien
der gronditellingen, naar welke ik de natuurlijke krachten, overeenkomilig derzelver wetten, gebruiken wil.
In de natuur is alles middel , en bij alles de vraag: waartoe is het nuttig? maar dit bepaalt de zedelijke waarde
niet. Voor mij is onder alles dit het zekerite : dat ik
deugdzaarn moet zijn. 1k kan twijfelen , waartoe mijne
krachten beitemd mogen zijn in de natuur, en waartoe
het Wezen, dat alles ordent , datgeen, wat mij omringt , gebruiken wil; maar niet , wat bij al mijn doen
en laten mijn doel moet zijn. De zedewet arbeidt op
eenen that, waarin geheel de natuur initemt met eenen
zedelijken wil. \Vij zien niet in de natuur, dat zij zich
daaraan onderwerpt; maar, uit kracht der zedewet,
moeten wij Naar befchouwen als onderworpen aan een
zedelijk doel, en louter middelen in zich bevattende tot
zedelijke einden. Zoo gelooven wij aan een hoogst beginfel van alle zedelijkheid, een' onbegrensd vrijen wil,
die volitrekt zonder maat of trap goed, d. heilig is;
aan een Wezen, hetwelk de geheele natuur aan een
hoogst zedelijk doel onderwerpt, en welks zaligheid
door den kwaden wil van eenige vrije wezens niet worth
geltoord, daar bet valgens zijnen wil is, dat er vrije
dezulken, die zoo wel bet goewezens beftaan (d.
de als het kwade kunnen willen , en Wier wil het eenige is, dat van Hem niet alhangt, omdat Hij dat
die van Hem niet afhangen zal) , en dat Wezen , hetwelk
wij God noemen , door de onveranderlijkheid der natuurwetten, — van Hem in diervoege geregeld, dat er
nooit eenige veranderingen kunnen worden te weeg gebragt , dan welke aan zijne hoogst zedelijke bedoelingen dienstbaar zijn, — genoegzaam heeft gezorgd, dat
cr nooit iets gebeuren kan, hetwelk met de zedelijke
orGg4
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orde ffrijdt. Zoo brengt ons het gevoel van pligt tot
geloof aan vrijheid, aan zedelijke orde, aan God en ongerfelijkheid; en leeren wij Gods geboden niet van
Hem , maar door dezelve kennen wij Hew en zijnen roil.
Men dwaalt, zoo men meent, dat ons de rode door bewijsgronden tot een Godsdienstgeloofvoert ; deze maakt
geene zedelijke orde aanfchouwelijk ; wij hebben de
overtuiging van eenen goeden God in ons zelven, en
met dit geloof in ons hart vinden wij overal de &tidelijkfte fporen van de deugden van God; deze kennis
dient mij tot bevestigingsgrond van mijn godsdienitig
geloof, en ik gebruik mijne zedelijke vooruititellingen
als middelen om datgeen op te losfen, wat mij in de
tiatuur een raadfel is. Al zag ik van deze fporen minder, ja Mina niets , zoo zou de zedewet mij eene Godheid prediken — maar nu, hoezeer weinig wetende,
zie ik reeds zoo veel, en mag zoo veel hopen.
Wij noemden beide deze ftukken voortreffelijk, en het
dor en kort berigt van dezelve zal dit ons gevoelen wel
bevestigen; echter verklaren wij daardoor geenszins,
met den Schrijver volkomen eens te zijn, of dat er
niets tegen zijn betoog kan worden ingebragt. Wij
blijven, als boekbeourdeelaars, liefst onpartijdig, wilgaarne anderen hooren, en zouden vooral niet
len
ongaarne zien, dat inland, des bevoegd, wien het
video meliora proboque deteriora fequor een raadfel is,
alleen door het geloof aan zedelijk bederf en onmagt en
eene bovennatuurlijke Goddelijke working, de laatfle
in verband met onze eigene redclijke werkzaamheid,
op te losfen, — de pen eens opnam, niet tot een tegenfchrift, maar 'lever tot een eigenlijk gezegd wijsgeerig en tevens Bijbelsch betoog, hetwelk wij meenen dat
niet zoo geheel zou behoeven of te wijken van den kritifehen geest ; maar het uiten van dezen wensch maakt
ons misfchien reeds van vooringenomenheid en
zucht verdacht. — \Vii zien intusichen het verder wijsgeerig gefchrijf van dezen fcle.anderen Leek met verlan,
gen tegemoet, nieawsgierig, wat dan eindelijk het eiaen
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godommelijke van het Christendom wezen zal. Hetgeen hi; nog belooft, is bet geven van aanleiding

in het aigemeen de juiste kenmerken van waren, in tegenlielling van valfehen Godsdienst te onderfcheiden;
en dan ten laatile hiernit te befiu:ten tot het noodwendige doel van den Christelliken Godsdicnst, met een kort
overzigt van de middelen, welke dezave ter bereiking
daarvan bezigt en aanbiedt: waardoor dan het regte gezigtkint zal moeien bevcstigd om dien als een geheel, in zamenhang en ove: etnfiemming met do gronden
era beginfelen der redo, te ktinnen blijven aanmerken.
Dit werk heat langer bij ons gelegen, dan bet geval
geweest zou Zijri, hadden wij niet zeer tegen bet Voorberigt van 300 bladzijden opgezien, hetwelk bij het
doorbiaderen ons voorkwam te,,,,enfehrift te zijn, en
daarom ons (die wel hooren en wederhooren willen,
maar dan ook gaarne zelve oordeelen, en het uitbreiden
en gedurig aandringen van dezelfde zaken bij een twistgeding moede worden) niet bijzonder uitlokte. Het
viel ons echter zeer mede , vooral ono de doorgaande
belcheidenheid en gematigdheid. Eerst behelst bet eene
verdediging, of liever geene verdediging, van den titel: Christendom en Hervorming . , enz. waarop dan aan.
wilzing van bet doel en plan van dit tegenwoordig werk
wordt gegeven. Nu krijgen de tegenfchriften eene beurt,
en wel eerst de Brieven en Gelprekken t,-zsfchen Ailstus en Philomathes , die als niet kwaad gefchreven, en
voor fommige menfchen bijzonder nuttig, vermeld Ivorden, boewel ooze Schrijver zich een weinig beklaagt
over onechte voorftellingen. Breeder laat hij zich echter in met den Ileer CRAMER. VON 11IMGARTE N, Hervormd Predikant te Niddelbert , Wiens geheele fterkte exegefe is , en met w;en luj Been punt van
aanraking vindt, omdat deze rule en wisgeerte bij
dezelve niet wil laten gelden. Ilij hceft center zijne
bcdenking, tegen de overecnaemming van B A II at c A ItT E N's gevoelen met de meening van den Catechismus
en andere Forinulieren van Ecnigheid, enz. enz. ; en ,
G

hoe-

45

CHRISTENDOM EN WIJSCEERTE.

hoezeer wij hier willen uittrekken noch toetfen, vonden wij hier nog al lets, dat der lezing en nadere
overweging waardig is. De Schrijver komt dan nogInaals terug op zijne bedoelingen met het werk voor.
banden, en betuigt zijne tevredenheid met de beoordeelingen van zijn vroeger gefchrift; ook onze Letteroefeningen maakt hij eene vriendelijke bulging , maar
is vooral breedvoerig (hoezeer hij kortheid voornam) in
de vermelding en vriendelijke wederfpraak der recenfie
in de Lijdragen tot de beoefening en gefchiedenis der
godgeleerde wetenfchappen. Maar vooral is de wederfpraak van den Hoogleeraar MUNTINGHE befeheiden , en vol bewijs van erkentenis van 's mans wezenlijk groote verdienften, en het veelvuldig nut, dat hij
gefticht heeft en nog werkelijk fticht. Dan volgt nog
ten woordje aan de Schrijvers van Le Vigilant en de
Boekzaal , en nog het een en ander, waaruit duidelijk
blijkt , dat het des Schrijvers meening geenszins is , dat
de wijsgeerte den Bijbel weg moet doen , of altha.ns
overbodig maakt. De lezing van dit voorberigtje zal,
nadat men de (ook eerst door ons beoordeelde) Verhandelingen overdacht heeft, wel het aangenaamst en
het nicest dan ook leerzaam zijn.
Ons beftek gedoogde wel Been doorloopend verflag,
en wij vonden ons, waar wij verfchillen, juist tot geene wederfpraak gedrongen. Het wel belangrijk , maar
echter nu geheel wijsgeerig , gefchil , voor het weer
denkend publiek, moge zijnen loop nemen ; maar of bet
dan eindelijk alles , zoo als men zegt, in esfe brengt,
is ons twijfelachtig: het zal toch wel van het inbj eetief gevoel van iederen zelfdenker doorgaans afhangen,
of bet een of ander, als niet ftrijdig met het gezond
veritand, in den Bijbel, als leer, al dan niet to dulden
zij. Tot eene proeve hiervan ftrekke het volgende , dat
ons bij het lezen eener pasfage in het Voorberigt inviel.
(Van de Notabene's , die wij bij hetzclve maakten, willen wij de overigen over bet hoofd zien.)
„ Indien wij ," zoo lezen wij ter bedoelde plaatfe,
het
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bet bevel ontvingen: gelooft ill ABRACADABRA; ZOLI ■
wij dan zeggen, wij gelooven daarin? Het
„ kan intusfchen ook wel zijn, dat dit woord op de
„ Maan of in den Uranus Gene onloochenbare waarheid
„ beteekent: maar wat helpt mij dit , dear ik het niet
„ vertIa? en hoe ban ik dan zeggen, dat ik het geloof?
Loochenen kan en begLer ik het mede niet. \Vat het
„ intusfchen ook zijn moge, voor mij is het — niers;
„ bet raakt mij niet , en ik heb er gcen nut van." Dit
lezende, viel den !teller dezer recenfie in hoe het hem
ging, toen hij voor het cerst Loga. -ithinifiho tafels
zag. Hij begreep er niets van; men leide hem het hoe
daarvan ook geenszins maar wees hem tlechts aan,
hoe hij die gebruiken lion. Hij deed dit op goed geloof, en 1113 be y ond er zich w61 bij ; ztj hiciden proef;
en, al ware 1113 ook naderhaud in de wiize van zamenftelling en berekening der Logarithmen niet onderrigt,
of ook voor .dat onderrigt onvathaar geweesc, bet gezag, door zijne ondervinding bevestigd, zou voor hem
Reeds voldoende geweest zijn,om gezcgde tafels to b11;van gebruiken; zij waren hem , ook torn hij dezelve
niet verliond, meer dan — diets. Fiat applicatio! Als
ik van bet Goddelijke eener verklaring zeker ben, al zic
ik bet verband daarvan niet in met hetgeen mij van elders zeker is , (het zij maar geese tegenitrijdigheid) ma;
ik dan dezelve op dat gezag met aannemen — voor het
ruinst beproeven , of de onderv.ncling (moed, lust,
ijver en kracht ten goede) mij dezelve bevestige? 7oLt
ook bier niet kunnen gelden : Indict; iemand tivil den
ssfl doer; des gcnen, die mil' gezonden hecft, die zal van
cleze leer bekennen, of zij zdt God i. ?
En toen wij bl. 49 dit voorbeeld vonclen: B—Z zijn
clrie'e:ntwintig zamengezworene flraatroovers. A, de
braaftle man van de wereld, biedt zich den regter ter
doodaraffe aan, onder beding, dat van de drientwintig booswichten Ilechts diegenen ongeilraft blijven, die
zich voortaan als goede burgers gedragen: ban de re7tvaardigheid dit aanbod aannemen?
viel ons een ander
„ den
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der oogpunt in, dat wij eens ergens vonden , zonder
dat wij nu juist weten, in welk gefchrift : Eene zeer
fchoone provincie is in oproer, en blijft in oproer; dit
vordert van den Koning de ftrengite maatregelen. Dan,
met zijn overleg begeeft zich des Vorften zoon derwaarts, en brengt trapswijze hervorming daar te weeg,
waartoe de voortduring der ftrenge maatregelen noodig
is ; en deze moeten vooral des Vortten zoon drukkend
treffen, al naar mate hij meer invloed maken en de harten voor zich winnen en buigen kan. Het gelukt hem;
de oproerigen leggen de wapons af, warden gerrnnwe
onderdanen, fmeeken ootmoedig pardon, en, ter liefde van dien edelen zoon, die alzoo door groote zelfopoffering den Koning een reeds verloren wingewest herwon, fchenkt deze dit pardon, en benoemt dien zoon,
tot zijne welverdiende belooning, tot Ileer en plaatsvervanger in dit wingewest. — Is dit nu ook eerie zoo
handtastelijke ongerijmdheid?
Dan, wij willen ons geenszins gehouden rekenen ter
verdediging dezer vergelijking. Ter proeve van hetgeen
wij beweerden , dat er namelijk veel van eens ieders
fubjectief gevoel zal afliangen, of men het een of ander, als Bijbelleer,, al dan niet, als voor bet gezond
verftand te dulden, kan aanmerken,- gaven wij dezelve
eeniglijk op.
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Heiligheid verdedigd , en ABRAHAM ' S W00712held gered; of de opofering van I S A ii c Beene ware
gtheurtenis , maar een droom; in het uittrek rel eener
Kerkelijke Redevoering, &chorale,' op Zondag avond,
den 9 Februarii 1817. door CAREL PHILIP SANDER, Oral/len Leeraar der Evangeliseh-Lwerfehe
Gemeente te Rotterdam, Honorair Medelid der Hertoglijk Brunswijk - Ltinenbarglehe Ittaatfehappij to
Belmfiddt, enz. enz. Te Rotte.PrIam, bij J. van Baa12.:
len. 1817. hi gr. 8vo. 66 131. f

GODS

Tot nog toe vonden velen met ons in de Bijbelfche
gefchiedenis, op den titel gemeld, weinig zwarigheid:
wij bedachten den vroegeren toelland der menfchen,
zoo menig voorbeeld van menfchenoffer, en bet noodzakelijke misfchien, dat de Jood jets aanwijzen kon,
waarnit overtuigend bleek, dat hij niets minder dan de
Heiden voor de Godheid overhad, en ook tot het grootIle offer moest bereid zijn, had de Godheid niet van
menfchenoffer den meest verklaarden afkeer ; en daar de
ititkomst alles oplost, vonden wij niets Gocie onbetamende in deze moeijelijke beproeving van ecnen godvruchtigen vader,, wiens vertronwen en gehoorzaa..mheid
hier zoo heerlijk uitkomt, en voor wien alzoo, zonder
het moeijelijke en zware , dat hij bet vaderlijk gevocl nis
overwinnen moest, en bier zelf het offer verrigten, de
eisch flechts eene geringe beproeving, geweest ware,
enz. De Eerw. SANDER telt een aantal, in
zijn oog onoverkomelijke, zwarigheden op, (waar an
enter deze Gene: dat Iiaac nergens wegens ziine onderwerping gerocmd wordt, bet meest ons nalenken
heeft opgewekt) welke wile wegvallen, nu hij het verhaal een natunrfilhe droom te ziin , in velken
iibraham het bevel, dat lrij vs. fl lczen voor ten Goddefilk bevel, of voor eene Goddelijhe opcnbaring; hield,
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en daaraan (p ia anders dan in den droom)ge/rorzaa inde. De gronden, waarop dit gevoelen fteunt, zijn,
dit voelt men, deels inwendige, maar worden ooh door
andere aangedrongen: Het bevel bcgint met welaandan,
of daarom; dus moet cr icts zijn voorafgegaan, hetwelk een zelfgefprek zal geweest zijn, dat aanleiding
tot den droom gaf. Profeten liadden doorgaans openbaringen in droomen. Vs. 3. doet het vrocg opJlaan aan
flapen en droomen denken. Hoofcift. XXI: 12 berigt
ons eene Goddelijke verfchijning aan Abraham in een'
droom, (enz. enz. want wij zouden letterlijk moeten
affchrijven,da.ar wij dechts een voor ons hebben.) Nu beantwoordt de Schriever nog eene en andere
tegenwerping, genomen uit de opoffering van Jezus , —
IIE B R. XI: 17. en J A C. II: 21. en L Ey. XIX: 17,13.
verge/. 'met L u c. XIV: 26. Maar wij ontvangen bier
nog racer : al aanftonds verden wij aangenaam verrast
door de fprekende Ezelinne van Bileant, die wij hies op
de eerftc bladzijde ontmoeten, hoewel niet a/s een uithangbord. De Eerw. SANDER had namelijk, eenige
weken vroeger, op verzoek, over dat beroemde dier
een paar Christelijke leerredenen gehouden, en bij
P E T R. 15 en 16 betoogd, dat men over den man
en zijn zeielijk karakter niet ongunflig denken mag , offchnon Pctrus, Judas en Joannes het tegendeel fchijnen
to bewcren, en N um. XXII: 20-35. leeren befehouwen ais een droom. Nog worth de hemelfehe verfchijning bij de geboorte van Jezus, L u c. II: 8 enz. , als
een droom voorgelleld en opgchelderd. Eindelijk wordt
alles befloten met de opgave van het gevoelen van Prof.
P. j. BRUNS over Ifaiic's o2offering, hetwelk van dat
van den Eerw. SANDE R.
verfehilt.
Dit ftukje is wel reeds zonder onze aantneld ; ng in veler handen : omdat goede win geenen krans behoeft ?
zoo denken fommigen ; maar anderen lierinneren zich
aan de mannen van Athene, en o k aan de zucht bij velen, om iedere ware of fehijnbare aanleiding ter wegwerping van .13cj bellcer en Bijbelgefchiedenis fpoedig en
gre.
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pretig to behartigen; maar nog anderen, en ook wij,
fcbriiven het grootendeels ook toe aan bet loopend gerucht , dat er openlijk van den predikitoel tegen deze
leerrede over Abraham gewaarfclmwd is , hetwelk hier
nu de voorrede nader vermeldt ; en den uitroep :o fancta
fimplicitas! nemen wij bierbij gaarne over, vooral zoo
deze waarfchuwing gefchied is eer de leerrede nog werd
uitgefproken, en men daarna het ililzwijgen hield;
well: ililzwijgen mij echter geenszins durven houden
voor bewijs , dat zoodanige predikers en waarfchuwers
tot die zeer velen behooren, waarvan bet Honorair
Medelid der Hertoglijk Brunswijk-Lunenburgfthe Maatfehappij to Helmfleidt enz. enz. getuigt, dat zij ten
voile overtuigd zijn, en den druk van dit ilukje verzocht hebben.
Praktikale Ferhandeling over eerie ziekelijke gevoeligheid van het oog, gewoonlijk zwakheid van gezigt
senaand , door JOHN STEVENSON, Oog- en Oarmeester van H. K. H. de Prinfes van Wales , enz.
Uit het Engelsch, naar de tweede oitgave, door H.
F. THIJSSEN, Med. Dr. Te ./Imperdam, bij L.
van Es. 1816. In gr. 8vo. PI en 94 131. f i -4-:
Under de kwalen , in welke de prikkelende geneeswijze, ook thin, wanneer zij het nicest fchijnt aangewezen , het minst voldoet ,behooren voorzeker de ziektell van het oog. Een nieuw bewijs daarvan levert ons
dit welgefchreven werkje , waarin wij met den aard en
de geneeswijze van een gebrek bekend gernaakt worden,
waarin alle de teekenen van eigenlijke zwakte (debilitas
directa) van PROW N ZiC11 vereenigen, en waartegen
echter prikkelende en veriterkencie geneesmiddelen zonder vrucht , ja zelfs met verergering der kwaal, gebruikt
worden. Wij raden dit boekje dos vooral diegenen ,
welke nog met Browniaanfche vooroordeelen befmet
zijn,
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zih
i , ter iezi ng aan. —Hot werkje is verdeeld in zevcn hoofditukken waarvan ons de twee ecriten bet gebrek leeren kennen en van andcre aanverwantc kwalen onderfel, eiden, de overigen de gelchikttle genceswijze voordragen, door waarnemingen !Liven en door
eenige aanmerkingen nader ophelderen. S E v E Ns 0 N belchrijft ons de kwaal als eene teergevoeligheid

van het oog, waardoor de prikkel des lichts onverdragelijk wordt„ zonder dat er eenige de mirlite blijken van
ontfleking of ophooping van vochten zigtbaar is. Zij
otattaat voorts bilna alicen in dezulken, die, door veel
lezen kaarslicht , lijn naaldwerk, oC bet bearbeiden
van lchitterende voorwerpen, hunne oogen fterk infpannen. Hij beichouwt dit gcbrek als bet onmiddellijk
gevolg eener ophooping der fappen in bet achterfle
der oogvliezen , ontilaande nit cone langdurige
ontfLhing van die dtelen; daardoor worden eindelijk
de vaten to veel uitgezet, de vocbten vloeiien er op den
mimien prikkel en in groote mate been, waardoor dan
eene algemeenc fpanning en pijn veroorzaakt worth. Bij
dit a11i s zien wij de reden eener grootere gevoeligheid
niet in, Avelke toch niet wel ontitaan kan, dan door
eene verhooging en ophooping, als 't ware, van het
levensbeginfel, een gevolg van de gelladige prikkeling.
pit vinden wij bier Diet genoeg ontwikkeld; doch wij
molten het in eene praktikal.: verbandeling van minder
belang rekenen.
De geneeswijze, waarvan de Schrijver zich bediend
beeft , beitond voornamclijk in algemeene en plaatfelij,
ke ontlastingen ; de cerise door buikzuiverende middelen, welke gegeven en herhaald werden, naar gelange
van but gefhl des lijdcrs ; de tweede in bloedzuigers ,
ten getale vin vier of zes, aan bet onderile ooglid
aangebragt. Voorts word doer warme bading van bet
oog en iudroppciing eener flappe, waterachtige opium - op!osfing de ontipanning nog bevorderd en de gevoeligheid verilompt. Het fpreckt van zelf, dat de
zieke oogen zoo veel doenlijk tegen den prikkel des
lichtr
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liebts berchertnd werden. De bloedzuigers behoerde men
zelden te herhalen , zulk eene groote en blijvende verligting bragten de eerflen reeds toe. De bebandeiing
werd voleindigd door zamentrekkende oogwaters en algemeen veriterkende middelen„ Lezenswaardig is pier
de Schrijver, in 't bijzonder,, over het misbruik der veriterkende en prikkelende geneeswiize , over het nut der
ontlastingen , en over het regt gebruik der oogwaters.
Wat de buikzuiverende ontlastingen betreft, wij hebben daarvan in oogkwalen, vooral in oogontliekingen,
altijd eene zeer goede uitwerking gezien.
\Vij wenrchen dit klein , maar belangrijk ‘veri:je in
de handen van alle onze kunstgenootcn , vooral
ken , die met de prikkelende middelen zoo veel
hebben.

Redevoering Vat1 A. G. CAMPER, Lid van 12,:t Ne.
derlandsch , eerie klasfe, enz. als voorLittend Curator van Frieslands ilthenaenin t raneker,
op den 28 Dec. 1815, bij de plegtige-,Inhtildigiig. nitgefproken. Te Harlingen, bij M. van der Pladts.
I -:
1816. In gr. Svo. Viii en 33 Bl.

f

Deze Redevoering, reeds door andere tijdfchriFten
met verdienden lof vermeld, levert eene belangriike bijdrage tot de jaarboeken van het Letterkundig Nederland; en het ware te weniehen , dat wij ten aanziLn
der Gelderfche HoogefcliOle, van eene even bekwame
hand, iets dergelijks ontvingen. Niet alleen wordert
ons de verdienilen van Vrieslands Hoogefchool , van
.derzelver iticining tot de vernietiging, bier kortelijk:
gerchetst maar door de ophelderende noten en bijiagen
nog duidelijker aangetoond. Daaruit dat doze
kweekfchool van geleerdheid, zoo zeer als eenige in
ons vaderland, in alle vakken van wetenfchap heeft .uitgeblonken , en dat Been gering gedeelte van dien roetn
door
H 11
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door Hoogleeraren van Vriefche afkomst is verworven;
en hieruit kan men ligtelijk opmaken, met hoe veel
regt, aan het Athenaeum aldaar, een ruimer werkkring
is aangewezen.
Dit is het onderwcrp der twee eerfte afdeelingen
dezer Redevoering; terwij1 de derde afdeeling aan de
plegtigheden van den dag is toegewijd. De eerfte
leert ons de Voriten uit het huis van Nasfau , Stadhouders van Vriesland, als weldoeners der Akademie
en groote vooritanders der wetenfchappen kennen ;
de tweede bevat eene lijst der Vriezen, welke als Hoogleeraren te Franeker onderwezen hebben, ten getale
van 72. In bet derde bijvoegfel worden de namen van
eenige geleerden, te Franeker gevormd, opgegeven.

Kalmukken. Len Tafereel der Zeden, Gewoonten,
Gebruiken enz. van dat Yolk. Naar hq Hoogdui sch
van B. BERGMANN. Te Leeuwarden, bij Steenbergen van Goor. In gr. 8vo. XV en 408 Bl. f 3 - 6-:

Z

oo de Volkenkennis een gewigtig gedeelte der Gefchiedkundige Aardrijksbefchrijving uitmaakt , kan men
echter niet loochenen, dat dezelve, ruim zoo zeer als
eenig ander gedeelte, aan grove misvattingen, of ook
wel opzettelijke vervalfchingen, is ter prooije geweest.
Romanfchrijvers, in den vorm van Reizigers , (van welken LE VAILLANT wel de laatfte niet zal geweest
411) dichtten ons allerlei ontmoetingen en volkszeden
voor; Kamergeleerden fchreven elkander ter goeder
trouwe geheele ftapels van onwaarheden na, omtrent
niet, of a]thans z66 niet, beftaande volken , en de onwaarheid groeide doorgaans aan in evenredigheid van
den afftand. De jongfte Eeuw heeft hierin, den Hemel
zij dank! eene verbetering daargefteld. Men kan zich
op de latere Reizigers doorgaans beter , dan op de vroeseren, verlaten. De geest van wijsgeerig onderzoek,
de
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de algemeene kundigheden, meer in alle itanden door.
gedrongen, en minder vertrouwen op de onkunde der
Lezeren, hebben dit gelukkig onderfcheid te weeg ge.
bragt. Zoo werden ook in vroegere jaren onitrent de
Kalmuk.ken dat merkwaardige Steppenvolktusfchen den
Don en de Wages, allerici fabelen uitgeftrooid , die de
Schrijver van bet voor ons liggende werk niet opzettelijk, maar door eene geheel nieuwe,uitvoerige en grondige fchildering van dat yolk wederlegt. Deze Schrijver
ken daartoe het regt verworven door een verblijf van
drie jaren te midden dier Natie (in de Volkplanting der
Evangelifche Broeders , S a repta) , en dat het hem zoo
min aan. den wil , als aan het vermogen, ow de waarbeid te fclirijven,, ontbroken hebbe, blijkt aan den eenvoudigen, onopgefniukten 410, die overal de kenmer.
ken der waarheid draagt. Wij houden dit bock, onder
de vele vertaalde Reizen dezer laatile tijden , geenszins
voor de minfte, en zullen trachten, onzen Lezeren
daarvan beknoptelijk een denkbeeld te geven.
Het land der Kalmukken worth vooraf befchouwl
Dit is de fleppe of grasvlakte tusfchen Caucafie , de
Kaspifche zee, de Wolga en de Donfche Kozakkcti ,
door eene bergreeks in de Europefche en ziziatifebe
belft (volgens de grensbepaling van fommigen) verdeeld.
De A z,i atifche heift fchijnt in vroegere Eeuwen een gedeelte der Kaspifche zee te hebben uitgemaakt. Devlakte zelve is vollirekt van alien lommer ontbloot, doch
daarvoor ook van ongedierte bevrijd. De hette is er
zeer drukkend; de winter kort, en niet itreng. De
flaatsgefle/dheid der Kalmukken (tot welke de Schrijver
bier, volgens eene min natuurlijke rangfcbikking„ overgaat) is eene foort van Adelregering, onder toezigt en
belcherming van Rusland , betwelk ook den Trice-Chan
aanftelt , dien men in magt misfchien met den Doge van
Venetic kan vergelijken ; want de hooge Adel cf No! oven beerfclien in hunne itammen zoo willekeurig, dat
men niet bij den rice - Chan klagen durft. De geitalte
tier Kalmukkets is ten onregte voor leelijk gehouden;
Li h
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Zij is ons flechts ongewoon. Hunne kieeding is gemakkelijk en ruim, gelijk die der overige A'zianen; tusfchen
de mans- en vronwe-kleederen is bijna geen onderfcheid.
De zucht naar opfchik, die zelfs tot bij den menfcheneter van het ruwe 1Vieuw- Zeeland is doorgedrongen,
beerscht ook bij den Kalmukfchen woestijnbewoner; en
Vorflendochters verkleeden zich meer dan eens op een'
feestdag. — De Kalmukken zijn Nomaden, of ornzwervende herdersflammen, wier zorgeloos 'even, in tegenoverftelling met dat van den Europeaan, wat al to zeer
wordt opgevijzeld. 'rimers deze eenvoudige levenswijze , dit veehoeden, bewaart hen althans niet voor de
verachtelijkfte ondeugden, en neemt het onderfcheid
tusfchen lchatrijken en doodarmen, gebieders en knechten, zoo min weg als in Europa. De kudden der Kalrnukken beftaan in karneelen, paarden, runderen, fchapen en geiten. De hutten zijn van hourwerk, met
vilten dekens belegd, en de ingang is altijd naar het
zuiden, in de rigting der woonplaats van den Opperpriester of Dalai-Lama. De besten kosten annwijlen
Soo roebels; de minften so tot 40. Rijke lieden hebben
ook nog verreheidene bijhutten. iii hunne rondzwervende levcnswijze is het de Vorst, die de ,Iteuze der legerplaats heeft. De Kalmukken trokken voorheen indent
zomer de Ii7olga over; een togt, door een, gcheel verhuizend yolk met deszelfs groot en klein vee gedaan,
die een allerzonderlingst en angenaamst gezigt opleverde ; doch federt de uitwiiking van een zeer groot gedeelte der Natic uit bet Rusfifebe naar het Chinefche gebled hebben de overigen aan deze zijde des ftrooms
deplaatfen genoeg. Niemand , zegt de fchrijver op bl.
93 ,kan inatiger /even, dan de Kalmu k ; doch op bl.
241 heet het : tie Kalmukken matig neemt , bedriegt zich even zeer , als hi j , dic hen van onmatigheid
befchuldigt. Wij zouden hier eene tegenftrijdigheid
nen opmerken; (loch tie onmatigheid van den Kalmuk
heeft chin alleen plaats , wanneer hij zich ten koste van
ec.In' ander kan verzadigcn. De arme leeft incest van
meet-
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meelkost; de rij ke van vleesch. Kameelmelk dient alleen
bij de thee, die de Kahnukken (als eene door bet Lainisinus met China verbondene Natie, hoe ver ook van
dat Rijk verwijderd, waarfchajnlijk door hetzelve hebben
leeren Mennen, en) zeer flerk gebruiken. Schapen-,
koe- en merrie - melk dient voor boter en zure dranken, van welke laatile zij ook brandewijn =ken. De
toebereiding der Kalinukfehe fpijzen is zeer walgelijk.
Hunne keuken en wijze van eten wordt tot in de kleinfte bijzonderheden gelchilderd. Het is onwaar, fchoon
algemeen verfpreid, dat de Kalintikken bet vleesch onder hunnen zadel half gaar laten worden en alsdan verteren; integendeel hebben zij een' afkcer van raauwen
kost; doch hun Godsdienst heeft in fommige gevallen
noodzakelijke onreinheid ten gevolge. Van het tabakrooken zijn zij groote liefhebbers; zelfs in het opflaan
en naar bed gaan hebben zij de pijp . in den mond, ja
des nachts (ban zij wel op om te rooken. Hun flaap is
zeer vast. De gevoelens van vertrouwen op mannelijke
braafheid heerfchen er nog genereg, om zelfs dochters
van aanzienlijken des nachts , te midden eener fchaar van
jonge lieden , gerust — en veilig — te doen nederlig:
gen! De arbeid is bij deze Natie -- in weerwil van
bet tegenovergettelde gevoelen — under mannen en vrouwen vrij gelijk verdeeld , en de vrouwen zijn er geene
flavinnen. (Een gewigtige (lap ter belchaving!) De
pligtplegingen bij de Grooten zijn vrij omflagtig, en
zeer naatavkeurig bepaald. Het aanleggen van een groot
y our op den gezelligen haard, zelfs in harde winterdagen, wordt als eene verkwisting der Goddelijke gaven
befchouwd. De Kalinukfche metaalwerkers waren voorheen beroemd; thans zijn de meesten uitgeweken , zoo
wel als de boekdrukkers. (Deze kunst toch was bij de
Illongoolfche Volken , even als bij de Chinezen, finds overoude tijden in gebruik.) De fchilderkunst dient alleen
voor afgodsbeelden ; de toonkunst, daarentegen, is geheel wereldlijk.—Iedereen rijdt bij dit Volk, zelfs tachtigjarige vrouwen. Roofdieren worden niet met fchieth3
ge-
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geweer, maar alleen door eene bebendige bantering der
zweep, gedood; men kent er ook de valkenjagt. De
oorlog met hunne naburen heeft federt de Rusfafilie beerfchappij ga p e plaats weer; doch moeten zij aan bet leger eenen man voor iedere hut geven. Hunne wapenrusting wordt omflandig befchreven. In eenen veldflag
houden zij ftrenge matigheid, die den onderbuik flap
houdt, voor het beste behoedmiddel tegen kogels.
1-lunne overwinningen vieren zij niet zelden door menfchenoWers. — Hunne volksvermaken beftaan in clanfen, woritelen, harddraverijen, (de overwinnaar in dezen is doorgaans zijn paard aan den Vorst kwijt) en bet
gezang. De Dfchangariade , ten dichtauk, het welk door
een' uit den dood verrezenen Kalmak zou vervaardigd
of liever aan hem ingegeven zijn, is hun klasfick heldendicht, en zou 36o gezangen bevatten; doch geheel
kent het niemand van buiten. Het kaart- en fchaakfpel beide, doch vooral bet eerfle, zijn bij hen zeer
gemeen.
De opvoeding der kinderen is in de eerile jarcn van
die der onzen zeer verfchillend. De kinderen worden
in wlegkribben gepakt, of kruipen naakt rondom den
haard. Bij de Nornadifche reistogten zitten zij op kameelen, en lijden veel, (-loch zonder dat zulks hunne
gezondheid merkbaar benadeelt. Zij leeren vervolgens
lezen, fchrijven, en hunnen Godsdienst. .De Kalmak
leert van jongs of zijne zintuigen tot eenen biina ongeloofelijken grand oefenen. Niet minder merkwaardig
zijn zij door geheugen, verbeeldingskracht en beleid.
De Kalmuk overtreft zeifs den cioorflepen' Ras in
fchranderheid, list en bedriegelijkheid; doch tevens
zijn zij aan het duisterite bijgeloof overgegeven, waarin zoo wel.de hoogere als lagere klasfen deelen. Zij p aten echter andersdenkenden niet, maar befpotten dezely e llechts, doch alleen onderling. De Landfehe Godsdienst, waaraan zii ge echt zijn, en die veel overeenkomst in geest en /trekking beefs met dien der Ilindous,
gebiedt hun zachtnioedigheid zoo wel jegens dieren
als
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zls menfchen , daar de zielsverhuizing een hunner geloofs.
punten uitmaakt. Hun lastvee , nogtans , behandelen zij
fomtijds zeer ongevoelig. De gastvrijheid heeracht onder hen in voile uitgebreidheid. De heillooze wet, die
het huwelijk der Priestess verbiedt , (eene der vele overeenkomiten tusfchen de Kalmukfche en Roomfche kerkleer) is zeer nadeelig voor de anders over 't algemeen
vrij goede zedelijkheid. Eerzucht, ook zelfs betamelijke, is hun vreernd; hun toorn, fchoon moeijelijk op
to wekken, is vreesfelijk in zijne uitbarfting. Eigenbaat is de groote drijfvar hunner handelingen. Onbefchaamdheid zoo wel , als irotschheid en onbefchoftheid jegens minderen zija hoofdtrekken in het karakter
van den Kalmuk. Moed ontbreekt hem , en over 't
geheel doen de flechte eigenfchappen bij hem den evenaar overflaan ten nadeele der goede. Onder de ware
en gewaande wetenfchappen , beocfenen zij alleen artfenijkunde , tijdrekening en ftarrewigchelarij.
Over den Godsdtenst der Kalmukken wordt, behal.
ve het reeds gemelde , zeer breed gehandeld, en hunne
geestelijkheid, cene volmaakte Hierarchie uitmakende,
bun tempeldienst , afgodsbeelden of Burchanen,
boeken , gebeden, vasten, offers, verdienitelijke goede werken, doop en vormiel, tromplegtigheden , begrafenisfen , (de Lama's of Oppergeestelijken worden
na het overlijden verbrand) hunne zes feesten en tooverkunften of bezweringen vindt men bier tot in kleine
bijzonderheden toe befchreven. Ben aanhangfel geeft
een kort verilag van het Kalmukfche fchrift, en iets
over den oorfrong van dm naam Kalmuk , dien de
Schrijver van het woord chalmak afieidt , een' afvalligen of . llageblevenen aanduidende; voorts eenige Kalmukfche "Inecdoten. De vertaling van dit belangrijk
gefchrift is zeer vloeijend en zuiver.
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Gefehirelkundige Bffchouwing der Herron de Kerk in Frankrijk , van derzelver oor/Prong of, tot op den tegenwoordigen
tijd , met eenige aanteekeningen als biitagen, door I N G R A M
corn 1 N. Uit het Engelsch. Te Dordreebt , bij P. van
Braam en A. Blusfl. en Zoon. 1817. In gr. 8vo. f 2-:-:
ankrijk is een, in de gerchiedenis der Reformatie, merkwaardig land, inzonderheid uic hoofde V2I1 de tegenflrijdige
rollen, welke het ten aanzien van die groote gebeurtenis Keefe
gefpeeld. Men zoude, de za,k van voren befchouwd , hebben moeten zeggen, dat Frankrijk het land was, waar de
beginfelen der hervorming het weligst moesten tieren , en het.
gehied eenes , van alle verkeerdheid en misbruik gelouterden,
cerdiensts zich met de minfle belemmering had moeten vestigen en uitbreiden. Immers , buiten en hehalve dat het betere lick &ix het eerst, fchoon in flaanwe fchemering, is begonwn te fchijnen , zoo be y ond zich Frankrijk, door de
meerdere vrijheid van deszelfs kerk , in eenen daat van mindere aihankelijkheid ten aanzien van Rome, en daardoor naderbij arm alle zoodanige meerdere verlichting , als door de
ftaatkunde van den paufelijken floe! atom ten zorgvuldigfle
werd te keer gegaan. Dan, gelijk bet in de wereld meestal
gaat , wat men zoude zeggen dat wezen of worden moest,
is niet geworden, maar het tegendeel; de menfchen hebben
de leidingen der Voorzienigheid niet vertlaan, of door hunne
drifter verijdeld ; zoodat niet alleen de hervorming in Frankrijk geenen vasten voet heeft kunnen krijgen , maar hare nilklevers ald ar ovk de moorddadiglie vervolgingen hebben ondergaan, — vervolg ngen , hervat nog in de jongite dagen, terwijI men van dezelve in geen ander land hoorde. De loop
van de lotgevallen der hervormde kerk in Frankrijk kan men
DU uit dit welgefchreven en welvertaald werkje leeren kennen.
Bij de Waldenzen ontflond het eerIte licht, en zij leden, de
eerfte vervolging mn den Godsdienst. PETRUS WALnus,
een koopman en burger te Lyon, is, in de 12de eeuw,
flichter dozer fekte geweeit ; aan hem is Europa bet eerst de
verfchijning verpligt van de H. Schrift in eene der nieuwere
talon.
L 0 DE WIJE: XII is tot geene vervolging van hen te bewegen.
F
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terwijI FRANS I den troon b?kleedde, begen.
gon de leer van L U TER in Frankrijk verfpreid te worden.
Viettegenflaande de vervolging nu het hoord ()Oak, ble'
de hervorming voortgaan, en breidde zich nit in verfchillende deelen van Frankrijk. FaANs I was, als belchermer der
wetenfchappen, in het eerst de hervorming genegen; (de
fchrijver • had, ter volmaking van zijn vverk , melding behooren te maken van het wispelturig, en naar ingevingen der
Raatkunde, ten aauzien van de hervorming, zich ichikkend,
karakter van FR ANS, die, fehoon hij de Protestanten in
Duitsehland hielp , ze in zijn eigen land liet verbranden) maar
vervolging duurde voort en deed vele hervormden, 1541,
mar Geneve vlugten. HENDRIK II volgt het voetfpoor van
zijnen vader FRANS. De hervorming groeit tegen de vervolging in. Belangrijke gemeente "te Rocielle. De hervormden verzamelen ook te Parijs, 1559, onder befcherming van
vele grooten; doch zij worden, door bewerking des Konings, door het Parlement veroordeeld, waarvan zelfs vele
leden worden gevangen genomen. Eerfle nationale Synode in
de voorflad van St. Germain, waarover de Koning voedend
is en het ergfte zweert; doch de dood komt tusichenbeiden.
In de burgeroorlogen ter zake van de troonopvolging kiezen de hervormden de partij der B o UR B o N s. Nu was de
Godsdienst in alle openbare zaken gemengd, en waren de
partijen jlaatkundig tegen elkander. FR ANS II, de jonge
honing, minderjarig, had zijn oordeel aan zijne ooms, de
GUISEN, onderworpen. De hervormden helpen COLIGNI
in eene zamenzwering tegen de G U IsEN, welke mislukt en
bloedig gewroken worth door den moord te ilmboife. De
Gt./15EN vervolgen voorts de hervormden wreedelijk, die
echter vele kerken ftichten , onder andere die te Montauban.
De Hertog DE GUI S E poogt zelfs eene inquifitie in Frankrijk op te rigten; doch dit mislukt.
KAREL IX Koning. De Koninginne Regentesfe, KATHARINA DE MEDICIS, aanvangs den hervormden genegen.
IVIaar de ousSEN doen bun van eenen anderen kant nadeel,
namelijk door te bewerken, dat de Koning van Navarre de
Protestanten afvalt. De Koninginne Regeniesfe doet zelfs
voorftellingen aan den Pans, ten goede der Protestanten.
Na de verwijdering der GUIS EN, 1562 , flaat KATUARINA
eon nieuw bevelfebrift ter gunfle van de Protestanten roe,
Hh5
het-
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hetwelk door het Parlenient, na veel tegentiand, bij voor.
ram , en tot op de beflisfing van eene algemeene kerkvergadering, wordt goedgekeurd. Merkwaardig is, dat de Kanfeger L' HOPITAL, om dit gedaan te krijgen, beweerde, dat
men in dezen niet te zien had op de deugdelijkheid of ondeugdelijkheid van den Godsdienst, maar wat het flaatsbelang
eischte.
Over de, fchoon zeer beperkte, vergunningen aan de Protestanten waren echter de Katholijken zeer ontevreden. Maar
zelfs de paufelijke Legaat kan niets bij de Regentesfe tegen
de Protestanten uitrigten.
De Katholijken laten de Protestanten te Meaux, door ver-.
fcheidene compagnie'6n foldaten, nit de heffe des yolks. beIeedigen en mishandelen. Ook de hervormden te Montauban
werden wreedelijk geplaagd door een bandeloos graauw, en
ter zelfder tijd ontftond er een oploop te Touloufe. .De Hertog DE out s E trekt weder naar Parijs; onderweg, te vas.
fy, maken eenigen lit zijnen floet twist met Protestanten;
curs E deed dezen ais de eerfte aanranders voorkomen, en
kriigt de Parijzenaars, die verregaand tegen den hervormden
Godsdienst ingenomen waren, op zijne zijde. — Burgerooriog
tusfchen COND i en GUISE. — De hervormde partij nee=
toevlugt tot Engetand, dat Havre de. Grace }nal bezetten. De
vrede beperkt de voorregten der Protestanten meer, dan zij
het te voren waren.
MONTMORENCI fmeedt eene zamenzwering tegen de Pro.
testanten, die echter wordt voorgekomen. Maar x Aux', begint tot de zijde der vervolgers over te hellen, en ALVA zet
KATHARINA om. KAREL brengt een Leger op de been.
Na den flag bij St. Denijs, verwierven de hervormden weder
de belofte van verdraagzaambeid.
De Katholijken waren razender dan ooit. De predikers pre.
dikten, dat men ketters geen woord snoest holden. Het gevolg was vervolging en moord. De oorlog werd hervat. Het
Edict van 1562 worth volflrekt herroepen, 1563. Na veel
bloedvergietens een derde vrede, weder gunflig voor de Protestanten, 157o; en, om dien vrede duurzaam te maken,
werd er een huwelijk voorgeflagen tusfchen HENDRIK VAN
NAVARRE (naderhand HENDRIK IV) en MARGARETHA
DE v A L OI s , 's Konings zuster. Maar dit alles was bedriegelijk, en door een verraderlijk gedrag wiegt KAREL de
Pro-
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Protestanten in den flaap. Het eerfte flagtoffer dezer listen

was de Koningin van Navarre , waaraan de Protescanten out_
zettend veel verloren; en de Barthoiomeus-moord begon met
dien van c °Li Wij krijgen bier van die gebeurtenis
eene fchets , waarin wij zoo regt de Franfthen herkennen ;
immers zelfs hofdames vonden vermaak in de lijken te befchouwen, en dezelve zoo fpottend en onbetamelijk te behandelen als mogelijk. Te midden van de ontaeltenis der
vlugtende Protestanten, teekende de Koning nog weder een,
voor hen gunflig, bevelfchrift; doch wie konde hem meer
vertrouwen?
Vierde oorlog. KAREL flerft op eene ellendige wijze. —
HENDRIK III. Vijfde oorlog. Bij den vrede wordt aan de
hervormden weinig toegeflaan. — De Ligue, 5576, zesde oorlog, loops vrij gunflig voor de hervormden af. — Zevende
oorlog, waarbij de hervormden weder iets wonnen. — Acht.
fte oorlog. De Koning genoodzaaltt, den protestantfchen Gods.
dienst weder te beletten. Negende oorlog, tusfchen Frank.
rijk en Navarre. — HENDRIK III vent-word, 1589. — HENDRIK IV, door die van de Ligue tegengewerkt, verzekert
de vrijheden der Protestanten, maar wordt zelf katholijk.
Geeft het vermaarde Edict van Nantes uit. — De Koning
vermoord. — LODEWIJK XIII. De Koninginne moeder,
genres, bekrachtigt het Edict van Nantes; 't geen ook L on E.
w IJ K naderhand deed. Maar de Koning was zwak, en de
Jezuiten kregen volmaakten invloed op hem. De Koninginne
moeder worth gebannen, aanzienlijke perfonen vermoord; de
burgeroorlogen braken weder nit. — RICHELIEU onderdrukt de hervormde kerk. — RICHELIEU en LODEWIJK
XIII fterven.
LODEWIJK XIV en MAZARIJ N. Het Edict van Nantes
weder bekrachtigd , en bij de meerderjarigheid van LODEw IJ It nogmaals. De Koning afkeerig van en treed tegen de
Protestanten. — Herroeping van het Edict van Nantes. Klein
ftaaltje der ijsfelijkheden. Gevolgen dozer herroeping voor
Frankriik. Dood van L O DE W 1J K XIV. Zijn karakter. —
L o DEWIJ x XV. Ten aanzien van het begin der regering dezes Konings begaat de fchrijver een' groven misflag, maar
verbetert dien, door in de aanteekeningen achter het werkje
het ijsfelijke befinit ten aanzien der Protestanten, waarmede
hij zijne regering begon, geheel te leveren.
Na
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Na de troembeklimming van L O DE W IJ K

XVI werd de toeFrankrijk

fund der Protestanten in eenige provincien van

eenigzins dragelijiter; mar zulks hing veel van de bijzondere
begrippe n der hoogere magten af. Zij hadden echter geese
burgerlijke regten; hunne huwelijken waren niet wettig, enz.
Eindelijk herftelde een Edict van LODEw rjE XVI hen weder in hunne burgerlijke regten, die echter niet gelijk ftonden met die der Katholijken; tot dat de nationale vergadering
alle verdrukking ophief, fchoon de eerdienst der Protestanten
flog niet geheel vrij
Onder her fchrikbewind werd alle eerdienst verboden, maar
in het derde jaar der Republiek herfteld, fchoon toes de armoede der hervormden velen verhinderde om gebouwen voor
den eerdienst to flichten, welken zij dus in de open lucht
verrigteden. In het tiende jaar der Republiek verkregen de
hervormden, door het beruchte Concordaat , eenige belangrijke voordeelen, welke zij nog nimmervolkomengenotenhadden.
De Katholijken waren ontevreden, omdat BuoNAPARTE
heimelijk meer voor de hervormde, dan voor de katholijke
kerk gedaan had; en het was ook zoo, dat hij de Hervormden boven de Katholijken beguniligcle.
Eene der eerfle laden van 1, on Ewurt XVIII was, dat hij
den Protcstanten vrijheid van godsdienstoefening toezegdc:
Inaar een booze geest ontwaakte tegen hen, inzonderheid in
het zuiden van Fienkrijk. Zij werden beleedigd en mishandeld. Aileen de ftedelijke garde bewaarde nog eenigermate de
orde.
Bij NAPOLEON ' S weclerverfchijning, in 1815, werden de
Protestanten inyerdenking gebragt, dat ze hem genegen waren. Hun gedrag echter omtrent hunne vijanden moesten zells
dezen als edeltnoedig roemen. — Naauwelijks haalcien zij
adem OfBUONAPARTE verloor, andermard , zijne kroon. —
Van bier af volgt een tafereel der wreedheden en uitzuigingen, door de Protestanten ondergaan, en die wij ons misfchien onmogelijk zoo groot hebben kunnen voorftellen.
regering zelve kon ze niet ftuiten. Eindelijk worth de flaat
van den Godsdienst bij de Protestanten in Frankrijk, en de
inrigting hunner kerk, opgegeven.
De bijlagen zijn zeer belangrijk, van historifchen aard, en
dienende ter nadere fla ying van het een en ander, in het werkje zelve voorkomende.

iftt-
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11111'0;w, wiligeeriz-finatkiindig Jaarboek over 1815. Door T.
oLIV IER scHILPERooRT. Te Deventer, bij J. W.
Robijus. In gr. Olio. 300
f -4.- :

E

ene onvoorziene omilandigheid heeft de aankondiging
beoordeeling vertraagd van bovengemelde werkje, in deszelfs
card en oogmerk geheel verfchillende van zoodanige gedenkflukken, als de merkwoordige verandering van zaken in Europa, en bijzonderlijk in Nederland, heeft te weeg gebragr.
Aardig is de Eitel gekozen, en de Schrijver geeft er de reden
van op, bl. 295. De gebeurtenis, immers zoo als die zich
in 1815 opdeed, gal hem aanleiding om een jaarboek over
1815 te fchrijven, en, uit aanmerking van de behandeling van
het onderwerp, hetzelve wijsgeerig- flaatkundig te noemen.
In eerie korte inleiding zegt ons de I-leer SCIFILPEROORT,
de herflelling van het vaderland te zullen befchouwen, I. in
zoo verre daarbij de, voorheen verfcbillend gewijzigde, fiaatsvormen der onderfcheidene Nederlanden onder een Koningfchap tot cenheid en vastheid zijn gebragt; II. in zoo verre
de beftendigheid der bereeniging of te leiden is nit bet ophouden van de oorzaken der vorige fplitfing; hetwelk hem
dan, III. geleidelijk brengen zal tot datgeen, waardoor zich
ons tijdvak van alle yroegere tijcivakken onderfcheidt. De
Heer SCHILPEROORT doet in de behandeling van zijn
moeijelijk onderwerp zien, dat hij geen nienweling is in de
Vaderlandfche, Algemeene en Kerkelijke Gefchiedenislen, en
dezelven met vrucht heeft gelezen en overdacht. Van Mien
kant dan ook beveelt zich al aanflonds zijn jaarboek aan. Wij
hebben het met genoegen gelezen. Bijzonderlijk bevies ons
de tweede afdeeling, waarin hij, onzes inziens, op de meest
geposte wijze betoogt, dat eene heerfcliende Kerk, iu een
Land gelijk bet onze, waarin zoo vele onderfcheidene Christelijke gezindten zljn, in geenen deele noodzakelijk is, en
dat dos, wider andere opgegevene redenen, het niet te pas
komt, dat eenige Geesteliikheid, als zoodanig, deet hebbe
aan de Volksvertegenwoorcliging. Alles wordt daarin behandeld zoo wijsgeerig en floatkundig, dat er niemand is , welke
gezindte dan ook toegedoan, die zich, dunkt ons, met met
gelled zijn hart cloarmede kan vereenigen. Het derde auk,
met
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met de twee anderen in verband, geeFt den geachten Sehe=j_
ver gelegenheid, om, op de incest gevallige wijze, en zonder iernand, van Welke politieke denkwijze hij dan ook moge geweest ziju of nog is, te beleedigen, te doen zicn, zoo
niet te betoogen, dat men wile de nieuwigheden, die Europa
beroerd hebben, niet moot WijLell aan de Maatichappijen of
zoogenoemde Illuminaten, die hij veeleer van aile de befchuldigingen, daartegen ingebragt, ganfchelk vrijp/eit. Het
politieke gedeelte flaat ondertusichen mecr in verband met
het behandelde onderwerp in het eerfle fluk, hetwelk altijd
zijn zal een der moeijelijkile onderwerpen. Voor zoo verre
de Nederlanden in het algemeen betreft, willen wij geese aanmerkingen maken, oincla.t die Nederlanden Clans alien vereenigd en tot een en hetzelille Kouingrijk gebragt zijn, en wij
met den !leer SCHILPEa0ORT hartelijk wenfchen , dat
die vereeniging het duurzaam geluk bevorderen zal van het
nieuwe Rijk der Nederlanden. Maar wat being het betoog, zooclanig als die door dies [leer bij zijn eerfle /Ink gedaan is ten bewijze van het gefielcie bij dat punt, zouden wij
mg al eenige aantnerkingen daaromtrent in het midden kunnen
brengen. Dan, ons Maandwerk is, of behoort veil twistfehrift te zijn, maar eene aankondiging van uitgekomeue veer.
ken, waarin wij ons veroorloven, alleenliji t te beoordeelen
de behandeling van het onderwerp eenes Schrijvers. In zoo
verre dan vermeenen wij op de behandeling van het eerfle
fink te-moeten aanmerken, dat wij voor ons het tegenwoordige flaatsgeftel /lever zouden beoordeelen en behandelen Haar
en uit den card van het gebeurde en den tegenwoordigen flaat
van Europa, dan hetzelve te willen opdelven Hit de oude Vaderiandfche Gelchiedenis. Tanners een ieder, die met den
ouden tijd bekend is, weet, hoe gemakkelijk bijna alle autsv °nu op die wijze ook daaruit te betoogen is , en, als wij
een twintig-, dertig en veertigtal jam] terugdcnken, ook
daaruit is betoogd geworden. De vraag blijft altijd, vanwaar
wij zullen beginnen, en war wij willen verdedigen. Daarotn
clan herhalen wij , zoo ten aanzien van het werk van den
neer SCHILPEROORT als van aile andere foortgelijken, dat wij het beter achten , zich eenig en alleen tot den
tegenwoordigen tijd te bepalen, en daaruit al het mogelUk
imrtige te trekken. liet fpijt ons , dat de Schrijver den te.
genwoordigen flaat van taken, of wel de nieuwe groudbegin-
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n , te veel toekent aan het geweldige Franfehe clespo..asbw infele
hetwelk, ender alleriei vormen, Europa heeft beroerd.
Het zou thans onvoegzaam zijn, daarvan jets meer te zeggen.
Wij wenfchPn never, dat, in zoo verre ook de geest, die
Frankrijk beheerscht en verpletterd heeft, jets goeds mogt
hebben uitgedacht, hetgeen in den tegenwoordigen toefland
van Europa bruiltbaar zou kunnen zijn, dit dan zoodanig
mag worden gewijzigd, gelenigd en gelouterd, dat elk yolk
zijn duurzaam geluk daarim vinde.

Jan Perfect, of de weg der volmaking, vertoond in bet leven
en de zonderlinge lotgevallen van een voornaam Wijsgcer.
Een liaats- en zedekundige Roman der afgeloopene Wondereeuw. II Deelen. In 's Graven age en te Anfierdam, bij
de Gebroeders van Cleef. 1817. In gr. Svo. f 4- no :
Deze Jan Perfect is een carricatuurkarakter, voorgefleld met
oogmerk om belagchelijk te maken alwat tot volmaking des
menfchelijken geflachts gedaan is en wordt. Maar Recenfent
heeft van kindsbeen of aan altijd hooren zeggen, dat Bike zaak
twee handvatlels heeft. Het komt er dus zeer op aan, van
welk flandpunt de Schrijver van dezen Jan Perfect uirgant,
en welke foort van volmakingsplannen hij eigenlijk belagchelijk wil maken. Hiervan zal afhangen , hoc men dit werk te
befchouwen hebbe. Het fpijt daarom Rec. eenigzins, dat
hij niet weer, wie de Schrijver is; dan ware hij voorzeker
buiten gevaar hem onregt te doen, door zijnen Jan Perfect
van eene zijde te bekijken en voor te flellen, van welke de
Schrijver hem voorgefleld noch bekeken wil hebben. Maar,
aan den anderen kant, gelijk toch des Schrijvers meening,
uitgefproken door den mond van den (leer Habactic Knaagwarm aan het flot van het tweede deel, deze is: „ dat menfchelijke wijsheid en ondervinding veelal niet meer waard waren dan zijne vuile pijp , en dat misfchien juist in den tegenwoordigen flaat van onvolmaaktheid alles ten beste is:" zoo
is 't waarfchijnlijk ook maar 't beste, dat Rec. den Schrijver
Hier ke p t; want nu kan hij hem in zijnen Jan van alle zijden
belchouwen.
Wij hebben, namelijk, meenen wij , bier minder te maken
met
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met Jan Perfect en zone gekheden, dan met den Schrijver en
diens bedoeling.!malting des menfehelijken gellachts'' is
toch nog al een woordje, dat eenigen eerbied waardig is, en
dat zoo min verdient in de gedragingen van eenen

Jan Perfect

als een dolhuisvoortbrengfel te worden voorgelleld, als bet
betamen kan, hansworsc in eerwaardige ambtskleeding ten
theater te voeren , of alwat kunst , wetenfehap, zedelijkheid
beet, met ea woord , alles, waardoor befchaving, lierelijkbeid, deugd, welbevinden onder het mensehdom wordt bevorderd , en dus het menlchelijk getlaeht wet degelijk tot
volmaking geleid, gelijk te Itellen met de fpeelkaarten, die
men wit dat tot vermaak van eenen mallen Koning van Frankrijk uitgevonden werden.
Rec. brengt, onder verbetering,

de

ongeloovigen aan en

tegentlanders van de volmaking tot vier klasren. De eerfte
is die der knorrepotten; de tweede, die der domooren ; de
derde, die der wijsnenzen; de vierde beltaat nit hen, die
bun best doen te bewijzen, dat de menrehen niet meer dan
regtopgnaede beesten zijn. De eerften 'tunnel, Beene volmaking dulden, omdat zij hunnen zin niet ltrijgen; de tweeden
zijn er tegen, 7,omdat zij zelve voor alle volmaking onvatbaar
zijn; de deaden, .ornclat men

hut;

Met vrangt , hoe ' t wezen

moet; en de laaticen, cmdat zij meer roeping hebben als
beesten dan als malehen te 'even. Om niemand onre;!:t te
doen, zoude 'men nog eene vijfde klasfe kunnen nannemen;

en die zou dan befEnan nit diegenen, die te vlugtig zijn oat
door re denken, het ware van het overdrevene te fehiften,
en die dims de onvoorzigtigheid begaan , om, alwat tot volmaking van het menfehelijk geflacht op gepaste of ongepaste
gefehiecit, zoo mair over eenen karn te feheren, en
niet becknken, dat ook dit tot

de onvermijelelijke

onvolmaakt-

heid behoort, dat (Alder al bet werken menig jets verkeerd
wordt aangegrepen, terwijl het toch altijd goed is, dat er

lets gednan, en menig goed zaad wordt nitgeftrooid. Inert
ken moet de mensch; daarvoor is hij , volkomen naar verdien, nit het Paradijs gejaagd ; en dat alles, war hij verkeerd.
aanvat, Loch eindelijk tot het groove doel , hoe zeer ook
ilechts medewerke, en het geheel ondoelinatige
door de natnur weder worde te regt gebragt , daarvoor is
God

God.

Tot welke kiasfe van tegenftanders der volmaking nu de
Schrij-
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Schrijver van Jan Perfect behoort? Wij vinden geenen grond,
kern onder eene der vier eerstgenoemde te rangfchikken. Een
knorrepot is hij Met, daartoe is hij te goed lachs; een domoor ook niet, daartoe bezic hij te veel geest; van eigenwijs.
heft! kunnen wij juisr ook niet zeggen fporen in zijn werk
te hebben gevonden, zoo min als daarvan, dat hij de menfchen tot beesten zoude verlagen. Er blijft dus niets overig,
dan hem cot de lantst bijgevoegde klasfe te rekenen, en hens
te noemen een' ongeloovigen aan de mogelijkheid der volmaking van het menichelijk geflacht in deszelfs tegenwoordi en
finat, en, als zoodanig, een' tegenflander,, of ten mintle een'
befporter, van alle verbeteringen, die tot dat doel ondernomen
-worden. 'miners alle vorderingen in de onderfcheidene vakken krijgen bij occafie eenen veeg nit de pan; de verbeceringen
in opvoeding en onderwijs niet de niin[te. Ook de verlichting en zedelijke voortgang des menschdoms krijgen ter zijner
tijd eene beurt; er worth nu en dan eens geprolaneerd met
her nieuw feruzaletn; eau obfcceniteirje en liederlijk epifodetje bier en daar geven joist geen zeer gunflig denkbeeld van des
Schrijvers gedachten aangaande het betere in den mensch; en
de lieer Ezechiel Perfect beginc zijne voorlezing aan zijnen
coon, over de aanflaandevolmaking, met deze woorden:„Zie,
anijn Jobannesie! de grond van de leer der aanftaande volmaking is oorfpronkelijk op ons eigenbelang gevestigd, hoe zeer
de fmalle gemeente daarmede niets van noode heeft." En
nu worden nlle vakken zoo wat bij voorraad doorgeloopen,
en de gezegde (telling geflaard.
Of no de verdere tntvoering van dit thema wel dat nut
heeft, wat de Scerijver, naar bl. 2. der voorrede, denkt te
ilichten? Ons antwoord hierop is uit het vroeger gezegde in
dit ons verflag op te maken. Wij kunnen bij den Schrijver
ook joist geene gematigdheid, of tat hij zijne (telling fiechts
in zekeren zin voor waar zoude houden, vooronderitellen;
want vooreerst fpreekt tle Heer Ezech0 Perfect vrij befitsfend , en het motto, nit Ili ONTAIONE ' S EsJais ontleend,
kondigt haat aan tegen tie nieuwigheden, in welk opzigt aij
yak molten plants hebben, oinciat het menichelijk verfiand, gelijk de zee, Ilan den eenen kart altijd verliest, war het aan
den anderen wint— en dit is toch waarlijk wat veel gezegd,
en is het waar , dan kunnen wij veilig alle befchaving en ver'dello:rig ter zijde zetten.
BOEKBESC11. 1817. /NO. H.
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blijkens de voorrede t. a. pl., de fatyDe Schrijver,
se voor de beste wijze van verlichting houdt, (hetgeen hem
eerst nog te bewijzen flaat) dekt zich in die zelfde voorrede tegen alle belehuldigingen, die op hem konden worden
losgelaten, en fnijdt dezelve alle toegangen af. Ook wij willen hem Wet befchuldigen, geliik wij reeds getoond hebben;
en al had hij goedgevouden, alle gekheden` en onregtvaardigheden, die in het recenfentenwerk kunnen plaats heoben, aan
de kaak te flellen, dit zoude ons koud noch warm gemaakt,
en geen' den mintlen invloed op ons verllag van zijn werk
gehad hebben. Heeft, ondertusichen, de Schrijver gedacht,
dat datgeen, wat hij deed, niet door eenen anderen behoefde
gedaan te warden, b. v. het beoordeelen van zijn boek ; dan
heeft hij vergeten, dat er meer uitzonderingen dan regels in
tie wereld zijn, gelijk, h. v. de uitfprank der Engelfche taal
bewijst. Wij hebben dos de vrijheid genomen, .Tan Perfect
nog eens te beoordeelen, gelijk wij zijn doende bij dezen,
en hebben ons, bii alle evidentie van hetgeen de Schrijver
zijne., van louter geestigheden mousferende, voorrede zegt,
in 't geval vac VOLTAIRE bevonden, die, met iemand 201lende disputeren, die , om toch erne gemeenfchappetijke welbewezene bafis te hebben, waarvan beiden konden uitgaan,
daartoe in voorflag bragt de Itching, dat 2 mail a was, daar

eerst eens over denken wilde.
Onze wensch ware dan flechts deze, dat het in het werk
zoo duidelijk mogt doorfiralen, als het in de voorrede gezegd
wordt, dat de Schrijver met zijne fatyre alleen het oog gehad heeft op alwat in de. volmakingsplannen in het gekke
loopt. Maar, wij herhalen het, dit is niet het geval. Daarom,
gelijk wij met den Schrijver gaarne lagchen over de zotheden der menfchen, en . bij onszelven over menige volmaking
meer denken dan wij zeggen, blijven wij desniettemin protesteren tegen de uitfpraak van vader Ezecki8 Perfect, quiz
beflisfende en algemeen zullende gelden, en even zoo tegen
die van Habacuc Knaagulsrm , qua dito, beide boven aangehaald. En, fchoon het werk wet Lang voor een van die foort
is, en dos op het einde eenigzins vervelend, ja laf wordt,
zoo heeft het onze lever toch menige gezonde beweging veroorzaakt, en dos menig wolkje, door de onvolmaaktheid der
wereld ontflaan, ten minfie voor een oogenblik verjaagd. Zoo
beeft de Schrijver daardoor reeds dadelijk iets tot den volmsak.
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maakteren toefland der wereld bijgedragen; wij bedanken hem
-daarvoor, en wenfchen elken lezer gelijke, maar geene fchadelijkere, uitwerking van de lezing toe.

Het zwervende Mcisje , door Mils

FANNY B U R N E Y, Schrijf/ler van Evelina , Cecilia, en Camilla. Naar den twecden
Engellclien Druk. Met Platen. Ifie Deel. Te Marle y', bij
F. Bohn. 1816. In gr. 8vo. 414. Bl. f 3 :

zwervend meisje boezemt ons wezenlijk belang in, zoo
door hare algeheele uitmuntendheid naar ligchaam en ziel, als
door hares tot nog toe algeheelen verlatenen toefland en zeer
donker, ongelukkig lot. Wij waken hare kennis in een vaartuig, met hetwellt eenige Engelfchen den verfchrikkelijken
ROBESPIERRE ontfnappen, en waarin men haar niet zeer
gemakkelljk opnam. Zij droeg het gewaad der afzigtelijke armoede, en had zich daarenboven door plaasters enz. vermould; echter fchiju t zij van geld of geldswaarde genoegzaam voorzien geweest, dan toevallig had zij alles in zee geworpen. Zij landt toch gelukkig in het land van vrijheid en
gezond veritand, en in gezelfchap van zeer aanzienlijke Heeren en Dames, die behooren tot de meest edelinoedige natie,
en welker gevoel nog krachtiger moest zijn uitgelokt door
het pas ontkomen dringend gevaar. Daarenboveu is zij buiten
twijfel zelve eene Engelfche. Maar ongehoord is de miskenning en verachting, die zij ondergaan moet, bij de ontdekking barer verlegenheid en ongeluk; en wij fchromen geenszins te zeggen , dat zij zich be y ond onder het fchuim des
fatfoenlijken y olks, hetwelk }mar geheim , dat zij betuigt, otn
de allergewigtigfte redenen, misfchien voor altijd, maar vooreerst althans, te moeten bewaren, zoo weinig eerbiedigde,
dat de laffe nieuwsgierigheid van iemand uit het laag gemeen
zich naauwelijks grootere onbefchoftheden veroorloven kin;
en, wat het meest bevreemdt, naar mate zich hare fchoonheid,
eu hare befchaafdheid van geest en zuiverheid van hart, meet'
ontdekt, vermeerderen veeleer hare kwellingen, hoezeer men
natuurlijk en overal bet tegendeel wachten zou. De befcheiden en perfonen, die zij in Bugeland hoopt re vinden, misfen hear elle, en in ieder uitzigc op gefchikte hulp en toe♦iugt,
I i 2
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vlugt, of ook om zich zelve eerlijk to helpen, wordt zij
telkens Le leur gedeld ; en aan het einde van dit deel verlaten wij haar in den incest benarden toedand, zonder eenige
waarfchijnlijke hoop en met de grootde deernis, daar ons deze geheimzinnige perfone hoogst belangrijk werd. Wij kunnen
ons gevoel van verontwaardiging over het Engelsch gezelfchap, dat haar opnam, nict genoegzaam nitdrukken, noch
matigen; hoewel een en andere, zeer enkele perfoon, die of
door haar misfchien al te kiesch gevoel, of door uitwendigen dwang, eeniglijk belet werden haar te helpen en te befchermen, (gelijk deze voortreffelijke jonge Dame, en die
nog meer bewondering en hoogachting — zoo zeer verdiende , en misfchien in iederen anderen kring zon genoten
hebben) ons wederom met de Engelfche natie in zoo verre
bevredigt, dat wij genegen zijn, de hatelijke perfonaadjen,
die bier voorkomen, te houden voor uitzonderingen op de
anders zoo geroemde edelmcedigheid van den Engelschman. Hoe
donker en ingewikkeld ons de toekomst voor oogen zweeft,
hebben wij echter zeker, zoo wij mecnen gegrond, voorgevoel, dat zich de geheimzinnige afkomst en betrekkingen
der beminnelijke heldin des verhaals eindelijk z66 zullen ontwikkelen, dat men zich fchamen zal over gezegde miskenning
en rnishandeling ; haar welke tenroonftelling der dwazen en onedelmoedigen wij verlangend uitzien. Het tweede deel wordt
fpoedig beloofd.
Men vindt in den loop des verhaals nog andere zoo zeldzame handelingen en karakters , als men wel weinig buiten
Engeland vinden zal. Geede wijn behoeft geed' krans, zegt
het voorberigt; en, bij al het vreernde en onwaarfchijnlijke,
dat mvij hier aantroffen, gaf ons de lezing van dit eerfte deel
een zoo aangenaam onderhoud en uitfpanning, dat wij geenszins genegen zijn, de toepasfing dezer fpreuk op dit werk te
bet wis ten.

Reizen en Lotgevallen van den Bidder Benno van Elzenburg.
Naar het Hoogduitsch van N. H. SPIESS. III Deelen. Te
Utrecht, bij N. M. Stramrood. 1816. in gr. 8vo. Te zawen 711 Bl. f 7- 4 - :
Wonderlijk en ougeloofelijk, ja meer dan wonderlijk en once.
to
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geloofelij k, is daze roman, en alles in dezelve, ja bijna ie.
dere bladzijde; en echter, dit mag dan ook wonderlijk en
ongeloofelijk zijn, lazen wij het work met zoodanig eene
nieuwsgierigheid en telkens op nieuw gelpannene verwachting,
dat zeifs de nog al talrijke taalfouten, en het minder naauwkeurige der overzetting bier en daar, ooze aandacht bijna geheel ontflipten, en wij ook nu den tijd niet nemen om dezelve wederom na to . flaan en ann te flippen, nit vrees dat
wij wederom zouden worden uitgelokt om de lezing te hervatten , evenzeer als omdat wij in doze vertaling het werk
van eenen eerstbeginnenden vermoeden, wien deze enkele
wenk genoeg mag zijn, 010 hem wat meet- op tact en fpeiling te doen acht geven. — Wij zouden Hoch uitgever Hoch
lezer dienst doen met het geven van een nader daar
de gefpannene verwachting de 6dnige waarde van het bock is;
en het is genocg, bier to zeggen, dat zich eindelijk al het
wonderlijke en ongeloofclijke bij dit ridderavontuur en de.
zen riddertogt geheel natuurlijk oplost. Zoo dat dan de lezing van dit werk eigenlijk tijdverlies is? Ja! in zoo vet men
zich meent to bezondigen door het nagaan cons verzinfels,
enkel ter ontfpanning van den geest en vermaak van den lezer gefleld. Dan, wij meenen, de lezing van zoodanig werk
als het tegenwcordige, hetwelk de zedelijkheid en onfchuld
nergens kwetst, is altijd nog gelijk to flelien met, ja te verkiezen boven, zoodanig hazardt'pel, waarbij het nadenken
voor het , minst nog minder voedfel vindt; en, als wij dan
ons uitfpanning kunnen en molten, en alzoo ook molten veroorloven, is zoodanig bock ook al welkom. Wilde men echter met de zedeleer dezes hocks wat hoop loopen, zoo als
het dan aanwijst, „ welke de belooning der misdaad is," zoo
zouden wij molten verklaren, dat deze les een weinig last
kwam, en wat al to fchraal is uitgevailen, om daarop juist
bijzonder te doen hechten.

De Tweeling--zusters; of, de Voordeelen van den Godsdienst.
Uit het Engelsch van Nils SANDHAM, Haar de acltile oorfpronkelijke Uitgave. Abet Platen. Te ilinfierdam, bij W.
van Vliet. 1817.
9vo. 295 El. f
-

L ief, eenvoudig, overtuigeud waar — dit zeggen wj van
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dit gefchrift met alle gernstheid. De zusters werden zeer jong
nog en onbedorven aan de leiding toevertrouwd van eene
godvreezende, verflandige tante op het land, daar hare onders naar de Oost- Indigo trokken tot herflet van htinne vervallene fortuin. Zij genoten de nitrnuntendfle leiding: de eene
flied vroeg, regt ka.lm en godvruchtig, en ontging alzoo de
vele beproevingea, waarvoor de andere blootflond. De ouders, fchatrijk teruggekomen, namen hare nu eenige docker
terug, die tegen alle de verzoekingen van een leven in de
groove wereld befland bleef, volkomen arm hare pligten getrouw bij het flerfbed der ongeiukkige, ligtzinnige moeder,
en bij de ellende van den wader, die wederom alles verkwist
had; zij genoot van hare goede beginfelen de zoetile vruchten; ook die vader werd voor het goede gewonnen, en de
edele Christinne werd eene gelukkige echtgenoote en de weldoenfter van alien, die haar omringen. Ons dunks, dit boekje moet algemeen behagen, en 'can niet nalaten het goede nit
te lokken en te bevorderen. Wij hebben de vertaling :tan de
waardige A. moENS te danken; eene verflandige , lieve
vriendin van de jeugd, die door hetzelve het aankomend gellacht wenscht te leeren, in de wereld levende, niet voor dezelve te level].

Raadgevingen aan de Inwoneren van Nederland, in het bijzonder aan die der Nootdelijke ProvinciM, ter bevordering van
den bloei van het Vaderland. In 's Gravenhage, bij de Erve J. Thierrij en C. Menfing en Zoon. 1246. In gr. 8vo.
35 Bl. f 8 -:

W ij miskennen de goede meening van dit boekje niet;
die is voortreffelijk. Dc raadgevingen zijn ook bijzonder goed:
i ) het denitbeeld levendig te houden van de Franfche dwingelandij over ons; c) het gevoel der redding wakker te holtden, en verflandig flechts her mogelijke daarvan te verwachten; 3) weg met iedere parti.jfchap; vergeven en vergeten;
4.) vertrouwen op den Boning en de Regering; 5) iedere nog
overg :blevene Franschgezindheid uit het hart te verbannen;
6)de pligten en deugden, nit de herilelling als Natievoortvloeijencle,ijverig te betrachten; 7) zonder te plooijen in het waar
Nedellandsch karakter,, eenheid van belang en doel met de
Zui-
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Zuidelifite Provincia As pligt te rekenen; 8) Godsdienst.
Maar als wij voor het overige openhartig ons gevoelen mogen zeggen, dan draagt het floc we/ het ineest onze goedkeuring weg: „ Het ware te wet-lichen
dat zich eene
befnedene penile opdeed, die de Natie in haar waar karak„ ter ontwikkelde, en tevens zien deed, wat zij wezen moest;
,, want ongetwijfeld, zal -het ons vaderland welgaan, moet de
Natie met ernst worden aangetast, en daartoe is de weg
„ niet om maar alles te bedekken; neen, haar karakter meet
„ ontdekt worden, in deszelfs verkeerde rigtingen, als een ge„ volg van hare verdeeldheid en overheerfching; want als dit
„ door haar zal worden opgemerkt , zal zij ook vatbaar wor,, den voor verbetering, en met die verbetering zal hare
• grootheid rijzen en haar bloei beflenciig zijn.” Het komt
ons voor, dat in een en ander opzigt de Natie door den
Schrijver toch een weinig te zwart geteekend worth; voor 'c
minst, dat hier en daar die teekening , als hij doel bereiken
wil, niet geheel menschitundig is. En als hij zegt, „ dat
„ men zich bepalen moet tot vrijmoedige inlichtingen omtrent
„ de publieke zaken, in zedige termen bedenkingen te oppe„ ren, of misbruiken , die er -plants zouden mogen hebben,
„ aan te toonen ,” maar er dan bijvoegt , dat het laatfle in
publieke fchriften te dam altijd of te kestrel: is, zoo kunnen
wij hem dit ALTIJD niet toeflemmen , en meenen, dat hij
zelf kort danrop zich veroorlooft hetgeen hij ons betwist,
daar hij zich verklalat tegen her alsnog in werking laten der
Franfehe wetgeving, en (inderdaad mar waarheid) zegt: het

tnaakt de 'Vatic onverfchilliger oantrent de Onnventeling, zoo
al niet onvergenoegd. Waarom is (lit irz zijn publiek gefchrift alzoo te zeggen den Schrijver weer geoorloofd, dan
het ons zou zijn, hier te Ichrijven? het maakt de Natie onverfchilliger omtrent de Oanventeling, zoo al niet onvergenoegd,
dat Met overal en tijdig, door bet op vele plaatfen zoo ge.
makkelijk annwerven van vrijwilligers, (hetgeen onze goede
en gei.ierbiedigde Koning de Befluren veroorlooft, ja ten pligt
Ein.altt) gezorgd worth, dat eene lotion voor de Landrnilitie
(in tijd • van vrede en rust voor het minst) geheel onnoodig
worde. Het tnaakt de Natie onverfc/zilliger omtrent de Oinwen!ding , zoo al niet onvergenoegd, (daar zij vooral nit gegron.
de vrees voor her uitroeijen van Ale godsdienftigheid en zedelijkheid de Franfche Confcriptie verfoeide) als zij getuige
is
i 4
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de ijsfelijke vloeken enz., Welke men bij het onderrigt
in de ,nilitaire manoeuvres bier en daar nog fchijnt noodig te

is van

rekenen, enz. enz. — Op de fpelling en tool is ook wel wat
aan te merken, Nvoaraan wij echter denken , dot overhaasting,
zoo wel bij den Corrector als den Schrijver, voornamelijk
fchuld heeft.

Ariston, of fchildering van menfcholijke grootheid van geest
en goedheid van hart. Tot opvekking van deugd en vaderlandsliefde in jengdige harlots. Door j. c. voLLBEDIN G.
Uit het Hoogduitsch vertaald door G. c. s. Met ;segos hoperen Platen. Te Dordrecht, bij A. Blusfe en Zoon. In
hi. 8vo. XII en 179 Bl. f 1. I0 - :

H et beklag van eene al te groote vermenigvuldiging van boeken voor kinderen is wel niec ongegrond; man evenzeer, en
met meer regt nog, kan men dir beklag doer over gefchriften voor volwasfenen, waaronder er dikwijls velen zijn V2 I/
zoo weinig belong, dat wij niet weten, of wij ors meer bcdroeven don verwonderen moeten, dat dezelve koopers en
lezers vinden. Jammer zou het echter zijn, indien daaroin
goede en nuttige boeken Diet gefchreven of Diet gedrukt wierden; dit tocu verergerde de fchade en het kwaad: dit geldt
dan ook de gefchriften voor kinderen, en wij hopen mar
Diet, dat order den grooten hoop een of ander goed en
doelmatig werkje zal ‘vorden over het hoofd gezien. Op d 2zen Alston maken wij daarom ook gaarne den kindervriel,d
opmerkzaam. Wij vertrouwen, dat het oorfpronkelijke,
meer nog dan doze overzetting, zich allezins aanprijst. Zoodanige misfiellingen, als wij b. v. bi. 28 vermoeden: , De
„ prins, hoe vermocid hij ook was, hoe veel hij ook had
moeten uitflaan, verwachtte echter Met zoo de volkomene
genezing zijner wonde, dat hij zijneu gewonen arbeid weder
zou kunnen aanvangen," ontfieren den arbeid van den Heer
of Mevrouw c. c. s. Ook diet ous menige Gennanismns;
en bet namidslas-ontbift, dat bl. 37 bij herhaling vor,rkomt, klinkt desgelijks voor den Hollander vreemd. Wij
moesten hierop wenken, omdat de Schrijver in de voorrede
ender andcre zegt (en dit had zijncn Vertaler tot bijzoudere
zorg-
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zorgvuldigheid moeten aanzetten): „ In fchriften voor de

jeugd, die zoo menigmaal gewoon is, onregelmatigheden
„ en eenen bedorvenen finaak na to volgen, moet billijk alles
„ vermijd worden, wat den nog onzekeren gang der denkbeel„ den van jonge lieden op doolwegen Leiden ; vat de bevalligheid
„ der voordragt fchaden , en het ligchaam der woorden (wortHr„ per) geheel misrnaken kan. Een werk, hetwelk men de jeugd
„ in handen geeft, moet in alle opzigten een model zijn.”
(De overzetting is zelfs bier reeds geen meesterituk.) War
nu den inhoud van bet werkje betreft, zoo verdient die attains goedkeuring en lof. Het bevat, meerendeels korte,
verhalen van velerlei inhoud en zedelijke ftrekking, naar de
vatbaarheid der kinderen; en, hetgeen ors bijzonder beviel,
het zijn alle voorbeelden van goede kinderen, door welke men
de lieve jeugd tot het goede bier uitlokt. Aan het Plot vinden wij enkele langere verhalen, en van eenen anderen aard,
zoo al niet tie bekende kleine Wolkramer, (een verhaal, dat
men altijd met nieuw genoegen weder aantreft) dan echter
bet laatfte , aangaande den afJtand , het kloosterleven en
den flood van Keizer unnzr. DE N V. en de karaktertrekken van F REDER IK D EN II; deze zullen echter ook den
kinderen tot groot genoegen zijn. Wij zijn het eens met
den Schrijver: „ Eer een jongeling en aankomend meisje de
„ wetten der zedeleer, en van het zedelijk goed van den ge, heeler mensch kunnen verftaan , moeten zij deze wetten
„ reeds begrepen hebben, en, zich zeiven [daarvan] onbe„ wrist, zich als 't ware naar eenen zekeren nmatflaf hunner
,, barren beheerfchen.” Men doe bun dan zoodanigen maatlisf
hunner harten (dit klinkt zonderling, en wij vermoeden bier
weder van den Vertaler een abuisje) door goede voorbeelden
vormen, waartoe deze verhalen bij uitnemendheid gefchikt
zijn. De Schrijver erkent, dat eenige verhalen door hem nit
andere kinderfchriften ontleend zijn, hetwelk echter de waarde van zijn werkje niet hindert.

rer.
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1. TATTWACK

Ferhandeling over de Proefgetallen 9 en I r , voorafgegaan door
eene Hoogduitfche Aanfpraak, in het Fransch overgebragt
door den Herr A. A. DE F ONTENAY, en uitgefproken in
het wiskunllig, Genootkhap Mathefis Artium Genitrix, 22 Oct.
1816, door J. LITTWACIC, Lid ran voarnoemd Gezelfchap.
Te Anillerdam , bij J. van Embden en Zoon. 1817. In gr.
8vo. f 18- :
lietgeen de Heer LITTWA C K, een in de mathematifche
weteachappen zeer ervaren man , over de proefgerallen 9 en
II zegt, komt ons nog al belangrijk voor, en is bijzonder
toepasIelijk op bet tegenwoordig ingevoerde tientallige !lelfel, in hetwelk de deelers (divifores) en de vermenigvuldigers (multiplicatores) der nit te werken fommen fointijds nit
zeer groote getallen betlaan, en men, door hull) dier proefvan doze opgaven overgetallen, zich van de juiste bewerking
tuigen kan. In dic ftukje worden de bewijzen ileikundig, en
voor de genen, welke in de ftelkunde niet ervaren zijn, arithmetisch , en met veel helderheid voorgedragen. Dit tverkje
verdient dus aangeprezen te worden.
De Heer LITTWAC weleer een leerling van den grooten in r. No xt.ss OHN, tracht, bij deze gelegenheid, eenige
rozen op het graf van dien onflerfelijken wijseeer te firooijen. Met eene groote geestdrift, en niet zonder bevalligheid,
is, hetgeen hij van zijnen meester zegt, voorgedragen. Echter is het aan Recenfent voorgekomen, dat het, door dea
redenaar, aangehaalde Hoogduitfche vers:

Dafs ein Gott fey, diefz fegte Moles fchon,
Dock den Beu'eis gab Moles Mendelsfohn.
ineer den Hempel van een zoogenaamd woordenfpel (feu de
snots), dan dien der flrenge waarheid fchijnt te dragen. Ziju
wij wel can MENDELSS OHN de eerfle of krachtigfle bewijzen van bet beam der Godheid verfchuldigd? Hier zoude men alleen het voorbeeld van Job kunnen aanhalen, o1
ons gezegde te flaven.
Hoogstwaarfchijnlijk is de Franfche vertaling der voorafgaande Hoogduitfche aanfpraak, op verzoek van eenige inteekenaars van dit werkje, gefchied. De vertaler, de Heer
DE
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DE FONTENAY, heeft zich van zijne taak op eene eervolle

wijze gekweten. Wenfchelijk zoude het zijn, dat, bij eene
rieuwe uitgaaf van deze redevoering, er eene Nederduitfche
overzetting bijgevoegd mogt worden, waartoe zich zekerlijk
wel iemand zou willen verledigen.
Zoo wel in de Hoogdnitfche aanfpraak, als in de Franfche
vertaling van dezelve, y in& men eenige onduidelijke plaatfen.
Zoo mist men het zoogenaamde priedicaat bij den op bI. to
zich bevindenden zin, aldus beginnende: Le premier, le pkg
modeste (liefst humble) des homilies etc., ten zij men de
woorden: lue le Toutpuisfant avoit choi fi, op deze wijze
verandere: le Toutpuisfant l'avoit choifi. Zoo vervalt ook de
laatfie alinea van deze bladzijde, wil men dezen zin verfinal]. Men had, door eene naauwkeurigere correctie, meni.
ge drukfeil kunnen vermijden. Ook is op het flellen tier zinfcheidingen niet behoorlijk gelet.

Kaart van het Koningrijk der Nederlanden , volgens de nieuwIle metingen zaarngeJleld, en tot fchoolgebruik ingerigt , door
w. VAN DEN HoONAARD, Onderwijzer te Jlsllegersberg.
Te Ainfierrlam, bij Schalekamp en van de Grampel. 1817.
f 14-:

I

s het voor de Nederlandfche jeugd van belong, haar varier.
land in deszelfs nieuwe gedaante te leeren kennel]: deze kaart
is daartoe zeer gefchikt , vooral omdat zij de jeugd oefent,
de plaatfen enz. te onthouden. Provincial, eilanden, zeeal,
meren en zeeboezems , rivieren en fleden zijn namelijk flechcg
door letters en nommers aangewezeu, en kunnen in het, bij
de kaart behoorend, boekje worden nagezien.. De verdienfielijke onderwijzer oordeelt, dat de loan bij zijne aaririjkskundige tafelen der fleden en vlekkeu van Nederland van
dienst kan wezen; terwijl men zich niet minder van haar op
zich zelve, bij het aardrijkskundig onderwijs van Nederland,
zal kunnen bedienen. Haar druk bezit de vereisciate duide.

Chris-
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Christelijk Onderunjs voor Eenvoudigen. Te Groningen, Hi
Zuidema. 1817. In kl. 8vo. Iz Bl. f
-8
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oezeer de fcbrijver zeer gezet is op uitgebreide ltenn!s,
gevoelt hij echter , dac bejaarden, vroeger verwaarloosd, het
noodigae door een eenvoudig en beoefenend gelprek kan en
moet worden aangebragt. behoeven hierbii eenen leiddraad, oin den zainenhang en het geheel te kunnen overzien,
zoo te hunner voorhereiding als berinnering. Hij !evert her
jets wel zeer korc en voor het geheugen gemakkelijk; acht
boofditukken, die ieder flechts drie vragen bevaccen maar
coder de leiding van een gelchikt leeraar eveuwel voiciounde
zijn. Voor de aliereenvondogften zouden wij bier nog; wel
eene of andere fchriftuurplaats kunnen doorhalen. Het boek..
je is door bet provinciaal kerkbeituur van Groningen goedgekeurd, en alzoo bij bet talrijkst.genootfchap in de noordelijke provinciC:n bruikbaar, en voldoende.

Godsvriend van Datheim , een godsdienllig , kundig en vlijtig
Landman. Door F. All ND T S , Deken en Pastoor te Mefcbede in Westplen. Fen Leesboek voor het platte land.
Naar het Hoogdnitselt. Te Harlingen, bij M. van der Plaats.
1816. hr kl. 8vo. 117 Bl. f
Er is geen reden hoegenaamd, waarotn wij dezen waarlijk
braver lancnan, bij wien de Godsdienst op al zijnen handel
en wandel invloed bad, niet nan de aandacht van den boeTenfland, en in bet bijzonder van iederen dorpleeraar, zooden aanprijzen. Wij doen dit met den opregtflen wensch,
dat hij ook hier te lande vele navolgers vinden mag.

In bet Meng. bl. 538. reg. To. leze men nog, achter het
woord fprank , „ en Franfche wijs."

BOEKBESCHOUWING.
L eerredenen, over de blijmoedigheid van geest en de
rust des gemoeds , volgens de grondliellingen van het
Christendom; voor Christenen tilt den befchaafden
fland. Door R. E Y L E It T den Jongen, thans Leeraar bij het Hof to Potsdam. Uic hce Hoogduitsch.
Ilde Deel. Te Groningen, bij W. Zuideina. 1816.
In gr. Svo. ss 131. f I-16 :

Gelijk

wij aan deze Leerredenen, in den trant van
den beroemden REINHARD, bij de aanmelding van
het eerfte deel (Tijdfchrift voor 1812, bl. 245 enz.)
ecn coed getuigenis gaven , en dezelve de Christelijke
buisgezinnen ter /ticking, en aankomende Predikanten
als eerie vruchtbare lectuur aanprezen , zoo doen wij
dit ook bij dit deel met alle gerustheid ; dan, hetgeen
wij toen zeiden , aangaande den een weinig te gekunflelden bet niet altijd treffende van het onderwerp,
en de mindere verdienfte dozer opflellen y our de uitlegkunde , mogul w/j ook nu niet terugnemen, hoezeer
wij overi2;ens den welfprekenden, fchranderen en Christelijken Redenaar ailezins regt doen. Ziet bier de onderwerpen : I. De gefchiedenis van Jezus opflanding is
een overtuigend bewijs voor de waarheid der leer vat'
eene Goddelijke Voorzienigheid. H A N D. II: 22-24.
II. Dezelfde gcfchiedenis is eerie flerke opwekking, om
op de Goddeliike Voorzienigheid te vertrouwen. ROM.
IV: 2o-24. Deze beide flukken maken een geheel; de
tweede is van de eerfle, als 't ware , de toepasfing. Donker,, maar aan bet einde licht. Ilet wiize 'oogmerk van
God words bereikt , en bet ontwerp der boozen veriideld.
Deugd words befchermd en izezegend. \Vij zijn °niterfelijk , en eene almagtige hand behoudt ons in den dood.
Zoo worden onze lotgevallen tot een hemelsch fehoon
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gebeel vercen g I. Beeft dan, gij, die u tegen Gods
ontwerpen ver2.et. Deugdgezinden, verwacht en het)
weldaa1 en zegen. `yacht, en bellist niet v66r de ontwikkeling. Ongelukkigen en miskenden, eene almagtige
liefth.. -al u regtvaardigen en beloonen. Vertrouwt het
lot ler uwen gerust aan Gods leiding en befluur. (Alles
is goed, ja voortrefrell3k; maar bij bet Christen-Paasc1/2wij toch nog iets ander Q ) III. Over de
vertroosting, uh; wij under het lijden, dat ons zelven

feest verlangen

treft , in het nog zwaarder lijden van anderen vinden.
II E B R. XII: I. (Tlij den aanvang der lijdensge{'chiedenis; en alzoo hebben wij bier dezelfde aanmerking,
die gcenszins minder kracht heeft, omdat juist de bediening van het zivondmaal voigt.) IV.. Over de hooge
waarde der nederigheid. Jo. XIII: 1—, 17. V. Over het
vertrouwen op de menschheid. K oar.
XI: i)
Emig aanmerkingen 111c:rover : het is vertrouwen, dat
het menschdom over 't algemeen weer achting dan verachting verdient; en , eert in ieder mensch (met wijze
voorzigtigheid echter) een fchepfel van God, een' vexlOsten door Jezus , een' reisgenoot naar den hemel. a)
De noodzakelijkheid en waarde van dit vertrouwen:
Christendom maakt het ons ten pligt. God is ter verbetering wericzaam. Het *einem welzijn eischt het.
Het is van groot gewigt voor onze deugd, en voor onze tevredenheid. 3) Middelen daartoe: ons vormen near
bet voorbeeld van Jezus ; oils voor eenzijdigheid hoeden ; ons zelven feeds verbeteren. VI. Over de belloef.
to van bet menfchelijk hart , cm , in den nood, tot God
zijne toevlugt to nernen. J E s. XXVI: 16. en r s.
3, 4. VII. De flaap, eene beeldtenis van den doOd. Jo.
XI: It. VIII. Het H. Avondmaal befichouwd als eon
maaltijd der vertroosting voor lijdenden. L u XXII:
15. IX. De overdenking van het ver]edene is voor ons
leerzaam; want zij verfpreidt een helder licht over onze hoop op, en over onze verwachting van de toekOMst. J o n VI: 8. (Op Nieuwjaarsdag.) X. Het gedrag

van den Christen, als voor hem de uitzigten in de toekomit
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tomst seer trentig zijn, P s. XLII: 12. XL One belangrijke waarheden, welke ons, door bet beicholwen
van den lterrenhemel, herinnerd worden. P s. XIX:
c.--1.. Hoe groot is God! Welk een heogelijk denkheeld is bet , dat deze God onze VadLr is ! Verheft a
tot de hoop der onfterfelijkheid.
Bij die itokken, waarvan wij de ontwikkeling niet
lanftipten , verviel de bedenking van mindere gcichiktbeid naar de gelegenheid des tijds. Het flot der laatfle
Leerrede zij ter proeve van den ail!:
„ o! Gij woningen der genen, die voor dezen ne;, y ens ons in het ftof geleefd , die volarecien en over9 wonnen hebben, die in bun zalig heiligdom getreden
,,
„
„
„

Zijn! Wanneer wij , in den zachten glans van uw
y en verwijderd Licht, met een bloedend hart , aan den
gr ;alluil der genen itaan, die ons lief en dierbaar
'waxen, o! dan vertrooste en verkwikke ons het zien
van u in uwe -fchitterende pracht ; laat dan de heerlijke hoop onze wonden genezen en onze tranen
droogen, dat wij eens in uwen fchoot onze, voor
ons onvergetelijke, geliefde vrienden, die ons zija

„ voorgegaan, zullen wedervinden. — En wanneer clan
beflisfend our van fcheiden ons
„ bet ernftig,
zal genaken, en de hand des doods den band zal
„ ben verbroken, die ons aan bet Itof en aan de aarde
boeit, o ! :neer& ons dan mede als waardige burgers
aan, gij woningen 'des vredes ! Dat dan ons
deel zich ‘Y rij en zalig tot u verheffe, zich verb
„
'tot den Heere! dan worde ook door ons de
„ .item der genade vcrnomen : Gij goede en getrours

„ dienstknecht , enz. MA T T. XXV: 21, a3."
Een door ons aangewezen misflag bij de overzetting
in bet eerfte deel wordt door den kundigen Vertaler
met eene drtikfout in het oorfpronkelijke verontfchuldigd.
Gelijktijdig met dit werk, kwam ons nu eerst, door
welk toeval weten wij niet, weder in handen:
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Christelijke Vertroostingen bij het lveggerven van onze
Celiefden, door R. EYLERT, Hofprediker te Potsdam. Uit het Hoogduitsch. Ilde en laatfle Stuk. Te
Groningen, bij R. J. Schierbeek. 1313. In gr. Svo.
z54 Bl. f 1- i6-:
Van welke het eerite deel in ons Maandwerk voor
1811. bl. 54 enz. beoordeeld is. I-IPt nijn ook Leerredenen, van welke cie eerite en tweede voor het Feest
op Hemelvaartsdag en Pinklieren door ons minder gefchikt worden geoordeeld , hoe zeer dezelve overigens
in belangrijkheid en Christelijke vertroosting met de
overige gelijk than. Achter de eerfte is een aanhangfel
gevoegd, door den Vertaler grootendeels overgenomen
nit de Gedichten en Overdenkingen van Mr. H. V A N
ALPHEN, die in 1777 bet licht zagen, en die zeker
verdienen in ieders handen te zijn; gelijk ook dit uittrekfel hier joist op zijne plaats wordt bijgebragt. Het
derde bier voorkomende en uitvoeriger auk is eene Overdenking , hoe zeer bet, even als de Leerredenen, eenen
tekst aan bet hoofd heat. Ziet bier van deze Vertroostingen de opfchriften: t) Over het aandenken aan onze veritorvene geliefden. L u K. XXIV: 50-53. e) Over
het aandenken van onze veritorvene geliefden aan ons.
L u lc. XXIV: 49 en H AND. 1-4. 3) Over de leerzame en troostvolle waarbeden des Christendoms bij den
doud van vroegtijdig overledene kinderen. Lux. VII:
11-17. 4) I-let Christendom ontheft zijne beminnaars
van de vrees voor den dood. L L K. XXIII: 46. 5) Eene
ftichtelijke belpiegeling over den Herlst. (In deszelfs
laatfte dagen.) J E s. XL: 6-8. Wij noewden deze
vooritellen bij het ecrfte deel , en herhalen dit gaarne
bij het tweede, inzonderheid voor leergierige en godsdienflige zoo wel, als eenigzins verlichte Vrouwen,
Ireurig berekend.
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.Bijbel voor de yeugd, door J. H. VAN DER PALM.
Yde en Fide Stuk. Te Leyden, bij D. du Mortier
en Zoon. 1815, 1816. In kl. 8vo. 224. en 240 Bl.
f 2 8 -:
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ij voegen deze beide flukken, welke Mazes betreffen, bij elkander, gelijk wij met de beide vorige
flukken, waarin de gefchicdenis der Aartsvaderen werd
voorgedragen , oak gedaan hebben. De Heer v AN
DER PA I, M was voornemens, in het vijfde fink de
ganfche levensgefchiedenis van Mazes of te handelen.
Dan, bij de bewerking zelve, had hij ras befpeurd , dat
dit niet wel mogelijk was, vooral daar hij iets wilde
zeggen over de burgerlijke en godsdienftige inftelling
van den Israelitifchen flaat. Hieruit zijn , derhalve,
twee afzonderlijke ftukken, door derzelver inhoud op
het naauwst verbonden, ontftaan : en niemand, die
eenig befef heeft van het belang des onderwerps, en
van eene gefchikte bebandeling van hetzelve, zal dit
niet ten voile goedkeuren, noch op het vermoeden komen, dat de fchrijver dit Bijbelwerk buiten noodzaak
of nuttigheid zon hebben willen rekken. Neen voorwaar! Indien hij de tafereelen uit het Leven van Mozes
in an auk had te zaam gedrongen, zou hij en aan de
waardigheid des onderwerps te kort gedaan, en aan bet
hoofdoogmerk van dit zijn Bijbelwerk niet beantwoord
hebben, en zelfs naauwelijks den fchijn hebben kunnen
vermijden van over de zaken wat te luchtig en te oppervlakkig te zijn heengeloopen.
Zoo als, dan, de oordeelkundige fchrijver de behandeling van zijn onderwerp heeft ingerigt, kan over
het geheel genomen, niet anders dan de goedkeuring
van bevoegde regters wegdragen. Dat hij nitnemend
gefchikt is orn te fchilderen en echte tafereelen te leveren, om de zaken en gebeurtenisfen, die hij befchrijft ,
duidelijk , levendig en met derzelver eigenaardige kleuren
voor te itellen, OM ons in de aloude tijden, die hij met
ons
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ons befchouwt, geheel, als 't ware, te verplaatfen, en
oils in de zaken , welke hij bebandelt , groot belang te
doen fte!len , — dit weten alien , die zijnen meesterlijken flijl, zijne treffende voordragt kennen. Daar bet
ondervverp grootsch is, heeft hij overal getoond deszelfs waardighLid te gevoelen , en dat gevoel in het hart
zijner lezeren getracht over te (torten. Onvermijdelijk
was bet, fomtijds wat hooger en diePer te gaan, bijzonder met betrekking tot Gods bandelwiize en de wegen z;aner aanbiddehike voorzienigheid: dan, wij kunnen niet zeggen, dat VAN DEE PALM ooit eene te
hooge vlugt genom:n , of zich te diep heeft begeven,
voor zulke jeugdige lezers als hij bedoeld beeft ; en zij-

ne

duidelijkheid •en bevallige gemakkelijkheid
wist al dat hooge en diepe zoo bevattelijk mogelijk
te maken.
Wij zouden, voorzeker, veel te ver uitweiden, wilden wij alle de hoofdflukken van de beide voor ons liggende decltjes doorloopen, en bij a p es ftilftaan, dat
ons voorkwam bijzondere opmerking te verdienen. Wij
zullen ons, derhalve, bij het een en ander afzonderlijk
bepalen.
Uitvoerig is VAN DER PALM over de roeping van
IVIozes in het derde hoofdfluk des eerften ftuks. Al
wat bij de merkwaardige verfchijning van .jehova aan
dezen beroemden man van de Hebreeuwfche oudheid
voorviel, wordt uit bet juiste oogpunt voorgefteld en
in het vereischte daglicht geplaatst. Vooral was het van
belang, de redenen van 's mans langdurige aarzeling te
ontvouwen: dit wordt menschkundig gedaan , zoo dat
aan het karakter van den in die hooge oudheid voorheeldeloos- grooten man volkomen refit wedervare. Zou,
enter, bij deze gelegenheid , Diet zeer gepast hebben
kennen aangemerkt worden, hoe deze aarzeling van
Mozes tell duidelijkfte aantoont, dat hij zich niet eigenduni:elijk had opgeworpen tot een' verlosferzijns yolks,
maar, in den fttrisfien zin des woords , eene Goddellike
roeping had? In °rue dagen is het gansch niet overbo-
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bodig, om, bij alle gelegenheden, de jonge lieden in de
waarheid van den geopelibaarden Godsdienst te bevestigen en te verijerken. Boeken , die deelve of regtilrLeks
aantasten, of heimelijk ondermijnen, komen wel cells
in hunne handen. Gefprekken van fommigen kunnen
ook wel eens hun geloof min of meer aan bet wanke/en brengen. En bier, bij Mozes aanftelling, was eene
allergunfligfte gelegenheid tot zulk een gewigtig inde.
De fchrijver zelf erkent in het eerfte boot-'dank van bet
tweede deeltje, bl. 10 en II, over de wetgeving op
Sinai fprekende, de noodzakelijkheid om aan te toonen,
dat Mozes niet, even als andere Ivetgevers der oudheid,
het y olk misleid hebbe, door. flechts eene Goddeliike
roeping voor te wenden. Doch , dc‘ze belargrijke aanmerking ontwikkelt hij zelfs daar ter plaatle niet genoegzaam. Bij Mozes roeping, althans , kwam bet nitItekend te pas , zijne eer en de eer der geivilde fchriften
te handhaven: en hierdoor had, onzes achtens , v A N
DER PALM een' vasten grond gelegd tot het geloof

in al bet wonderbare, dat hij vervolgens moest voordragen. Een man, als hij is, had in weinig regels veel
kunnen zeggen, om de aandacht der lezeren op het ongekunftelde, op het van alle verdichting geheel vervreernde in bet verhaal te bepalen, en hun waarheidsgevoel te hunnen nutte op te wekken.
Juist dit heeft hij met opzet en voortrefrelijk gedaan
bid de befchrijving der plagen van Egypte. Hij toont

zeer wel aan, dat bet aldaar gewone landplagen waren,
fchoon niet iii zulk eene hevigheid, als op Mozes aankondiging gelchiedde; dat tusfchen de meeste plagen
een natuurlijk verband plaats had,waardoor eene voorafgaande de oorzaak werd van eene volgende; dat dit
met de natuur overeenkomflige, wel verve van het
wcaiderbare weg te nemen, integendeel zoo wel Gods
oppermagt over de natuur, als zijne wijsheid aan den
dag legt, dewiji God, in zijne wonderen zelfs, de krachten der natuur tot bereiking zijner oogmerken beftuurt,

en dit doet overeenkomflig de landen en plaatfen, die
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bet tooneel zijner werking zijn; dat, eindelijk , bet natuurtijke dezer landplagen wel veel toebragt oin Parao's
hart to verftokken, vooral daar fommigc dezer verfchijnfelen door de kunftenariien der Egyptilche wigcliclaars
nagebootst werden,maar dat ook deze gewaande toovenaars altijd in eeri jammerlijk verfcbijnen, en
fomtijds bekennen moesten, dat , in hetgeen door Mozes verrigt werd, Gods hand erkend moest worden.
Deze zelfcle overeenkomst , en, om zoo to fpreken,
ineenfmelting van bet natuurlijke' met bet wonderbare,
die bet wonder in een fchooner en den God der natuur
veel waardiger Licht vertoont, heeft VAN DER PALM,
met grond, opgemerkt in den doorgang der Israelieten
door den Arabifchen zeeboezem wiens wateren , volgens her gewijd gefchiedverhaal zelve , door ecn' fIerken
wind, welken God deed opkomen, zoo verdreyen werden, dat de Israelieten den doortogt zonder bindernis
deden; terwijl de lien navolgende Egyptenaren, door
het veranderen des winds, in de golven bedolven werden. Dit nu kon Mozes met geene mogelijkheid voorzien, noch voorfpellen. Het was een wondervol gewrocht van den almagtigen neer der ganfcbe natuur.
Doelmatig is, voorts , hetgeen, na bet verhaal van de
wonderdadige tusfchenkomst der Godheid, door onzen
fchrijver wordt voorgedragen , betreffende het gepaste
van alle die verbazende wonderen.
In bet eerile boo fdfluk van het tweede deeltje wordt
de wet der Lien geboden nit bet ware oogpunt voorgefteld, als de grondwet van flaat. Op bladz. 20 hadden
wij iets minder oppervlakkigs verwacht over de beloften en bedreigingen, bij bet tweede gebod gevoegd , en ,
zoo als het ons buiten twijfel voorkomt, op het eerfle
even zeer toepasfelijk. Dat het bedreigd ongeluk zichk
uit deszelis aard zou moeten voortplanten op de nakoinelingfclia.p der overtreders, gelijk de geaclite fchrijver
zegt, is voor bet Bros der lezeren zeer duister: maar,,
wanneer men aann emt, zoo als men bier aannemen
inet dat deze bedreiging, zoo wel als de belofte, Diet
ie-
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iederen Isranet in het bijzonder, mar de natie als ZOOdanig , betrof; wanneer men bedenkt ,dat Mozes meermalen aan zijn y olk eene uitroeijing uit het land en ballingfchap in vreemde gewesten tot ftraf be,dreigde, bijaldien het zich aan ♦ eelgodendom en afgoderij ongeneeslijk fchuldig maakte, dan kan men begrijpen, hoe
het bedreigd nationaal ongeluk zich tot in het derde en
vierde geflacht, natuurlijk, zou doen gevoelen, zoo
als ook in de Babylonifche ballingfchap gebeurd is ; terwijl eene beftendige aankleving aan den zuiveren dienst
van eenen God het y olk tot in het duizendfle geflacht
van Jehova's gunst en goedertierenbeid zou verzekeren ,
en hetzclve het duurzaam geluk zou doen genieten, van
in het gezegende land te blijven.
Zeer gepast volgt, in het tweede en derde boofciFtuk,
eene korte, doch genoegzame befchouwing van Mozes
burgerlijke en godsdienflige wetgeving, en verder bet
voornaamfte der gefchiedenis zelve tot aan den dood van
Mozes. Hier en daar zouden wij nog al eene aanmerking hebben mede te deelen: dan, wij zouden welligt
te uitvoerig worden. Eene zeer kleine willen wij, echter, niet weerhouden, betreffende lets flootends op zeer
enkele plaatfen. Wij lezen (om zulks met een voorbeeld
op te helderen) bi. 166 van bet sde : er moest van de:2
DIENST DIENS eenigen Gods, enz. Die twee woorden,
Welke in Unen adem moeten uitgefproken worden ,
ken ons wat bard 1.) .;j elkander, vooral in den zachtvloeijenden 11131 van een' weergaloozen fcbrijver, gelijk
v AN DER PALM. Bij eenen anderen zouden wij die
niet eens opgemerkt , ten minfte niet vermeld hebben.
Zoo kan dus eenen meester in de Ichrijfwijze fomwijlen
lets ontvallen, dat niet navolgenswaa.rdig . is !
Wij bopen, dat de Meer VANDER PALM dit nuttig Bijbelwerk vervolgen zal en gelukkig voleindigen.
Bet zal waarfchijnlijk wel eenige vertraging lijden door
het bewerken en uitgeven zijner verbeterde vertaling
des Bijbels, tot welk allergewigtigst werk wij den bekwamen man de noodige krachten toewenfchen; en,
N k 5
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wanneer hij zich, zoo als wij mogen vertrouwen, flipt
aan zijn uitgegeven berigt houdt, dan kan hij, bij de
kundigften zelve, de meeste goedkeuring behalen, en
voor het algemeen het uitgebreidfle nut itichten.

De hoop des wederziens , in eene Leerrede over Yoh.
XVII: 24 voorge,deld , door j. scrtztri,rz, Predi.
kant bij de Evangelifehe Luterfche Gefneente in 's
Gravenhage. 1l7daar, bij de Erve J. Thierrij en
C. Menfing en Zoon. 1817. In gr. Svc+. f - io-:

De Eerw. SCHULTZ heeft deze leerrede gehoudon , de eerfte reis dat hij, na den dood zijner echtgenoote, weder den predikftoei betrad, en op verlangen
van velen zijner toehoorderen hear in druk gegeven.
Deze ftof was zeker bij die aanleiding inzonderheid zeer
gepast, en is door den Eerw. s c H ueTz zeer fraai
bewerkt. De redevoering is in eenen fchoonen fiej/ ;
de perioden zijn vloeijend; logifche orde heerscht in het
geheel; en de gronden , op welke de hoop des weder.
ziens gebouwd wordt, zijn, ook near ons inzien , °nom.
ftootelijk , nu wij de openbaring van Jezus Christus ne•
yens dezelve hebben.. En bier zijn wij nu juist op een
punt gekomen, waaromtrent wij aanmerking op deze
preek moeten Zij is ulcer wijsgeerig dan christelijk. De christeliike leeraar mag wel filozoferen; maar
bet gezag van zijnen Goddelijken Meester , en bet geloof
aan Hem, moet den grondtoon vitmaken. En dit is in
deze preek niet bet geval; veelmeer komt Jezus in dezelve voor, als flechts wenfchende, fraeekende, dat de
zijnen bij Hem in zijne heerlijkheid fnogten zijn, geenszins , gelijk toch de vertaling en de grondtekst dat nitdrukkelijk eirchen, met Goddelijke volmagt betuigende:
Vader, ik dat zij bij mij, in mime heerlijkheid,
zullen zijn. Op welken grond de Eerw. SCHULTZ
den gezegden zin aan het grondwoord:ik Ivil, heeft gee.

I. S C Pi VLTZ, DE flOOP DES WEDERZIENS. 495

gegeven , zien wij niet door ; maar bet onderfchcid is
groO t ; en, bijaldien bet op hetzelfde tice'ckwaine: Vader, ik wil, en : Vader, ik wensch, ik bid, ik fincek,
dan vragen wij: waartoe die vaandering? Er valt toch
aan te twijfelen, dal. de Eerw. s c HU L T z ooit zal
bidden : Vader, ik wil, enz. of dit anderen leeren.
Wij' hebben ook nog andere uitdrukkingen gevonden,
die, naar ons inzien , te kennen geven, dat de Eerw.
z niet zoo hoog over Jezus denkt, als de
Bijbel dit vordert. El. 8 Nv ordt Jezus genoemd: de

scuu L z

eerile lieveling des hemels, de uitmuntencifie der

iingen.
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Schoon het waar is, dat Jezus fterven moest,

zoo bezigen wij toch deze uitdrukking flechts van gewone, zondige menfchen. Waarom eene benaming, die
eenen vernederden that te kennen geeft, nu juist ook
aan Jezus gegeven ? Bl. words de belofte van Jezus , dat flij met de zijnen wilde wezen alle dagen tot
aan de voleindiging der wereld, genomen in dien zin,
dat Ilij, in zijne hunner {feeds gedachtig
zoude blijven. 1)ze opvatting blijkt ook nit bet onmiddellijk volgende: „ En zoo blijven voorzeker alle
voleindigden, die, gelijk deze Jezus, de hunnen, welke op aarde bij hen waren, lief hadden tot aan het einde , ook in den that hunncr lieerlijkheid , met het aandenken aan deze dierbaren vervuld," enz. En bl. 37
lezen wij: „Terwiji de overblijvenden van ons zich behooren te verheugen over de vroegere verhuizing hunner voorgangeren naar die zaliger gewesten, zoo verlaten dozen hen, oat daar voor hen de plaatfen te bereiden."— Wij worden door deze onderleheidene uitdrukkingen als gedwongen te onderflellen, dat de Eerw.
s c nut, T z in de gezegden, waardoor Jezus van zich.
zelven eene Goddelijke magt en verhevenheid aanduidt,
en zich de befchikking van het aanttaand lot der zijnen
toefchrijft, niets anders vindt, dan wat van alie gezaligde menfclien kan gezegd warden. Wij hebben Been

en , zoo wij in onze
wijte hij zulks niet aan

oogmerk,zijnEerw. te verketteren ;
onderfielling mogten dwalen,

ons,
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ons, maar aan zijne eigene wijze van uitdrukking omtrent dit, in ons oog zeer belangrijke, auk.

Biddagsrede over gel: XLVI: ia. uitgefproken voor de
geplaatlien in het Correetiehuis te Anfierdam, op
den IS yunij 1817; door banner? Onderwijzer in den
Godsdienst , J. T. BEV. TRAM. Te ./Imficrdam, bij
W. van Vliet en J. H. Duisdeiker. 1817. In gr.
8vo. f 4 -:

I

s er een post, welken wij ons moeijelijk voorftellen ,

het is die van onderwijzer in den Godsdienst bij dezulken, met wier misdadigheid zelfs de burgerlijke regter
zich heeft moeten bemoeijen. Hun val heeft daardoor
eene openlijkheid gekregen , die voor meerdere verharding doet vreezen. Daarom is de onderwijzer van zulke
lieden , die zich getrouw van zijnen post kwijt, naar
mate van de moeijelijkheid van zijnen arbeid een te verdienPtelijker man. Als zoodanig eenen leeren wij den
onderwijzer B E R TRAM in bet voor ons liggend flukje
kennen. I-1 ij geeFt deze redevoering uit met bet edel
oogmerk, om door de opbrent;st van dezelve, zoo die
groot genoeg mogt zijn, in that gefteld te worden tot
de uitgaaf van eene kleine verzameling van 1tukjes, die
hij den gevangenen, onder eene gewone aanfpraak tot
hen, wilde uitreiken, wanneer zij het huis verlaten,
om dezelve hun tot een handboekje te doen dienen, en
daardoor hun eenige goede lesfen te geven , enz.
Wij waren nieuwsgierig naar den inhoud dezer biddagsleerrede in een huis van correctie; want waarlijk
zij behoort tot een bijzonder yak— en wij vonden dezelve zoo zakelijk, (aan de noodige verklaring is mede alle
kortheid gegeven) zoo liefderijk , zoo verfchoonend,
zoo vol uitdrukking van alles goeds , ten aanzien van
de verbetering der hoorderen, verwachtende liefde, dat
wij met de warmfle achting vervuld werden voor eenen
man, die zijnen moeijelijken post 200 getrouw voorftaat ,

J. T. BERTRAM, BIDDACSREDE.
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en zeker dit maken wij reeds uit zijne manier

van werken van voren op — nut moet ilichten. De
ftij1 is kort en ineengedrongen; de redevoering beftaat
als ware uit korte en veelal op zich zelve ftaande
punten, en dit vinden wii bier wel doelmatig. De taal
is zuiver en kiesch ; de itij1 rollend en oratorisch ,zonder gezwollenheid. Alles is duidelijk , en ligt te onthouden. Mogten alle bijzondere godsdienstonderwijzers
in dezen geest werken en naar zulk een model zich
vormen!
Wij moedigen het publiek aan, om, door het koopen
van deze redevoering, bet edel, door den fchrijver itt
de voorrede opgegeven en ftraks door ons vermeld,
duel te helpen bevorderen , wenfchen den Heere DER*.
TRAM verder den Goddelijken zegen, en der maatfchappije de vruchten van zijnen arbeid toe.

Lofrede op

JOANNES LUBLINK, den Jongen,

door

Te ilmfierdam, bij J. ten
In gr. $vo. VI. 99 Bl. Met 4anteekeningen en Bilvoegfelen. f 8 - :
C. W. WESTERBAEN.

Brink, Gz. 1817.

I

n twee opzigten verdient het voor ons liggende werk-

je eene gunflige onderfcheiding. Vooreerst als welverdiende hulde aan eenen man, die ons vaderland tot
zegen en eer heeft verftrekt, en ten tweede als voortbrengfel in een vak, dat onder ons nog weinig is bewerkt, als lofrede.
Wat het eerfte betrefr, wij zeggen met den beer
WESTERBAEN: „ Wie kende niet reeds voorlang
den beroemden naam van JOANNES LUBLINK,

den

fongen?

Wie, die eenig regt meende te hebben op den
titel van letterminnaar, was met zijnen letterarbeid on-

bekend? Wie had aan denzeiven , in vele opzigten,
niet veel te danken? Wie nam daarom Been deel in zijn
algeineen bekencle lot ? Wie dacht niet aan hem, als
men ,
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men , in de laatfle jaren, van den grijzen en blinders

Nederlandfchen bard hoorde gewagen ? En wie weet
niet, dat onze geheele befchaafde natie onlangs den,
hoewel fpaden, echter nog veel te vroegen dood van
den alorn geachten LUBLINK met droefheid vernam ?”
En wie, voegen wij er bij, wie verwondert zich dan;
neen, wie verheugt zich niet, dat er iemand is opgetreden, die, als tolk van onze geheele natie, bet offer
tier ciankbaarheid can dezen man heeft toegebragt? Al.
ken van dezen kant befehouwd„ is dit gefchrift reeds
belangrijk voor een' idler, die prijs ftelt op den roein
van zijn vaderland, omiat hij hetzelve moet . aanmerken
Os de voldoening van eene fchuld, die ook op hem
rustte. Dank hebbe alzoo de heer

AVESTERBAEN,

dat hij deze taale op zich gcnbmen, en dezen heiligen
pligt heeft vervuld. Flij heal door zijnen arbeid de geheele natie aan zich verpligt„ en bewezen, dat

derland

Ne-

ware verdienflen niet vergeet, maar dat het

edele medeburgers weet te waarderen, en hunne namen
in dankbare gedachtenis houdt.
Zulk een medeburger was LUBLINK in den 17011C11
zin des woords. Men leze dit werkje; men bedente,
wat hij geweest is; men overwege, wat hij geclaanheeft;
en men zal moeten bekennen, dat zijn geheele levee
was toegewijd aan de befchaving en de veredeling van
zijne natie. Hij behoorde tot die foort van menfchen,
hoecianigen ons vaderland welligt nicer , dan eenig ander
gewest, oplevert, zonder tot den eigenlijkenitand
der geleerden geteld te worden, nogtans, bij een' gee
lukkigen aanleg , eene warme liefde voor kunften en
wetenfchappen bij zich aankweeken , en .zich, door
eene ijverige beoefening van dezeive,een' eervollen rang
naast de geleerden verwerven. Zij , die zich alzoo heb.
ben gevormd , mogen in het een en ander het gebrekkige van deze opleiding verra, 4 en; hun inwendige mensch
is door hunne meer onmiddellijke betrekking tot de we.
reld doorgaans meer ontwikkeld, hunne vergaarde ken.
Lis heeft eerie meer praktikale (trekking; terw1j1 hun
voor-
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voorbeeld aan hun vaderland de vereerende getuigenis
geeft, dat kunften en wetenfehappen zich aldaar met
alle ftanden niet alieen vereenigen, maar op dezelve
cen' veelvermogenden . invloed hebben. Dit zien wij in
LUBLINK ten voile bevestigd. Zijn voorbeeld „ vertoont ons ," om met den beer WESTERBAEN te rineken , „ ten fchoon geheei , waa-rvan Been gedeelte verwaarloosd of eenzijdig ontwikkeid is, — eenen gezon ■
den geest in een gezond ligchaam , beide .geoefend in
alles , wat de voortrelfelijkheid der menfchelijke natuur
incest doet uitkomen ; het ftelt ons eenen man voor
oogen, niet vreemd in eenig vak van befchaafdheid, en
in alles bedreven, wat er noodig is, O'M den mensch,
in weiken ftand ook , nuttig en aangenaam te maken
achting, iiefde en geld: te verfchaffen; het doet ons,
eenen geletterden handelaar aanfchouwen , die, zoo long
dit vereischt wordt , de koopzorg niet vergeet om de
wetenichappen , noch deze am de kunften , en Wiens
zeden den wederkeerigen invloed van bet ware, gocdc
en fchoone beminnelijk doen blijken. Zoo Haat zijn
beeld in deze lofrede geteekend, en tot deze hocgte
zien wij hem van zijne - vroegile jengd of aan allengskens opklimmen. Wij aanfchonwen hem , zoo als hij,
geboren uit ouders van uitnemende waardij, en deelende in de voorregten van uitwendige welvaart, mar
bet liefderijk beftutir zijner zorgdragendc moeder, en
bij de aanfporing van zijnen meet- ficren varier ,
kig opgroeide; wij gaan zijne vorderingen na in alles,
wat den geest kan verrijken en verbenn, in de nieuwere talen , in poezij, in muzijk , in bet teelzenen en
in de wiskunde; wij verzellen hem naar bet huis van
den bekwamen boekverkooper PIETER MEIJER, de
toenmalige Amtlerdamfche koopbeurs der Nederlandfche
letterkunde; wij zien :hem in kennis geraken met de beroemdfie letterhelden van zijnen tijd , en derzelver leerzamen omgang ten nutte befteden; wij bewonderen zijne werkzaamheid, waardoor bij niet flechts cen aantal
iverken fchreef, vertaalde, nazag en verbeterde, mar
in
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in onderfcheidene betretkingeu, als lid van letterkunclige genootfchappen , als medeoprigter van loffelijke
inaatfchappijen , als opbouwer van andere nuttige gelbchten, en als {batsman, uitgebreiden zegen ilichtte;
wij betreuren zijne rampen, vooral het volflagen en onherflelbaar verlies van zijne bride oogen, maar vereeren
tevens zijnen christelijken heldenmoed en zijnekinderlijke gelatenheid, waardoor hij Dimmer zijne kalmte verloor; wij zien het heiligdom van zijn huisfelijk leven
ontfloten, en wij worden verrukt door het heerlijk tooneel van huwelijksliefde; wij vertoeven met genoegen
aan zijne zijde in den avond van zijn leven; wij than
met bewondering aan zijn ziek- en zijn fterfbedde, en
wij voelen ons tot eerbied gedrongen voor den man,
die zoo leefde, maar tevens tot hoogachting voor de
talenten van hem, die zulk een treffend beeld van deze
grootheid ontwierp.
Trouwens, wij hebben deze lofrede met uitItekend
genoegen gelezen, en wij befchouwen dezelve als eene
wezenlijke verrijking van onze letterkunde, waardig,
om naast de meesterflukken van VAN s W INDENT,
KANTELAAR en VAN DER PALM geplaatst te warden. Alles kenmerkt den naauwkeurigen onderzoeker,
den onpartijdigen beoordeelaar , den warn-len, gcvotlvollen vereerder van wetenfchappelijke verdienfle en
zedelijke waarde. lies onderwerp is met eene bevallige
losheid behandeld ; nergens hindert de orde , en echter
zijn alle bijzonderheden als door een' onzigtbaren band
zoo vast zamengefnoerd, dat zij een volkomen geheel
uitmaken, en ons het beeld van den man in vollen glans
voor oogen flellen. De flij1 is gekuischt, en de toon,
die in bet geheele !Ink heerscht, beantwoordt volmaakt
aan den flillen en edelen geest van LUBLINK. Men
moge al eens meer verheffing en meer gloed in eene
lofrede verlangen; bij eene nadere overweging wordt
men overtuigd, dat deze kunitelooze en edele eenvoudigheid bier noodzakelijk was , en alleen de regte werLing doet. Oak mop de lofredenaar Diet verpligt zijn,
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allet fijn uit te pluizen , en de leemten Van zijri voorwerp in een fielder licht te plaatfen; de beer "WE sTERnAEN behoefde van deze vrijheid geen gebruik te
maken, en kon aan de ftrikte vtaarheid vasthouden,
die, bij de bekwaarnheid en het karaktcr van LunLINK,
op zichzelve hoogstbevallig is.
De aanteekeningen zijn belangrijk, en verhoogen de
waarde van dit werkje niet weinig. Dubbele dank verclient de heer WESTER BAEN, die deze bijzonderheden zekerlijk met veel moeite uit de papieren van

den

overledenen heeft Moeten opzamelen.
Een fiksch en geestig geteekend portret van L unt.
verfiert den titel van dit werkje, dat wij in veler ban-

den

wenichen, opdat bet aandenken van den edelen
zoo veel nut flichtte, ook na

man, die in zijn leven

zijnen dood nog zegenrijk werke ter bevordering
ware kennis en ongeveinsde godsvrucht.

van

Viandleiding tot de Materies Medica of Leer tier Ge2reesn2iddelen, door H. j. VAN HOUTE, Med. Chit.:
et art. °WI. Doctor. Te Amfterdana, bij L. van Es.
18 1 7. In gr. Svo. f I- r6-:

D

en YPEY opgewerken over de Leer der Geneesmiddelen uitver-

aar de door de Heeren I c u E it

tickle

kocht fehijnen , en tot eene tweede_uitgaaf Beene toebereidielen gemaakt worden zoo heeft de Heer V AN
HOUTE gedacht handen aan bet werk te mogen flaan,
o m bet geneeskundig publiek, en vooral de Heelineesters te platten lancle, van eene Materies Medica te voorzien. Wij erkennen met ziin Ed. de noodzakelijkheid
van het vervaardigen eener Handleiding tot de

Medica,

Materies

gefehreven in de Nederlandfche taal, en voor-

al berekend voor de behoefre van hen, die, als Heelmeesters , de Geneeskunst te platten lande uitoefenen,
Welke, zoo als in het voorberigt zeer wel words aan-,
110EKDESCH. ISI7. No. 12.
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gemerkt , veeltijds noch vreemde talen verflaan, noch,
zoo zij die al veraaan, middelen genoeg bezitten, our
zich kostbare, in die talen gefchrevene, boeken over
dit onderwerp aan te fchaffen.
Kortheid was een der boofdvereiscbten in het oog
van den fchrijver, bij bet opftellen dezer

Mater/cs Me-

dica ; zij is het ook volgens ons oordeel, en moet bijzonder nuttig zijn voor bet grooter getal Heelkundigen ,
voor welken dit werk bij voorkeur beftemd fchijnt;dan,
terwiji de kortheid met infpanning betracht is, meenen
wij op vele plaatlen ontwaar geworden te zijn, dat de
duidelijkheid fours aan dezclve opgeolferd is geworden;
ten minfte het kwam ons voor, dat, vooral in de op-,
gaaf der ziekten, dikwerf te onbepaald gefproken is,
en dat de Meer VAN HOUTE bij het grootite gedeelte
zijner lezeren bekwaamheden onderttelt , die maar zelden
derzelver deel zijn ; terwijl, wat de nicer geoefenden
aangaat, betere hulpmiddelen dan dit werkje te hunner
keuze Nan.
Door bet betrachten van kortheid, zijn flechts de
voornaamtle en meest bekende geneesmiddelen uitgekozen , aan welk oogmerk doorgaans voldaan is ; offchoon
bet ons toefcbijnt, dat onderfcheidene middelen, te
platten lande minder gebruikelijk, hadden kunnen weggelaten worden, waardoor de befchrijving van andere
veer bekende en gebruikelijke uitgebreider en duidelijker
zoude geworden zijn. \Vij willen hieronder rekenen het

Ivonderboomszaad (bl. 9), de tijdeloos (bl. 24), de balfamus(m) Canadenfe (bl. 28), het Corficaanfche mos
(bl. 46), de pechurim-boonen (bl. 141) enz.; terwiji
wij in derzelver plaats liever de helenium, de fasfafras ,
de baccae juniperi enz. gelezen hadden.
Het werk is, ten gevalle van hen, die aan de werken
van BICKER OfYPEY gewoon zijn, op dezelfde wijze verdeeld; het bevat 19 hoofdklasfen van geneesmiddelen, over welke verdeeling wij niets aanmerken, als
zijnde de verdeeling, of clasfificatie , bij het fchrijven
eener Materies Medica, de moeijelijkfte taal: , dewijt dezel-
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velve

v3

needs voor verbetering vatbaar blijft, aan beris-

ping onderhevig is , veel van tens ieders bijzonder oordecl afliangt , en niemand de keus van zijn ftelfel door
onwederlegbare gronden haven kan.
leder middel wordt dos behandeld: dat eerst deszelfs
eigenfchappen kortelijk befchreven worden, waarop

de

werking en bet gebruik volgt; terwij1 de gift, door
kunne , ouderdom enz. gewijzigd , voorgefchreven wordt.
De met het hooidmiddel zamengeftelde geneesmiddelen,
of die van hetzelve of te leiden zijn, befluiten de afzonderlijke fchets van ieder.
I-Ioezeer de Indicatien, op het voetfpoor van andere
voora.fgegane en door den fchrijver zeker gevolgde werken
over dit leerftuk ,bij fommige miidelen voldoende zijn,

is

bet ons echter voorgekomen , dat in vele belangrijke

gevallen de fchrijver Diet op het doel gelet heeft , waarop bij het opflellen van dit boek zoo zeer te letten was.
De befchrijving van vele ziekten met derzelver wijzigingen , of dus genoernden aard, zijn te onbepaald, dikwijls voor den minder_ geoefenden zeker niet verflaanbaar voorgefteld. lloezeer wij gees het minfle zwak
voor het al of niet gebruiken van zekere kunsttermen,
waaraan vddr jaren , en ook nu nog door enkele
hoof-den, veel gehecht werd, voeden; zoo hadden wij
vele z: ken voor de kunstbroeders te platten lande lievcr op eene andere wijze omfchreven gezien, dan door
de, zoo gemakkelijk op het papier,minder in de natuur,
ondericheidende magtipreuken van fthenie en asthenie;
desgclijks de met deze in beteekenis overeenkomende en
voor anderen minder aanftdotelijke uitdrukkingen van
actief en pa.cfief; hoezeer voor den geletterden bruikbaar,, houden wij ons door ondervinding overtuigd, dat
deze uitdrukkingen en het daarmede beteekende voor
velen aberacadabera zijn, en, zoo lang den Heelmeesteren te platten lande geene betere leiding en gelegenheid ter vorming, dan nu, wordt aangeboden, met
men zich in ieder voor lien bijzonder befternd werk

nicer
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meer naar derzelver wezenlijke en algemeen bekende beloefte rigten.
Voor deze menIchen zijn vele der gegevene voorfchriften al te onbepaald, en zouden wij huiverig zijn,
dezelve dus in het Licht gebragt te hehben. Vele, bier
flechts met een enkel woord, op bet gezag van den
een' of anderen heethoofdigenDuitfchenlchrijver, voorgefteld, kunnen door den geoefenden meester, wien
goed onderwijs , vele ondervinding en een juist wikkend
oordeel ten dienfte ilaan, met vrucht gebezigd worden;
maar in de handen des minder kundigen blijven zij het
gevaarlijke buskruid gelijk.

Caute incede, later ignis

fub ciliere dolofo!

FRANK.
Zoo lezen wij bl. 163. Men

bedient zich van de opium in alle (?) asthenifche ziekte (?) met of zonder plaatfelijke aandoening, met of zonder koorts (I) zoo als in
de tusfehenpoozende koortfen, vooral bij dezulken, die
men gewoonlijk boosaardig noemt en dikwijis doodelijk
zijn. Hierin 'werkt de opium, met andere fierke, vlug
prikkelende middelen verbonden, fpoediger (?) en zekerder(?) als (dan) de China ! ! ! In rotkoortfen en zentewkoortfen met asthenifche ontflekingen enz. Wat zoude
er door betere ondervinding op deze enkele, zoo onbepaald voorgeftelde, plaats niet aan te merken zijn! Zulke ftellingen komen in dit werk niet enkele voor.
Op bl. 17. lezen wij van een afkookfel der fennebla.

den;

deze moeten getrokken , maar nimmer gekoolzt

worden. Desge/ijks zouden wij zwarigheid waken, de
volgens bet voorfelirift van fig n.WIG bl. 33. bereide
emulfio uit Cantharides toe, te dienen. Bij de aanwending der Wo/fer/ey-bloemen behoorde bijgebragt te worden derzelver nuttigheid in met fchudding vergezelde aandoeningen van het herfengeftel, of der borstingewanden, wannecr bloedontlastende en verkoelende middelen zijn voorafgegaan, als er zwa.kte, en te groote
toevloed of opvUlling van vochten , in deze deelen
volgt, enz.
Een aanhangfel van voorfchriften befluit dit werk.
Neer
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Meer kieschheid en voorzigtigheid hadden wij bij de
zamenftelling , keus en overneming derzelven gewenscht ;
ook hadden wij Merin volitrekt geene drukfeilen verwacht ; het belang der zake vordert hier de grootile oplettendheid en vermijding van alie misflagen ; van een
onbeduidend getal kan zelfs het leven afhangen , en de
Dorpheelineester is niet altijd genoegzaam in Itaat te
kunnen beoordeelen, waar de Heer v A N HOUTE onoplettend genoeg geweest is drukfeilen over het hoofd
te zien. Men vergelijke de uitvoering, en oordeele.
Ligt zou het ons vallen, zulks met voorbeelden te Raven; wij hebben, voor ons zelven , een aantal opgeteekend, tot wier mededeeling wij op den eeran wenk
bereid zijn.
Niettegenftaande de uitgaaf van dit bock, wenschten
wij, dat de Hoogleeraar yp EY van zich mogt kunnen
verkrijgen, eene tweede uitgaaf van zijn nuttig Handbock in bet Licht te geven, en het door gedrongener
druk minder kostbaar,, en dus meer algemeet verkrijgbaar te maken.

Yerhandeling over den oorfprong , de uitvinding , verbetering en volmaking der Boekdrukkunst , door JACOBUS ICONING, Commies -Griffier bij de Regtbank
van eerften aanleg te ilmflerda m, Lid van de 11/1aatfchappij der Nederlandfche Letterkunde. Door de
Hollandfche Afaatfchappij der Wetenfchappen te Haarlem, in Mei 1816,- met den gouden serprijs bekroond.
(Zijnde het 'Me D: 'der Letter- en Oudheidkundige
Verhandelingen van voorn. Maatfchappij.) Te Haarlem, bij A. Loosjes, Pz. iti6. In gr. Svo. VIII.
475 en XVI 13/. f 6-:-:

O

nder de lezing dezer Verhandeling fmaakten wij inderdaad een itreelend genot. Het is dan niet genoeg,
dachten wij, dat

Nederland,
L I 3

van den rand des onder-

5o6
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dergangs afgerukt , onder eene wettige en vaderne
Regering berfleld, zijnen naam, zijne taal, en, gedeelt clijk althans , zijnen ouden luister en welvaart herwint ; dat de fchatten van Oost en West weder bij ons
binnen flroomen , terwiil de grootere fchatten der fchilderkunst ons, na vijfentwintig jaren afwezigheid, op
nieuw bekoren, en die van dichtkunst en welfprekendbeid met zelden of nooit bereikten overvloed en glans
oils oog vermaken. Neen! om alles te gelijk weder

te

bezitten, muesten wij ook eene fchitterende proef
zien van die echte Hollandfche geleerdheid, van dies bondigen, min fchitterendep, maar overtuigenden betoogtrant, op onvermoeide nafporingen en opdLlvingen der
echte bronnen gevestigd, waarvoor onze bedaarde landaard zoo gefchikt, cn weleer zoo beroemd was. En
bier ontvangen wij zoodanig een fink — welks onderwerp ons daarenboven, bijna te gelijk met Hollantls
berilel, den zoo lang betwisten roern nu op onwrikbaTe gronden terug geeft,

onzer befchaving , in

dat de Drukkanst , rle moeder
geborcn werd;
een Ho. llander die berchaving

HOLLAND

erne halve Eeuw later ,

koesterde, kweekte, en uit den band van gewetensdwang
bielp ontflaan. Gelukkig Vaderland ! en hoe wa past

de

lauwerkrans op het hoofd van den Schrijver, die
met een z66 goed gevolg de cer van Haarlem en K o sT verdedigde , dat zelfs een kundig voorflander van
Mentz daardoor van gevoelen veranderde , en eene vergade.ring, waarin de bloem van

Neerlands letterhelden

prijkt, met algemeene goedkeuring befloot, ten nutte
van buitenlanders , en ter handbav-ing van onzen y olksroem , dit flak ook in de Franfchc taal (immers gedecitelijk) in bet licht te geven!
De voornaanifte verdienae van bet werk des 'Loren
KONING ligt daarin, dat hij, zich eene genoegzame
kancle van het werktuigelijke der drukkunst verworven

eerfle voortbrengfelen
inwendige , en dus
de ftelligile, bewijzen voor Haarlem gevonden. Geenshebbende, de uirvinding naar de

der knst

heeft nagegaan, en daarin

zitls
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Zins echter verzuimt hij ook een behoorlijk onderzoek
per fonen, welke van de eene of andere zijde als nit-

der

vinders worden opgegeven; en uit dit a p es brengt hij
eene inasfa van bewijzen, gepaard met waarlchijnlijkheden, te voorfchijn, wier omflooting wij voor onmogelijk houdcn. Do eh wij zijn aan onze Lezers een omflandiger berigt van deze doorwrochte Verhandeling
De inkiding geeft een zeer oordeelkundig veruiag van
het geheele werk, hetwelk men van de regte zijde, namelijk van een onderzoek naar de titans nog in Haarlem

De Spiegel
onzer Behoudenis (Speculum nostree Salvationis) is me,
beweegbare en gegoten letteren gedrukt. Met houten bevoorhanden zi;i nde werken, haft aangevat.

weegbare letteren een grout boek te drukken, is onmogelijk, blijkens aanteekeningen van den door en door
bekwamen ENSCHEDE, die er opzettelijk de proef van
genotnen heeft , en het conduit belagchelijk noemt.
Maar de letters zijn ook
mislukte uitgezonderd)

gegoten ,‘ want zij zijn (eenige
volmaakt eenzelvig; de onge-

lijkheid wordt genoegzaam verklaard nit denfiempet(van
bout of tin), de matrijzen (van lood), den giet-

vorm-, de drukietteren (van lood, en daarna van
tin), de drukpers, het blindgoed en forn2aathout , den
letter- of zethaak , en den drnkinkt. In het tweede Hoofdfink worden drie uitgaven en een bandfchrift van den

Spiegel onderling vergeleken, waaruit, ook volgens het
oordeel van den geleerden YPEY te Groningen, blijkt,
dat het oncille fluk, even als de andere in den.zuiver

HolletndiChen tongval der viiaiende Eeuwe gefteld, omtrent den jare 1430, ép thus den leeftijd van kosTER,

fnoet vervaardigd zijn.' Het vader/aud blijkt nit de pa.

piermerken, die

tijd
Beijer-

ook ten overvloede dienen out den

aan te wijzon; -natnelijk de revering der laatite

fclze en eerfte Bourgondifehe

JACOBA en F 1-

.1., i p s I. In het vierde Hoofciftuk worden de nun( n,
door KOSTER gedrukt nader befe
wd : de Openbaring van yoannes , de Babel der Armen, de Ars illoriendi, het Hooglied enz. , alien met vaste letteren, in
I- 1 4
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an fluk bout gefneden , bewerkt. Met losfe, beweeg.
en gegoten letteren zijn gedrukt het Horarium, reeds

bare

door MEER DI A N vermeld , fragmenten van den

Donatus,

waarvan de letter lets beter is, doch onvolkomener
dan van den eerften Neclercluitrchen Spiegel. De ont-

Donatus is des te belangrijker, daar de
Keulfche Kronijr van 1699 de eerfle uitvinding der Bockdrukkunst aan Holland toekent,alwaar de Donaten vdOr
den tijd (der Mentzer uitvindingen) gedrukt zijn. Van
den ecriten druk van den Spiegel onzer Behoudenis berusten twee Exemplaren te Haarlem, op het Stadhuis
dekking van den

cn de Stads Bibliotheek. Buitendien heeft men nog twee

Latijnfche en one Nederduitfche uitgave van den Spiegel. KOSTER heeft over 't geheel, volgens den Heer
K ON I N a, zeven werken met vaste, en tien met gegoten letteren in het licht gegeven , en daartoe vierderlei letteren gebezigd.

Holland,

en wel bepaaldelijk

Haarlem,

is dus de

plaats, waar de eerftelingen der Drukkunst moeten
worden gezocht. In die ftad maakt eene achtbare overlevering enkel gewag van LAURENS JANSZOONI
Koster der Groote Kerk, en dus, (daar dit ambt onder de voornaamften van dien tijd behoorde)alsmede uit
andere blijken, een aanzienlijk en gegoed marl,naar gisfing omftreeks den jare 1370 geboren , en waarfchijnlijk
in 14 1 9 gettorven. De drukkerh te Haarlem beef:: na
KOSTER 'S dood ten minile nog twee boeken uitgegeven; namelijk twee werkjes van LAUE.ENTIUS VALLA en PETRARC HA, bij elkander, en Verhandelingen over regtsgeleerde en dichtkundige mengelitoffen,
mede te zamen gedrukt. Bij beiden , vooral bij het tweede, is vordering in de kunst onmiskenbaar ; en bet laatfie kan niet v66r 1465 gedrukt zijn, als behelzende
een

graffehrift

voor VALLA, in dat jaar overleden.

Zeer merkwaardig en fehrander zijn de opmerkingen
van den Heer KONING, wegens den diefltal der letters
en drukgereedfchappen, bij KOSTER gepleegd. Dit
van Mentz in zulk

verhaal was door de voorflanders

een
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ten ongunftig to bijna belagchelijk licht voorgefteld , dat men
er naauwelijks meer van durfde fpreken, en dat zelfa perfo.
pen, die anders de eer der uitvinding aan Haarlem toeken.
den, het geval der ontvreemding ten flerkfle betwijfelden. De
Ileer KONI NG heeft echter zoo vele waarfchijnlijkheden vart
leer vekchillenden card ten voordeele dier gebeurtenis bij.
eengebragt, dat dezelve genoegzaam zeker fchijnt. Hij be.
roept zich namelijk op het getuigenis van fommige voorflan.
ders van Mentz, die de daadzaak der berooving, al is het:
clan, ook verminkt erkennen, en meest alien j on A NN GENSFLEISCH, broeder van GUTTENBILIt G, voor den dief
aanzien; op de zamenflemming van Nederlandfclie, of in Nederland gewoond hebbende, Schrijvers omtrent dit fluk; op
her wedervinden van werken, volgens opgave van ju NIUS
met de geflolene letteren gedrukt; op het ontbreken van een
aantal bladen midden uit alle Exemplaren der laatfle uitgaven
van den Latijnlchen en Nederduitfchen Spiegel, door eenee
vasre houten of sneer gebrekkige letter aangevuld, hetwelk
alle blijken draagt van geniis, door den gepleegden diefilat
veroorzaakt; en eindelijk op de Thefauriers-Rekeningen der
flad Haarlem, (die hem reeds vroeger behulpzaam geweest
waren) welke, juist op den door JUNIUS opgegeven' tijd
des jaars, van drukke onderhandelingen met het geregt te
ilmfierdam (waarheen de dief her eerst moet gevlugc zijn)
gewagen. Hierop volgt een betoog, ter nadere fla ying van
het beweerde, dat G UTTENBERG eenen broeder gehad
heeft, die waarfchijnlijk fchuldig was aan den diefflal; een
fluk namelijk, te Mentz gedrukt, waarvan het begin in het
Fransch (zekerlijk in 5459 niet de gebruikeljke taal aldaar,
en dus eene overzetting) words medegedeeld.
In het negende Hoofclault doet onze Schrijver aan Mentz
volkomen regt wedervaren. De kunst, fchoon aldaar niet uitgevonden, en ook niet Tangs eerlijke wegen gebragt, is er
echter zoO vermeerderd, verbeterd en volinaakr, dat het niec
vreemd kan gbacht wordeu, dat velen aan Mentz de eer der
geheele ontdekking toefchrijven, waIrtoe de onderfchriften
der boeken, aldaar in de isde EMIT gedrukt , veel hebben
bijgedragen, en dus de aanfpraken van Haarlem geheel ver.
donkerd. Te weten: GUTTENBERG, (door zijnen broeder
met den vond van Haarlem verrijkt) in 5 444 of 1 44.5 van
Straatsbarg te Mentz gekomen, wendde zich, bij gebrek van
L15
pen-

r e,
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penningen, om onderfteuning bij zijn voornemen tot den vermogende n FusT of FA us T, die hem echcer eerst de kunst
ifzeg, en toen, met de fchandelijkae ondankbaarheid en Nag.
Nartigheid, den uitvinder, bij gebrek aan teruggave van het
verfchotene, nit de drukkerij deed zetten, waarin zich FUST
eerlang met zijnen fchoonzoon PETER S CH EFFER of
SCH(EF F ER verbond, aan wien wij (na de eerae verbetering der koperen) de _Alen letteraempels, de koperen matrij.
zen, en eenen beteren gietvorm en letcerfpecie te danken
hebben, zoo dat waarfchijnlijk deze laatfle de kunst tot eene
hoogte verhief, boven welke zij naderhand flechts zelden
heeft uitgemunt. De groote IllentztIche Bijbel van '1455 of
1456, vooral bet Pfairnboek van 1457, zijn meesteraukken
der pasgeborene kunst. In weerwil dezer welgeftaarde daadzaken, eigenden zich de affiammelingen van F u s T de geheele
eer der nitvinding toe, en vergolden dus GUTTENBERG
(van wien zij niet cons fpreken) met gelijke munc, als deze,
of zijn broeder , LAURENS It Os T ER of deszelfs erven gedaan had.
Doch hier ontmoeten wij eene zwarigheid, die de Schrij.
ter getracht heeft uit den weg te ruimen. GUTTENBERG
had in 1 439 (en dus nog vO6r den waarfchijnlijIten diefftal
zijns broeders, die ecrst om kersmis van dat jaar pleats had)
een regtsgeding wegens eene compagniefc1tap, waarin verfcheidene opgeroepen getuigen van eene pers (zekerlijk drukpers)
fpreken, met eenige voorwerpen daarbij, die men geheim
tilde houden. Nu meent de (leer BONING wel, (en geeft
took tamelijk goede redenen voor dit gevoeten) dat de proe•
ten, door GUTTENBERG vOOr 1439 genomen, mislakt zijn;
dien tijd (dus v6Or
man zegt toch, dat dezelve zich
den diefaal) toeleide op de verbetering en volmalang der Bockdrukkunst , en in het uitvinden eener drukpers volkomen gejlaagd is. Het moec toch opmerking baron, dat joist de
witvinder van een zoo gewigtig werktnig tot de kunst raderhand ook de verbeteraar dier kunst geworden is, en wel,
zoo als de voorftanders van Mentz beweren, nit zichz2lven;
terwijt die van Haarlem zeggen, dat hij dezelve door ziinen
broeder nit Holland bekomen heeft. In alien gevalle befiaat
er geen voortbrengfel van de Mentzer pers v6Or 1445 of
dearomareeks; en dear er nu zulke van Haarlem onbetwistbear in ivezen zijn, zoo komt aan deze fled de

prioriteit
toe,
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toe, al ware het, dat GUTTENBERG, onafhankelijk van
denkbeeld gevallen

KOSTER, omtrent gelijktijdig op hetzelfde
was.

Doch zelfs dit wordt onwaarfchijnlijk door de uitdrukkelijke gezegden van vele gelijktijdige of niet veel latere
Schrijvers, dat de Haarlem:12er drukken aan die van Mentz
tot model gediend hebben. Immers dit blijkt uit getuigenisfen van
buitenlandfche Schrijvers ten voordeele van Haarlem. Meer
dan vijftig zou de Verhand'iaar er kunnen opnoemen; (loch
haalt daarvan flechts eenigen aan onder den tekst: uitvoeriger
worden die van U L R I ctt zELL in de Keulfche Kronijk van
1499 , (waaraan een geheel Hoofdflult is toegewijd) van ACCURSIUS en GUICCIAR DIN vermeld. De gemelcle Kronijk, in Duitschland uitgegeven ruim eene halve Eeuw na de
ultvinding der Drukkunst, bevat het getuigenis van eenen
man, die zelf aan de Mentzer drukkerij gehecht was, en de
kunst mar Keulen heeft overgebragt ; hij ke p t de uitvinding
aan Mentz, maar het milk voorbeeld aan Holland toe. Uitvoerig worth dit getuigenis tegen alle bedenkingen verdedigd.
De Bijbel van Mentz van het jaar 1450-55 komt nu voor
als inwendig bewijs ter fla y ing van dat der Kronijk, en wordt
gevolgd door de getuigenisfen van 1Vcderlanders ten voordeele
van KOSTER en Haarlem; namelijk die van JAN VAN ZUREN, D. VOLK ERTSZ KOORNIIERT, en het uitvoerigst
van alien, HADRLANUS JuNtus. De perfonen, in het vethaat van dozen genoemd, NICOLAAS GALE, QUIRTN TALES t U s, en CORNELIS de Bookbinder , worden vervolgens
ten toots gebragt, en hunne geloofwaardigheid aangetoond.
Over 't algemeen moeten wij opmerken, dat eene overlevering van nog geene anderhalve Eeuw, door flechts Brie goflachten van achtingwaardige mainnen voortgeplant , en door
een' Schrijver van erkend gezag bevestigd, alle aanmerking
verdient, vooral wanneer zij vele inwendige waarfchijnlijitheid
heeft ; en dat dezelve, gelijk bier, door eon' drom van onafbankelijke getnigen bevestigd, tot gefchiedkundige zekerheid
opklimt. — Het ftilzwijgen van KAREL VAN MANDER orntrent It o s TER wordt opgewogen door deszelfs uitdrukkelijk getuigenis omtrent. Haarlem, ten aanzien waarvan de onkunde in onze taal van HEINEKEN en LA SERNA SANTI.NDER (de twee voorname tegenflanders van Haarlem)
Haar waarde ten toon gefleld worden. In geen bock Nat verineld,,

$12

7. KONING

meld, dat het door ROSTE,R gedrukt is. Dit is zoo; mar
dit zelfde geldt van C;UTTENBERG, en bewijst dus niets,
of te veel. Maar de Haarlemmers hebben de aanfpraak van
Mentz niet aanaonds tegengefproken ? GUT T E N13ERG ook
niet die van FUST en SCHAFFER; to toch betwist hem
thans niemand meer den voorrang in tijd. Daarenboven {pre.
ken de Mentzers eigenlijk flechts van eene bijuitvinding (ad-

inventio).
Nu volgt een otnaandig onderzoek over den ouderdotn
van den Spiegel onzer Beboudenis, en eene wat al te uitvoerige wederlegging der gevoelens, die van de Mentzer zijde
omtrent den Schrijver van dit boek worden in het midden
gebragt. Immers, waar de zaak reeds zoo klaar is betoogd,
vinden wij minder nut in eene wederlegging van loutere gisfingen, die tot kleine bijzonderheden afdaalt, zelfs omtrent
een punt, hetgeen minder ter zake doer, de meerdere oudheld namelijk van de Latijnfclte boven de eerae Nederduitfaze uitgave. (Dit auk, bl. go-422, is niet vrij van eenige langwijligheid.) Doch waren de ouclae prentwerken niet
uit Duitschland oorfpronkelijk, en naderhand in de Nederlanden nagedrukt? Het tegendeel blijkt uit de voorhandene aukken; het ouclae Duitfche, hetgeen men kan opnoemen, is
van den jare 1461. De tegenarUdigheden, welke de verhalen
der vooraanders van Duitschland, zoo wel ten aanzien der
perfonen als plaatfen, (Mentz en Straatsburg) drukken, worden inzonderheid door eene veel afdoende plaats van DA umw o u in 't Licht geaeld. (Minder kwamen hier de ongegronde
aanfpraken van eenige Italianen, als op Mentz zoo min als
op Holland betrekking hebbende, te pas.) In de Nederlanden
daarentegen is flechts aan Haarlem, en te Haarlem san K o sT ER, de eer der uitvinding toegekend; — of men moest de
aanfpraken van eenige Belgirche geleerden mederekenen, die,
op zeer losfe gronden en op het gezag van ddn enkel woord,
een prenters (of drukkers) gild te "Intwerpen in 1442, eenen
uitvinder der kunst van flampien of boekdrukken in 1312, en
eenen JAN BRITGN, drukker te Brugge °Intl:reeks het midden der vijftiende Eeuw, meenen te vinden. Wij moeten ons
zekerlijk met den Heer R ON ING ten hoogae verwonderen,
hoe een voorvechter van Mentz, gelijk DE LA S ERNA
S A NT ANDER, Tan een drukkers.gild to Antwerpen \RS& het
beflaan der eerfte Mentzer drukken heeft kunnen gelooven.
Doch
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Doch tie haat tegen Holland en al wat Hollandsch is, wantvan zoo velen onzer Belgifche brooders nog zeer onlangs zulke tastbare blijken gegeven hebben, doer nog wel grootere
ongerijindbeden verzwelgen. Ten flotte wordt de afbeelding
van den heiligen c 1i rt isToF FE eene bontfne6prent, waar
op bet ja .artal 14.23 flaat , onderzocht, misfchien we/ was al te
naauwkeurig, daar men het aan de DultfCbers (zoo als de
Schrijver zeer juist aanmerkt) gerustelijk kan toegeven, dot
de prenten op fpeelkaarten Ctn. als Met tot de eigenlijke
Drukkonst behoorende, elders kunnen zijn uitgevonden; tern
wiji flechts de ontdeltking der beweegbare letterer: het groote
punt nitmaakt, hetwelk bier buiten alle bedenking ten voordeele van Haarlem beflist worth.
Wanneer wij nu wilden uitweiden over de onvermoeide en
verbazende nafporingen, niet alleen in het /etterkundige, maar
ook in het werktuigelijke der kunst, tot dezen arbeid vereischt, en door den Schrijver, alleen nit liefde tot denzelven, gedaau; over de zeer uitgebreide belezenheid, y our eon
groot gedeelte in min bekoorlijke, maar toch onmisbare werken, die zich bier bijna op elke btadzijde vertoont; over bet
fchrander oordeel, in alles v66r en tegen te wikken; over de
loffelijke onzijdigheid, oin niets ten voordeele van Mentz te
verzwijgen, en aan deze flad, vooral all den grootens cum 1,
ER, (dies noemt hem de Schrijver) alle regt te laten we--F
dervaren ; over den duidelijken en gepasten flip, die het wel
eens min bevallige onderwerp altijd ten minfte klaar voor den
geest ftelt: zoo kunnen wij deze beoordeeling flier beta eindigen, dan gelijk wij dezelve begonnen, met ons Vaderland
gelult te wenfchen met een werk, 't welk deszelfs alouden
letterkundigen roein, in Meer dan den opzigt, zal flaven. Alleen de orde zou misfchien eenigzins beter hebben kunnen
zijn, gelijk de Lezer nit ons doorloopend vet-flag zal hebben
gezien.
Behalve drie Bijlagen, tot den letterdruk des Spiegels onzer
Behoudenis berrekking hebbende, bevat het werk acht Platen; de papiermerken , een blad nit de Ors Moriendi , de wa.
pens in bet Hooglied Salomon;, her Horarium , proeven nit den
eerften Spiegel onzer Behoudenis , nit de twee larere voortbrengfels der oudlie llaarlemmer pers, na KOSTER, en eindelijk
van her kostbare Plalmboek van 1457, hetwelk der Mentzer
perfe zoo veel eere 2audoer.
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ICerkelijke Redevoeri;:g ter inleiding van het algemeen Spode
der Hervormde Berk in het Koningrijk der Nederlanden,
gehouden in 's Gravenhage , op den 2 Julii 1817. door I. J.
DEILM 0 U T , Secretaris van het Synode en Predikant irs 's
Cravenhage. Altlaar,, bij de Erven J. Allarc. 1817. In gr.
8ro, 5e, Bl. f
Li :

W

ij aarzelen tier, deze kerkelijke redevocring to noemen
eon zeer voortrelleiijk auk, der plegtige gelegenheid en aanzienlijke vergaderinge, voor en bij Welke zij gehouden werd,
ten voile vtiaardig. De waardige fprelter ontleent, zeer gepastelijk , zijn onderwerp van den tijd, van het jaar, thans
door ons beleefd, en vvaarin valt het oogenblik der eerfte uitbreking, voor drie eeuwen, van het hervormingslicht in de Christelijke kerk. Met nadruk verheft hij den zegen van dozen dag der
kennis, en de oinflandigheden en algemeene christelijke begrippen, die ons ditmaal coelaten, ja uitnoodigen, denzelven,
met alle protestanten van alle landen to zamen, broecierlijk
to vieren; viering, voor -Hollanders, van een dubbel juk door
de hervorming ontflagen, dubbel belangrijk, en daarom,
voorael van het provhIciaal Zeeuwsch fynode, ook gereedeIijk vastgefleld.
Zijn tekst is "II Timoth. I: 7. God heeft ons niet gegeven

eenen geest der vreesachtigheid, metar der kracia, en der liefde, en der gematigdheid; zijn betoog, dat doze beginielen geweest zijn, eeraelijk die der aposrelen, claaroa die der hervormers , en ook moeten zijn die der tegenwoordige y ourgangers, en met name van het fynode. Rijk en krachtig,
waar en fchoon is dit betoog, in het eerfle en tweede deel,
elk op eene andere wijze, en zonder lastige herhaling, gevoerd ; terwijl het laatae gedeelte den leiddraad van den tekst
niet zoo na op den voet volgt, maar afioopt in vier aanmerkingen , den geheelen geest van vereenigde kracht en liefde en
gematigdheid aanprijzende, ja aandringende. Zij zijn deze :
Hunne betrekking, als leeraars en opzieners, eischt zulken
geest. De eer van her kerkgenootIchap, waartoe zij behooren, gebiedt diet volarekt. De gefteldheid des tegenwoordigen tijds fchrijft hem voor. Bet doel der kerkvergadering
wettigt deze aanprijzing. En in alle deze aanmerkingen zegt
de
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de fchrandcre redenaer zoo veel behartigenswaardigs , zoo
veel, dat wijsheid revens en liefde ademt, ads men zelden op
eene pleats zoo digt bijeen mag vinden. Wij willen niet
ontveinzen, dat er voor ons altijd iet onaangenaams in de
minfte opwekking van het denkbeeld ligt, (lac er bij dit of
eenig ander kerkgenootfchap nog eene andere bijzondere denkwijze, nog een endue, fchoon ondergefchikce, regel des ge.
loofs, dau Gods woord, en deszelfs moedige, gematigde,
liefderijke verklaring, bellear; en wij zuchten near bet oogen.
blik, dat de volwasfenen in volkomene vrijheid zullen zips'
gefteld. Doch, hell ons, bij Wien het goddeliike op het
menfchelijke meet en meer zegepraalt! Heil den dag, op
welken dit woord van DERMOHT zoo gematigd en liefde.
rijk als krachtig mag genoemd worden!
Het laatfte deel der leerrede beflaat nit eenige bijzondere toefpraken, en een treffend voor- zoo wei als nagebed verhoogt
alles. Moge de aangekondigde feestdag overal zulke denkbeelden opwekken en bevorderen, als wij hier vinden! Kracht,
wijsheid en liefde zij rijkelijk deszelfs vrucht!

Opwekking der Protestantfcbe Cbristenheid tot eene regte gedachtenis aan de Hervorming van den Godsdienst, in eene
Leerrede tzaar aanleiding- van Joann. X: 22 a . door W. A.
VAN HENGEL. Te Franeker, bij T. J. Tuindra. 1817.
In gr. 8vo. 27 Bl. f :-8-:

O

p dat fink van DERMOUT mag dit van VAN HENGEL
gepastelijk volgen. De man is, fchoon eenigzins enders,
niet minder gunflig bekend. Verdient de eerlie ten voile leerear in de hofplaats te zijn, gaarne ,zien wij den laatden op
den hoogleeraarsftoel in her van ouds beroemde Franeker, en
hopen hem nog hooger, aithans ruimer en rijker, werkkring
te zien intreden.
Behalve het verfchil der perfonen, ftelt dat der gelegenheden een natuurlijk onderfcheid tusfchen de beide redevoerin.
gen dear. Deze opwekking maakt de herinnering aan een
lloodsch feest, en derzelver grond en aanleiding, tot eenen
gepasten aanloop en overgang, om van het aanftaande hervormingsfeest te fpreken; en betoogt don I, dat de gedachf,
te-
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zenis aan de hervorming eene zaak is, voor ons van bee
boogae belaug; II. verfpreidt eenig licht over de voornaamfte
rumen, op Welke deze gedachtenis aan de hervorming moet
uitloopen;III.ontlerzoekt , tot weike deck- en handeiwijze dezelve ons moet opleiden. Het eerfte dot de Hoogleeraar
met betrekking tot de menfchelijke maatfchappij, waarvan
wij leden zijn, het land, dat wij bewonen, de tijden, in welke wij leven, en het geloof, dat wij belijden. In het andere
befchouwt hij de hervorming in baren oorrprong, voortgang,
aangeweude middelen en grondbeginfel. Ten aanziert van bet
Intik voert hij can, flandvastige verkleefdheid aan de zaak der
hervorming, en onwankelbaar geloof aan derzelver duurzaam.
heid.
Ook bier worth veel fchoons en behartigenswaardigs gezegd; hoewel de vorm, door al te \Tel fnippering niet alleen, maar ook door eene zekere foort van ongelijkheid, nt1
eens rijkelijk populair, dap dingen vermcldende, waarvan
groote hoop minder afweet, (zoo als b. v. de eed van Hannibal) den deftigen en aangenamen gang mist, in den Haagfchen
leeraar te bewonderen. Tell aanzien van juiste denkbeelden
omtrent het protestantismus geeft de Prof. hem niets toe;
de broederliefde fpreidt hierover den mildaen glans. Blaar
omtrent de catholieken (neen , omtrent de papisten ; want de
geleerde man mist Met deze onderfcheiding to waken) fchijnt
bij ons wat al te hevig. Men moest, dunkt oils, dat gebeele
Ten Broekiaanfche ding weer en bagatelle behandelen. Het zal
met al de gevaren, hier vermoed, tot vervolging en martelclood toe, vooreerst nog zoo hard Wet loopen.
Brieven, gefchreven van bet Eiland St. Helena, door Illevrouw
BERTRAND, aan eene Priendin in Frankrijk, betrl'ende
NAPOLEON BUONAPARTE. Naar bet Hoogduitsch van
A. VON KOTZEBUE. Te Zutphen, bij W. C. Wansleven:
1817. In kl. 8vo. 138 Bl. f : -18-:

Be vrees, tat NAPOLEON, gciijk van Elba, ook nog eens
vats St. Helena zal terugkomen , is, federt zijne verbanning
daarheen, in ‘alle gemoederen, die zulks niet wenfchen, beerfchende geweest. In deze Brieven worth ontvouwd, hoe groot
het gevaar daarvan is, wanneer Met ten fcherpfle daartegen
work
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words gewaakt; en zij zijn uit dien hoofde zeer belangrijk,
200 wel als onderhoudend om te lezen.

Aanaonds in den eeraen brief geeft Mevr. BERTRAND de
gronden op, waarop zij en BUONAPARTE de vaste hoop
Her terugkeering bouweu. „Europa, " zegt zij vooreerst, „ is
federt de laatile 25 jaren zoo dikwijls van voornemens veranderd, en zal ook nu wel Wederom fchielijk antlers denked;
terwijl de Franfthen, zoo lang zij weten dat hij in de wereld
is, hunne blikken naar hem rig-ten zullen, al Ware hij ook,
gelijk PROMETHEUS, aan de verst afgelegene rotten vast.
geketend. " En nu worth de flaatkundige- . toelland van dit
werelddeel nagegaan, en als zeer gunaig voor NAPOLEON 's
terugkeering befchouwd. — Ten uiterae belangrijk zijn de on.
derfcheidene gelprekken, die NAPOLEON, Op de rein en op
St. Helena, door Mevr. BERTRAND gemeld worth gevoerd
to hebben. Zij ontvouwen volkomen zijne denkwijie, voor
zoo ver die zich ontvouwcn haat , en gunnen eenen blik iii
zijn karakter. — Vervolgens wordt met de vriendin in Frankrijk alleS afgefprolten, wat er ter bevordering der ontkoming
van BuoNAPARTE gedaan moot worden, en gemeld, wat
er dagelijks gedaan worth; en tat ziin altennal plannen, eenc'a
NA POLEON waardig. — Eindelijk krijgen wij brieven , op
het jaar 1818 vooruit gedateerd. In de eeraen wordt de gclnkltige voorcgaug der zaken, en in den laataen de gewensch.
te aflo-p vermeld. Men heeft, namelijk , met veel geduld,
:ales zoo weten in te rigten, dat het beet: N A P 0L E 0 N heeft
zich verdron17en. Ondertuslchen is hij op eon' Amerikaan
ontfnapt. Dat berigt wordt ook in een uittrekfel nit een Enseise!z ministerieel dagbad van het jaar 1818 medegedeeld. Da
Engelfclzen komen danrin zeer geloovig voor, vertellen zeer
trouwhartig alle omaandigheden, waarmede men hun een rad
heeft voor de oogen gedraaid , als evangelifche waarheid, en
verklaren het gerucht. dat NAPOLEON op een dmerikaansck
fchip in cone Franfche haven zou geland, met gejuich Ont•
vangen zijn, en zich reeds aan de fpits van eene aanzienlijke
magt bevinden, vollirekt voor een fprookje, of bedrog eons
fortuinzoekers.
Volgens de nieuwstijclingen, heeft NAPOLEON onlangs bee
borstbeeld van zijnen loon ontvangen. Deze Brieven lezende, zouden wij zeggen: hij moest bet niet gehad hebben;
want wie weer, wat daarin heeft gezeten!
fie
M
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De inhoud dezer Brieven verdient de oplettendheid van elke Mogendheid , die den vas ten wit heeft, NAPOLEON VOOT
altijd vast te houden. Zij behoorden in &viand bekend te
zijn.

Het Leven van den Illaarfc rzalk N E Y , Hertog van Elchingen,
Prins van de Moskora; bcvattende het verhaal van alle wine veldtagten , zips anthtcluos /even , ens. Met zijn Ports-et.
Uit bet Franscb vertriedd, door A. BaUGGEMANS. Te
Dordrecht, bij A. Blusfc en Zoon. 1816. Ingr. 8vo. f 2-I6-:

W erd ooit de taal van

PLATO bewaarheid, wanneer hij den

enkel dapperen man oneindig beneden hem [telt, die ook in
burgertwist aan piigt en vaderland getrouw blijft, en met deze treffende woorden befluit: „ Een getrouw en regtfchapen
„ man in burgergelchiiten zal naauwelijks iemand worden,
„ zonder het bezit alter deugden; maar ten ftrijd optrekken,
„ gereed zijn om in den oorlog te fueven, dit is ook het ge„ val zeer veler huurlingen, waarvan de meesten woest, on„ regtvaardig, gewelddadig, en, wanneer men een zeer klein
„ genii uitzondert, bijna de recieloothe van alle menfchen
• zijn (*)”— werd, zeggen wij, deze tan! ooit bewaarheid,
het was in onze dagen, het was in Frankrifk. Het is waar,
;nen zag met verbazing op tegen Veroveraars tegen Legerhoofden, als een AIURAT, een s o or, een AUGEREAU,
MASSENA, en vooral hun Hoold en Meester BUONAPART E, voor welke geheel Europa moest zwichten: maar hoe
gedroegen zij zich, toes de omftandighecien hen, in den neteligen toetland, waarin hun vaderland juist door die zoo geroemde dapperheid vervalien was, drongen partij te kiezen?
Met fchijnbare welmeenendheid, fommigen zelfs met gemaakten afkeer tegen hun voormalig Legerhoofd, zweren zij hem
af. en huidigen den Koning; dock naauwelijks komt hun nude neer en Meester terug, (mislchien in 't geheim door hen
teruggeroepen) of zij hansten zich , order de duurfte be•
tuigingen van getronwheid aan L o DE \V u dezen te verraden, en den Corficaan ten troon te verheffen. Doch juist deze proef had de Voorzienigheid blijkbaar gewild, opdat de
ge.
(*) De Legib. L. I.
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gedach ten nit veler harten zouden openblar worden; opdat
die heldhaftige woestaards en geweldenaars tevens blijken zouden, de redeloosfte aller menfchen te zijn, die zich zelv' in
't verderf moesten itorten, en dus de wereld van hen verlosfen ; opdat het jammerlijk denkbeeld der grootheid van
krijgsroem , zonder meer, een' onherftelbaren knak' Aou bekoMen, en het eiders gezegde van den goddelijken PLAT O bewaarheid zou worden: „ Ik geloof, dat dapperheid, met ver„ Rand gepaard, het deel van zeer weinigen is; maar woest„ held , en vermetelheid, en onverfaagdheid zonder eenig be„ leid, van zeer velen-, zoo wel mannen, als vrouwen, en
• kinderen, en dieren (*).” Niemand, echter, heeft meer
blijk gegeven van dit gebrek aan oordeel zoo wel, als aan
vaste beginfelen en adel der ziele, dan de Maarfchalk NET,
voor 't overige een der dapperfte, bekwaamfte en in de krijgs.
kunst ervarende Veidheeren van BUONAPARTE, dien hij
zelf den dapperen der dapperen noemde. Een der eerfte bewerkers van deszelfs troonverzaking, is NEY tevens de man,
die, met 's Konings onbepaald vertrouwen vereerd, de krijgsmagt naar den tiran doet zwenken, en dus het lot van Frankrijk beflist; die verder zoo verblind is over zijn gevaar, dat
hij na den tweeden ommezwaai in 1815 nog in Frankrijk blijft,
op den raad zijner ijdele vrouwe, en dus het zwaard der
geregtigheid tijd geeft hem te bereiken. Uit dit oogpunt
befchouwd, is de levensbefchrijving van zulk eenen man
geenszins van nut ontbloot. Zij toont, dat de edelmoedige
kwijtfchelding der uitgezogene volken (vanwaar toch zou de
kuiperszoon nit Saar -Louis een Millionair geworden zijn,
buiten afperfingen in den krijg?) de Nemefis niet bevredigde,
welke. itraf eischte van den woesten krijgsman en den lafhartigen eedbreker. Daar her laatile gedeelte van 's mans levee
de aandacht van Europa ,het meest getroffen heeft, is dit ook
met de meeste naauwkeurigheid geboekt, en zijn daarentegen
deszelfs vroegere veldtogten korter, fonimige zelfs wat al te
kort, in 116 bladzijden , afgehandeld; terwijl het verhaal der
laatfte tooneelen van den Maarfchalk, federt zijne gevangenneming tot aan zijnen dood, voile 139 bladzijden beflaac,
en wel eens tot noodelooze uitvoerigheid vervalt.
In het geheele boek heerscht een Franfche geest; dat is,
die
(*) la Lachete,
Mm2

520

IIET LEVEN

die onberedeneerde, ijdele voorkeuze, welke de Franfchen
gewoo n ziju aan hun land, hunne daden, hunne levenswijze
boven andere te geven. Hoe dwaas is het b. v. , op bl. 4
en 5, bedektelijk den meineed van NEI daaruit te verklaren,
dat hij als geboren Duitfcher, geene gevoelens van eer, gelijk de Frinfchen , kon hebben; dat hij, even als zijne landslieden, nog die Duitfche ruwheid bezat, welke door de nitnemende befchaafdbeid der Franfche zeden nog niet heeft kunnen
getemperd worden (!f!) In DuitschIand flrekt de zedelijhe opvoeding, althans in de kleine fleden, zich zelden verder uit,
dan tot het noodzakelijkst onderwijs (Die opvoeding is tins
in Frankrejk , in vergelijking daarvan, wel heerlijk gefleld?)
De goede Schrijver praat verder zeer naïf de bulletins der
ci- devant groote armee na, wanneer hij zegt: de overwinning
bij de Berefina was volkonien (bl. 74). De overwinuing te
Leipzig zou alleen door het overloopen der Sakfcrs bewerkt
zijn, (wij wecen nit berigten van periOnen, die zelf bij den
fag tegenwoordig waren , dat dit getal overloopers van weinig beteekenis was) en was den achttienden nog niet voikomen beflist: alleen gebrek arts ammunitie had z 170 NA PA a.
TE tot den affland genoopt ; ja bet fprookje van den verwenschten korporaal, die de brug deed fpringen, worth bier
getrouwelijk medegedeeld (bl. 95, 96). In den flag bij Ouatee - Bras werden overal, waar de Maarfchalk zich vertoonde ,
de Engellehen overhoop geworpen, bl. 569, in weerwil van
eigen verilag op bl. 584. Van onze moedige Nederlanders, van
den dapperen Prins van Oranje geen enkel woord. Schaamt
zich mislchien de Schrijver, dat ziju geprezen held bier tegen een hoopje van Frankrijks voormalige onderworpelingen
het hoofd fliet? Zoo men naar doze flaaltjes de onzijdigheid
en naauwkeurigheid van den Schrijver wilde beoordeelen,
overige, mislchien dewijl hij Met tinders
(die zich voor
als Koningsgezinde voordoet) het zou er flecht mede
geneld zijn. Doch wij hopes en gelooven, dat fiechts de
v2rbazende grootte, hardheid en bitterheid der Leipziger en
Waterloolche pillen hem niet vergund hebben, die zonder
eenig eau fuer* in te nemen; van welken Franfchcn lievelingsdrank hij zich voor 't overige nog al Met heel veel bediend
heeft. is zelfs in de vroegere veldtogten van NE Y tamelijk onzijdig. Zoo deelt hij ons de twee belangrijke daad.
mede, dat N E Y zich in den veldtogt van Spanje zoo
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we] , als in dien van Rus.rand, tegen de dolle en voortvarende
plans van zijnen Meester verzet, en die ten krachtigfle aLgekeurd zou hebben: bet voortrukken in Spanje om den aard
des y olks, en in Rnsland ook om den aard des lands. De
laatfte biizonderheid, waarin NEY zich het misnoegen zijns
Meesters op den hats Iaadde, rust op bet allezins geloofwaardig berigt van den Generaal s A R it A z IN, Gelchiedlchrijver van dezen veldtogt, op wiens voorbeeld hij den Ex
keizer en zijnen Generaal fprekend invoert. Het berigt Wegens de vrijmoedige taal des Maarfchalks in Spanje zon
door eenen onder hem dienenden Opperoflicier gefchreven zijn.
(Zie bl. 25 en 50.)
Het Regtsgeding van NEY is, zoo als wij zeiden , veel to
uitvoerig behandeld, en kan ons toch niet overtuigen van 't
geen de Schrijver op bl. 147 en elders beweert, dat de Maarfchalk des avonds van den 13 Maart (daags vOcir zijn openbaar verraad) nog een eerlijk man was. Het tegendeel was
wel niet in regten to bewijzeu; maar eene menigte wenken,
aancluidingen, dubbelzinnige gezegden, het geheime misnoegen
over de mindere achting zijner vrouwe ten hove van 1, o
w IJ - K XVIII dan aan dat van DU ONA N A RTE, zijne weifelende antwoorden voor de Regtbankenenz., , die ooze Schrijver
gedeeltelijk zelf mededeelt, zetten eene hooge mate van waarfchijnlijkheid bij aan het gevoelen, dat NEY geenszins onkundig was van bet ontwerp der zamenzweerders, die B u oterugriepen , en dat hij dus den Koning willens en
N
wetens verraden beelc.
De vertaling des werks is goed uitgevallen, gelijk men van
den Hoer BR UGGEMANS niet anders verwachten kon. Hij
had echter bier en daar, waar de Franschman zich fluitende
tail of onwaarheden veroorlooft, gelijk de boven opgemerkte, wel eene aanteekening onder den tekst . mogen voegen. —
De verklaringen tier getuigen in de zaak „van den Maarichall:
zijn door hem met zeer veel reden weggelaten , daar bet verflag van bet Regtsgeding buitendien reeds in geene evenredigbeid final tot dat van 's mans krijgsbedrijven, vooral van
zijne vroegere in Zwitferland, Duitschland, Spanje enz.,
waarvan de Nvorfi elingen van NEI, en AVELLINGT oN in
1809 tut itAr wel een der belangrijkfle gedeelten nitruaken.
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Davao Tianen of de zeven Boet-zangen berijmd en met koru ilanteekeningen opgehelderd door JAK DB HENDRIK DE
WIT, Haar vo ND E
Tea be ltoeve der illgemeene Haagfche Armen. In 's Gravenhage, bij J. du Mee. In gr. $vo,
(5o Ph f :- 12

De

opdragt van dit allezins merkvsaardige -fink is reeds in
1815 geteekend; toen echter kwam het ons niet ter hand;
maar, wegelis her vele en velerlei, dat deze weinige bladzijden bevatten, vinden wij ons nu nog genoopt tot eene , hoewel dan wat late, melding. Wij zullen van alles behoorlijk
verflag doen.
Vooraf gaan drie coupletten nit den Lof der Planters van
J. VAN os, en dan volgt de Opdragt aan den Heer ..... ,
wiens naam men ,naar goedvinden invullen kan, al wilde men
dit ook met zijnen eigen' naam doen, mits men dan maar een
kerkje bouwt, den amen weldoet, in den Haag gnat wonen,
en braaf en geleerd words, als wanneer de inhond volkomen
op ieder zal toepasfelijk zijn; terwijt deze opdragt zeker geheel nieuw en onverbruikt, en alzoo eene nog volkomen maagdelijke opdragt is. Zij is inderdaad zeldzaam, en hemelsch ,
en engelachtig lief. De Dichter , flapend rustende , word wakker gemaakt door een' zoen van cacti Almoner] mond, en
fchijnt daarover veriloord geweest to zijn; trouwens, die
fchoone mond was niet van een lief meisje, maar van zijn'
engel, zijn' bewaarder,, en trouwen medgezel , verlichter en y erkiaarder, die daarom ook voor din zoen nederig excus
vraagt: „ o, Zeit op mij niet ontevrean!" Overigens zag die
engel er wel wet potfierlijk, maar toch niet oneardig
met zijne fchoon vergulden vleugels, eon kleed , dat de
fneeuw ver overtrof, en firalen om zijne kruin. Voorts bezingt hem de Dichter:

Zips wangen bloosden als een roos;
Maar gloeidcn, dacbt onj , vrij wat warner;
Zijn blanke halo lckeen witte marmer ;
Zijn Karen krula'en kunfleloos;
Zijn tacit was als een lentemorgen ;
Genoegen , zorg en vreugd was in zips oog verborgen.
Hij
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Hij kwam intusfchen den Dichter den dienst doen van den
man nit te duiden, aan wien hij zijn werk moest opdragen,
hetgeen dan ook pligtfchuldig pfchiecic; en nu is de Dichter
ook gerust, dat geen lasteraar den mond zal roeren, en geen
nijd met drakentauden zijne zangen zal fchenden.
De Poorreele roemt joosT VAN VONDEL, als hebbende
in eene eenw• geleefd, waarin de voortreffelijke Hollandfche
taal nog niet op haren luisterrijken zetel fchitterde, en protesteert wel degelijk tegen de verdenking, dat hij, DE WIT,
die in deze zangen VONDEL ' S fpelling en berijming naar zijn
we/gel/alien behandelt, de roekeloosheid zon koesteren, om als
verbeteraar of berisper van de(n)Hollandfehen Vergij1 te willen
optreden. Voorts krijgen wij berigt van het plan van het werkje,
in dezer voege: „ Op dat de dichterlijke y onder!, kracht en
„ vernuft , iii deze zangen flerker zouden doorflra!en, zijn
„ hier en daar eenige veriichtende aanmerkingen daargefield;
ook heb ik de oude loffelijke gekN oonte, van achter Da„ vids zangen, der heiligfle Drie- eenheid een zegelied toe te
zingen, behouden, met zuik eenen Plot • zang, volgens de
,” vereischte maat , te berijmen. Voorts heb ik in de fchik„ king dezer zangen , den leiddraad der gefchiedenis ge, volgd." Deze flotzangen zijn echter niet a le zoo uitnemend geflaagd, als bij voorbeeld de volgende:

Eer zij den flerken leader,
En zijnen wijzen Zoon,
En Hem, die op den Trcon,
Bralt, als verlichtings ader!
Zijrz roars at/ eiaeleloos,
Mans, eeuwig en -- altoos!
Hetgeen ook niet te verwonderen is, als men hetzelfde
denkbeeld zoo zeven malen vari6ren wil. Ook gefchiedt eindelijk nog melding, dat de bier gegevene Pfalnien eigenlijk
boetgezangen zijn, na de zonclen met DAVIT s E B A en de
volkstellin_ ; dat AUGUSTUN dezelve in zijne flaapflede
ophing ; en words dit voorberigt met eene opwekking, om
DAVID in zijn berouw en deugden te volgen , befloten.
geeft David one, door trots, verergerd in zijn voorbeeld;
Onteerde hii de Vroulv , wier Gade hij verpeg;
Zie dan oak hoe zijn hart, door rouw en zuchten zwoeg';
Hoe hij vernederd , zich voor Gods gezigt veroordeelt!
m4
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Van Pr. o. 31. 37 . 1 42. 1 01. 129. en 6. ($ 1. 32 . 38 . 143!
icy, . 13o. en 6. in onze Bijbels) krijgen wij nu bier eene
nienwe berijming :mar vo NDEL; dat zegt, zoo wij het wdl
vertbian, zoo als v O N DEL die zou gemaakt hebben, hadde
hij het geluk gehad , de voortreffelijke Hollandfche taal op
haren luisterijken zetel te zien fchitteren. Tot eene proeve,
hoe deze onderneming den Dichter J. DE WI T gelukt is,
ftrekke het begin. De 70 jarige V o N D E L zong:
o Gocit, in mijne elende,
Ontfarm u
Naer uw genade en goetheit, zonder maet.
Naer uw genade en goetheit zonder ende,
Wisch teffens nit mijn dootfchult, al te queer.
Och, wasch mijn hart, zoo fchuldig aan uw' toren,
En zuiver mij, die zoo bezoedelt ben;
Naerdien ik nu mijn misdaets fchantvleck ken,
En mijn misdrijf mij Celckens komt te voren.
'k Heb tegens u, voor u alleen misdreven,
Opdat gij blijft rechtvaerdigh in uw woort,
En, henengaende in 't recht het vonnis geven,
Mij overtuight, en nom maeckt, als 't behoort.
Want merit ik ben in onrechts finette ontfangen.
Mijn moeder was 't, die mij in zonde ontfing.
De waerheit was 't, die u ter harte ging,
En 't oprecht hart, uw opperfte verlangen.
Dit worth, hoe voortretTelijk! op deze xvijze bier veranderd:

Ontferm u rapier, Cod! in mijne ellende!
Cenade God! om uw barmharligheid!
Cenade om uw genaden zonder ende!
Delg uit mijn zonde, om uw goedaardigheid
Wasch of de fmet , die 'k nu') heb aangewreven,
Was nnj nog meet, die zoo bezoedeld ben;
Terwij1 ik ;my voar u befineurd erken!
mijn zonden fieeds Ivor aog-en zwevev.
Kook
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Voor o alleen heb ik dit kwaed bedreven:
1Ilyn zonden deden u 'alleen te kort
Vergeef , den ward ow woord gelijk gegeven,
Dan wirt gij, wanneer gij geoe;-deeld wordt,
Fergeef, want zie l ik ben in zonde ontvang-en;
Zie, hoe mijn Moeder mij befinet ontving;
Zie, hoe de waarheid o ter harte gin g;
Hoe 't zoiver harte zy Inv hartsverlangen.
Bij deze verzen behoort de volgende verlicIztende aanmerking , door den Heer D E w I T deargelleld , opdat de dichterlijke vooden , kracht en vernuft , te flerker zouden doorflralen;
„ Voor U alleen heb ik dit kwand bedreven:
Mijn zouden deden U alleen te kort.
De Koning zondigde tegens God, zijne naasten en zich
zelven : tegens God; wijl hij zijne wetten overtrad: tegens
zijne naasten; wijl hij Urias deed ombrengen, zijne huisvrouw onteerde, velen verergerde, .en tegens zich zelven;
wijl hij zijn eigen ligchaam fchandvlekte en zijne koninklijke
waarcle ontluisterde; (loch,, daar hij, als Koning geenen wereldfeben Regter over zich erkende; zegt hij met .regt, tegens God alleen gezondigd te hebben."
„ Vergeef; dan wordt uw' woord gelijk gegeven:
Dan wint gij; wanneer gij geoordeeld worth.
„Gods woord beloofde den rouwhartigen vergiffenis, en wijl
David nu zeer rouwhartig was; zoo zegt hij tot God: Ali
Gij mij deze vergilfenis gelieft te verleenen; dan zullen alien, die uwe woorden met uwe daden vergelijken en beoordeelen, moeten bekennen, dat dezelve met elkanderen vol.
maakt overeenflemmen."
Nog iets: „ OPSCHRIFT. „ Tot het einde" beteekent, dat
deze zang moet gezongen worden, tot op de komst des Zaligmakers, die het einde der Joodfche wet en der voorzeggingen zijnde, alles heraellen zal. Dit tot het einde wordt
cok anders vertaalci; namelijk: aan den upper zangmeester;
wells opfchrifc dan te kennen geeil dat de Voorzanger dit
gebed moest zingen."
M In 5
Voor
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Voor deze nitlegkundige onderrigtingen mogen wij dankbaar zijn; maar vooral ook vonr deze aangename proeve,
hoezeer men fi nds IT oNDEL's tijd in de interpunctuatie gevorderd is!
Van den Inhoud, die iederen zang, in proza en poezij,
voorafgaat, zwijgen wij, want wij kunnen ledere voortreffelijkheid niet aanftippen ; maar het uitvoerig poetisch fluk , als
Toezang achter alles gevoegd, vordert melding; het wekt tot
boetvaardigheid op, bezingt de oniTerfelijkheid, en, op volgende keurige wijze, de akeligheid der hel:

Zijne ooren zullen nu fleeds duisternis ontwaren,
Die Amtijds wordt gekliefd door eenen blikfemfTraal:
Dan ziet hij anders niet ALS monstren graauw en vaal
En nachtgezigten van de gruwbre helfche fcharen.
Zijn oor, weleer aan sang en fnaren vastgeboeid,
Verneemt niet anders ALS 't ziel- feheurendst tandenknarfen,
Het svelk hem fchrikkelijk doet daveren zijn herfi'n:
Terwijl de wanhoop - kr eet hem door zijne ooren loeit.
Een flank, die immer flijgt nit de eeuwge jammerpoelen;
_Een /richt , door Imago; tijd en rotting fleeds verdikt,
Waardoor de menses terflond in zijnen adem flikt ,
Zal, zonder dat hij flerft, door zijn reuk-zintuig svoelen.
Zijn fmaak, die zijnen lust en lekkernij voldeed;
Zijn mond, die altoos at van uitgesochtfle fpiizen,
Zal rlra den alfem- drank en bittre vruchten prijzen:
Vergeefs fuzeekt hij er om, met een verwoede kreet.
En hoe zal 4 de fmart van zijn gevoelen malen?
De pips vlijmt fcberper dan het worst len met den dood.
Ilij krimpt als of men hem met folver overgoot. —
Ithjn zinnen zijn vermoeid die flraf-plaats door to dwalen.
Wij wenfchen den Dichter met deze zijne eerie proeve
en bijna tweehonderd ingeteekende exemplaren gelul:, en
fiemmen hem de mogelijkheid toe, dat hij misfiagen begin:.
Wij raden hem opregt, zoo hij in het vervolg ook de over-ge harpgezan geu, en eindelijk welligt al de overige werken
van
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van onzen \To No E L , iu zoodanig vernuftig kleed , naar den
egenwoordigen hoogen trap van volkomenheid onzer rijke
Hollandfche taal, wilde uitgeven, zich alsdan ook door een
aantal inteekenaren van een goed vertier vooraf te verzekeren.
t

Aardenburg , of de ontehencie rolkplanting in Zuid Amerika;
door PETRONEL
INIOE NS. Te
bij F. Bohn.
181. In gr. vo. 32o Bd. f
LA

aan, is
denkbeeldige wereld, merkt Mejufvr.
het eigendom van den verdichter van vertellingen en verhalen ; en zij maakt dan ook van dit haar regt getrouw gebruik.
Zij zoekt de natuur \ye( getrouw, maar ook te gelijk de
groote en fchoone natuur te fchilderen; zij teekent eene
menfchen- inaatfchapp;j, zoo als zij met nog vele ver:
beteringen, zoo verlangen; en, beefs zij al eens in haar tafereel tegen de waarIchijnlijkheid gezondigd, zij hoopt echter
Met, dat zij bet gedaan heeft tegen de mogelijkheid, Wij
twijfelen ook geenszins, of dit haar werk zal een aantal lezers behagen; en, hoewel wij juist Met kunnen zeggen, dat
ons bet werk een bijzonder genoegen gaf, zoo gaf het.ons
toch vermaak, en wij zien niec, waarom de romanlezer er zich
Met mede zoo kunnen vermaken. Hare beelden van werkzame
deugd en geluk hopen wij dat eene goede werking zullen
doen op het jeugd:ge hart, en meer het eruftig pogen, ova
zich, een ieder voor voor eene maatichappil,
zoo als die wezen moest, te vormen, en dezelve waardig te
worden, dan ontevredenheid en gemor, omdat zij nog is , zoo
als zij werkelijk is, zal verwekken.
had dan eene volkplanting tot Claud
De Heer
gebragt, en was meester, wie hij daarin wilde opnemen, en
hoe hij dezelve wilde inrigten; het geluk diende hem voorbeeldig, zoodat bij voor alle vakken menfchen, zoo als
verlangde, en regt brave menfchen, vond. Zijne vroegere gefchiedenis , en die van fommige andere leden, worth bier wk
gemeld; en bet huwelijk van zijnen zoon, dien hij met een'
vriend naar Europa zond, en die ook al eens bij de AlgerijDen gevangen raakte, (maar dadr in den Dey een waarlijk edel
hart vond) met een lief Aardenburgsch meisje, geeft dan ook
het.
1‘1 , 0E N S
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haven der lieve jeugd vooral in eenen roman bevalt. Wij
willen niet vitten, maar eene en andere onnaauwkeurige uitdrukking hadden wij aaugeftipt ; en eenige herinneringen, hoe aangenaain oak, aan WILLEIVI DEN I, DE GROOT, HAMBROEIE (nu, deze had bier een' naanigenoot) enz. enz., en
aan Kerkelijke Fornmlieren , en wat meer van then card is ,
vonden wij toch, in een werk als dit, wat vergezocht en minder gepast. Zoodanige bijzonderheden zijn ook reeds to zeer
verbruikt, om in eenen roman bijzonder belang in to boezemen. En de lchermutfeling tegen de zedekundige romans,
hoewel daarbij veei waarheid gezegd worth, is in den mond
van haar, die zelve romans fchrijft, toch wat zonderling.
Zoo het welverdiende lof wezen moet van dit bock, dan
ware die voegzamer door ons, of eenen of anderen onzer
confraters , aangevoerd; hoewel wij er echter niet zeer bijzonder ons toe voelden uitgelokt. Maar liever willen wij,
met een enkel woord, den flaat der denkbeelclige volkplanting
opgeven:
Als een goddelijke telg, waarop de morgendauw der zuiverlle zeden nog parelde, fchoot zij elk jaar vaster wortelen, en breidde zich ult. Onfchendbare wetten bewaarden de
heiligfte orde. De opvoeding der vrouwen werd er van geen
minder gewigt befchonwd dan die der =men. Men fpiegelde zich aan Europa: bakers, fliefinoeders en grootmoeders
zaaiden geene vooroordeelen; het waren daar eenvoudig verlichte bakers, kinder- en kenkenmeiden , verftandige, blijgeestige echtvrienclinnen, en waarachtig hell bedoelende moeders. Geene Jaffe fprookjes , toover- en fpookgerchiedenisfm,
maar verhalen van weldadige menfchen en verhevene deugden; goecit opleiding tot vroege kennis van de wijsheid en
liefde des Hemelfchen Vaders door de natuur; in de kinclerkamers en langs veld en weg duidelijke , gevoelvolle gezaugen;
zelfs bet deuntje, waarmede men het kind in flaap zong, gaf
heerlijke gedachtenbeelden in het jeugdige zieltje. De huwelijksvriend had in zijne gade — eene volmaakte vrouw. Zeifverveling was bier volfirekt onbekend; de huisfelijke kring
was voor alien het dierbaarlle. Nuttige kuntlen hadden den eerflen rang, en gaven glorie. Dicht-, fchilder-, beitellamst
de muzijk waren volmaakt. De verllandige landbouwer werd
dankbaar vereerd , die de irtuur nabootlle bewonderd en toegejuicbt ; en de eerkroon der ware verciienile was voor iederel2
nut-
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nuttige n atheider of vernuftigen uicvinder gereed. Godsdienitig doorgloeide alter harten. Liefde, reine, werkzame
liefde, was de geest van het algemeen gedrag. Kinderlijke
onfchuld en grijze ondervinding waren heilig. Het ongeluk
werd gee:erbiedigd, en, dankbaar aan God, dat men het kon,
verzacbt. Geen levend fchepfei werd mishandeld. De mantfchappij had zelfs ecne plaats voor oude of lijdende huisdieren afgezonderd, en aan de goedhartigheid en erkentenis
geheiligd. Ook bier werden de kranke of afgeleefde last- en
werkdieren voor gebrek Qn jammer beveiligd; ja, een over,
vloedig zinnelijk genot maakte daar de laatile uren ook van
die gevoelige wezens, door den Vader der Natuur aan de merfehelijke zorg toevertrouwd, nog gelukkig. Vrede en rust
heerschten atom. —
Wij konden maar aanftippen, kort en onvoltedig, bij lange
na niet alles. Arme werkelijke wereld! Arm Europa, met
uwe aerdappelen en Rumfordfche foep! Dn clot beet bij ous
alreeds weldadigheid!!

De Gemlien van Rudolf Reybridge, of Schetfen van hedendaagfche Karakters, Zeden, en wijze van Opvoeding. Uit het
Engelsek van w. LI LEY. Met Platen. IIde Deel.
Haarlem, bij F. Bohn. In gr. 8vo. 276 Bl. f c-18-:
DI

Wij hassten ons, het gelukkig retour van R. REYBRIDGE
te berigten, in hoop dat het derde deel, dat ieder lezer zeker
met verlangen te gemoet ziet, ons fpoedig de verdere outknooping en de uitmuntende zedeleer op het duidelijkst zal
daarftellen. R. RF.YBRIDGE is dan uit de Indien terpg,
ten fpijt voorzeker van den" fchurk, dien wij als zijnen
derver en verleider, onder den fchijn van vriendfchap, leerden kennen ; hij is edel en goed, post varios call's, en met
meerdere mensch- en wereldkennis (die hem echter vrij wat
gekost heeft) terug; en, hetgeen zijne lezende vrienden bijzonder verkwikken zat, hij is volkomen heriteld in de achting en liefde van zijnen uitmuntenden opvoeder. Hij is tey ens op de belangrijkfle wijze bekend geraakt met eene altervoortreffelijkfle jonkvrouw, die wij hem wet tot gade zouden
gunnen, hoezeer daarop nog in het geheel geen uitzigt is;
en, aihoewel wij reeds lets begiunen CC gisfen van het ge`helm

W. LINLEY
beim zttner geboorte, durven wij zoo ver niet voornitionpen, dat wij d opheldering daarvan als het middel tot het
gewenschte huwelijk iteliig zouden vermoeden; maar willen
liever afwachten, hoe de fchrijver dit eindelijk zal gelieven
te fchikken. Wij laien dit deel met bijzonder vermaak, en
vonden bier nu meer van de op den titel aangeduide fchetfen , waarvan : wij her eel] of ander zouden mededeelen, zoo
niet de keuze ens te moeijelijk viel, hoezeer de Engelfche
matroos ons wel bijzonder nitlokte. Wij bepalen oils liever tot
de volgende uitmuntende. opmerking , (en met de zoodanige
is bet werk doorweven) die wij hopen dat men ook in den
fatfoenlijken burgerkring in ons Nederland zal gelieven te behartigen :
„ Laten wij bier een oogenblik ftilflaan, om de bron der
(nieuwe) rampen van onzen held na te fporen. Bezwaarlijk
zal men fprekender bewijs van de zwakheid en verbastcring
onzer natnur vinden, dan in onze toegevendheid voor deugnieten — omdat zij bevallig zijn in den omgang. Op hetzelfde oogenblik, dat de Heer Bayburn in de huizen der voornaamtle familien toegang vond , wist men dtiar zelfs vrij ilellig, dat deze man een zwendelaar was, die, in Engeland
naauwelijks de Itraf van een fchandelijk bankeroet ontfnapt ,
andermaal in Bengalcn her algemeen vertrouwen op de eerloosfle wijze misbruikt had, door zijne fchuldeifchers te leur
te ftellen. Maar hij was zoo aangenaam iu gezelfchap; zoo
voorkomend, zoo mild, zoo onderhoudend! Zijne bonding
en manieren kenfchettlen in den hoogflen graad den fatfoenlijken, den berchaarden man; hij was. onuitputtelijk in onecdaten , en zong uitmuntencl. Daarom zag men zijne verfoeijelijke beginfelen over her hoofd ; daaroin liet men hem ongehinderd den onfchuldigen , goedhartigen , onergdenkenden Reybridge tot zijne prooi kiezen, en zag hem koelbloedig in de
klaauwen van dit fchoonfchijnend ondier vallen. — Ware die
zelfde booswieht zoo onbe rchoft als bedorven, zoo dom als
flecht geweest, men zou hem als de pest gefcbuwd , en onzen held gewaarfchuwd hebben, zich toch vooral met zulk
een' landlooper niet in te laten. Had men, door het bekoor]ijke vernis been, 's mans ledigheid van hart opgemerkt, en
hem als een i;evaarlijk mensch gelchuwd ; er is geen twijfel
aan, of Rudolf, die nog heeds de oordeelvellingen der menig..
te volgde, zou hem ook vermijd hebben: maar toen de arme
jolt-
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jonge n , ontbloot van wereldkennis, hem door lieden, welke

men algemeen als de bloem der volkplanting eerbiedigde, zag
opzoeken en onthalen, wen kon bij hem zelfs de fchijn van
argwaan niet opkomen, en zijn ondergang was minder aan het
verraad van Bayburn , dan aan de misdadige fiapheid te wij.
ten, waarmede men dezen tot het voortzetten zijner euveidai
den aaninoedigde."

Aanleiding tot de [Pis- en Natuurkundige ilardrijksbefchrijring, benevens eene Verhandeling over de Aardglobe , voor
Kinderen, met 15 Plaatjes; door J. NIEMEIJER, Ontlerivijzer te Utrecht. Te Rotterdatn, bij J. Hendrikfen. 1817.
In 12M0. 83 Bl. f :-16-:
Recenfent is geen vriend van het zoogenoemd fpelend onderwijs der kinderen, en heeft door eene ondervinding van
vele jaren geleerd, hoe zeer de kinderen daardoor het zelfdenken ontwennen, en dikwijls datgene verkrijgen, wat de
Franfchen esprit de bagatelles noemen. Hij begon dan eerst
de kinderen in eenig y ak te onderwijzen, wanneer zij de
daartoe vereischte kracht, opi zelven re kunnen denken, verkregen hadden, en- was dus nimmer genoodzaakt, in eenig
onderwijs, dien kinderachtigen toon aan te nemen, welke in
het voornoemde boekje heerscht. Hij weet echter ook, dat
er 'nog vele onderwijzers, en vooral onderwijzeresfen, gevonden warden, welke aan de fpelende manier de voorkeur
geven; en dezen zal het voor ons liggend boekje misfchien
niet onaangenaam zijn, waarin, van hetgene op den Owl beloofd words, flechts het eerfle derde, dat is, het wiskundig
gedeelte der a.rdrijkskunde, op eene regt fpelende manier en
i n eenen regt kinderachtigen toon, words voorgedragen. .De
natuurkundige aardrijksbefchrijving en de verhandeling over de
aardglobe, welke wel op den titel beloofd worden, maar welke wij eerst in een volgend fink, of ftukken, te wachten
hebben, zullen waarfchijnlijk in dien zelfden aardlgen en fpelenden kindertrant behandeld worden!
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De Denkvriend. E'en Leesboek , Year de Stad- en Landjeugd.
(Uit het Hoogduitsch vertaald.) Te Groningen, bij J. OonIkens. 5856. In kl. Eyo,
Bl.
4Dit boeltje, dat zich door den goedkoopen prijs ook
zonder aanbeveelt, draagt den juisten titel; het oefent het
denkvermogen aanhoudend , en deelt dan tevens (vooral wanteer de beicwame opvoeder door mondeling onderrigt in den;
zelfden geest er het zijue bijdoet) een' overvloed van nuttige kundigheden mede; terwijl het overal voor de jeugd zeer
onderhoudend is. Zoo lets moesten wij ook wachten van
eenen GUTSM uTus, eenen Medeonderwijzer bij het Inflituut van, SALZMANN. 1-let handelt over de meest gewone,
ons omringende, voorwerpen en betrekkingen. En daar wij
het volkomen eens zijn met ZERRENNER 2 S gezegde, dat
wij bier tot motto vinden: „ Hot flrekt eenen Landfchoolon=
derwijzer geenszins tot °neer, indict; hij nict weet , waar
golf van Mexico is; maar wel , als lirj geene haver van
ge;'st wee: to onderfcheiden ;" etc met den Vertaler ook
menigmaal vroegen , Waarom leert men den kinderen Diet
eersc het huffs of Se fchool, en hetgeen daarin voorhandeti
„ is, kennel, eer men dezelve met hunne gedachten naar
„ buiten leidt? — Waarom leert men den kinderen niet,eerst
hunne eigerie woonplaats kennen, eer men zich met dezetKlinkt
„ ye naar naburige fleden en dorpen begeeft?" enz.
het niet vreemd, dat men de kinderen wijd en breed over
„ den porfeleinen wren in China onderhoudc en de menigte
klokjes, waarmede dezelve omhangen is , zonder dat men
51
nog immer op de gedachte gelcomen is, zijn' eigen' dorp”
„ wren met oplettendheid te bcfchouwen? Of dat men hen
met hunne gedachten over eene zeer groote zee voert, at„ daar met hen den hoogaen berg der garde beklimt, en
„ den molhoop op zijuen eigen' akker vergeet,” . enz. —
daar wij het hiermede volkomen eens zijn, kunnen wij Diet
anders dan dit boekje de aamiacht der onderwijzers ten fterk:Ile aanbevelen. De vertaling verraadt wat al te zeer den Duitfchen oorfprong. Wij vatten niet, waarom bl. 54, 55 en
i6 bij herhaling Minerialen gefchreven worth, hoezeer bij
de opgave van den inhoud het Mineraal- of Delf/laifelljk rijk
gemeld wordt. Oak zegt bl. 55 en 56 juist het tegendeel
van hetgeen de meening is: „ Door dit een en ander onderzich de plenten van de minerialen en dieren: van
• cheiden•
f
„ de laatjlen oak nog daardoor,, dat zij zich naar eigene
lekeur bewegen en van plants veranderen kunnen." Op deze,
en foortgelijke, misilellingen mag men bij een' herdruk oplettend zijn.
In het Meng. van No. XI, bl. 553, reg. 8, ftaat ado- eketrifche , lees ides. electrifche.

BOEKBESCHOUNVING.
Antiquitas Hebraica breviter deferipta a JOANNE
HENRIco PARE Au, Literarwn Orientalium Pro-

fesfore in Academia Rheno-Trajectina. Trajecti
Rhenum , Typis
4itheer. 1817. 8vo. form. maj.
pp. XVI. 477. f 4 - : :
ij hasten ons, eenig verflag te geven van dit be.
langrijke Latijniche werk over de Hebreenwfche oudheden, welks inrigting gebeel nieuw is, en wens drulc
op eene wijze is uitgevoerd, die der drukperfe des Heeren ALTHEER eer aandoct.
Dat er naar een werkje verlangd werd, hetwelk , bij
het grooter licht der tv etenle ha ppen , al war voornamelijk tot de Hebreeuwfche oudheden, in derzelver geheelen omvang befcliouwd, met regt kan gebragt worden,
kortelijk, oordeelkundig, in eerie goede orde, en overeenkomflig de behoeften der tegenwoordige eeuw, in
zich bevatte, zegt de geachte Schriever in zijne voorrede; en ieder,, eenigzins in de zaak hedreven, zal hierin
hem zijne volkomene toetlemming niet weigeren. Trouwens , om van andere, meest oudere, en bier te laude
minder in gebruik geweest zijnde werken Hier te gewagen, het bekenda werkje van RELAND behandelt alleen de heilige oudheden der Hebreers, en is, voor den
tegenwoordigen finaak, te zeer met RabbijnIche geleerdheid opgevuld. Dat van IKEN is uitgebreider van
plan, maar is ook al riikelijk op de Rabbijniche leest
gefchoeid, en, federt deszelfs verfchijning in de geleerde wereld, is er veel licht opgegaan over de zeden en
gebruiken der Oosterlingen, etf over al wat in den Bijbel vervat is. Voorts hebben wij het in onze inoeder.
taal uit het Hoogduitsch Overgebragre werk van
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VEKROS over de Joodfche oudheden. In hetzelve
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veel goeds; don, om geene anlere aanmerkingen te
maken, bet is , met al de aitvoerig
verre van , in
zijne foort, volledig te zijn. k, de Hoogduit.
Celle

Zrchaeologie van den kunLii.,,en J A H N , WLIarilit

zeer veel te ream is , handelt over alle de oude volken,
in de gewijle Schriften vermeld, fchoon, naar den
acrd der zaken, het breedfle over de Hebreers, en is
een vrij owllagtig werk : jammer is het, dat bet voor
ieder bruikbaarder kortbegrip of compcialum , in het
Latijn vervaardigd, zoo weinig behagehiks beet in deszelfs
Voorts wenscht de Hoogleeraar, in zijne voorrede,
aan het idcaal , 't welk hij zich van een werk gcvormd
had, zoo als thans over dat onlerwerp begeerd lion
worden, in zoo verre beantwoord te hebben, dat daaruit veel nuts voor den Goisdienst voortvloeije: en,
bijaldien daarcnboven , dit moge uitgewerkt beb.
ben, dat fommige gedeelten van de Hebreenwrche oudlieden de aandacht opwekken van die gene') , die den
invloed van wenrchelijke begiippen, en den oorfprong
en voortgang van kunflen en wetenrchapp2n, gaarne
van naderbij befchouwen, dan zegt hij zich geukkig te
zullen rekenen.
AVat, nu, de inrigting zelve van het werk, overeenlcomitig het doe} des geleerden Schrijvers, betreft:
heeft in alies, zoo veel mogelijk was, zich aan de orde
des tilds gehouden , en rekent bet begin der Hebreeuwfche oudheden van de eeuw der Aartsvaderen af, en
derzelver einde te moeten beprden bij de omkeering van
den joodfchen Chat door de Romeinen: eene bepaling,
Welke wij niet weten, dat elders is gemaakt geworden.
Voorts heeft hij de Rabbijniclie overleveringen niet aangenomen, ten zij er genoegzame gronden voor waren,
en, meestal, dezelve *niet ecns aangeroerd. Verder
}tuft hij zelf willen onderzoel;en, wat waar of waarfchijnlijk was ; waardoor hij fomtijds gevoelens , waaraan hii te voren niet had getwijfeld, wederom had later
varen. Daarenboven heeft hij, overal, waar hij bet der
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Inoeite waardig achtte, getracht, den aard en den oor.
fprong der zaken zelve na te fponn. Eindelijk, daar
in onze dagen de buitengewone tuslchenkomst der Goddelijke Voorzienigheid nit de gewijde Gelchiedenis door
velen ftoutelijk weggerecieneerd worth, heeft hij, waar
het te pas kwam , de waardigheid van den geopenbaar.
den Godsdienst, en van de gewijde Schriften, willed
handhaven.
Naar dit plan, derhalve, worden de Hebreeuwfche
oudheden tot vier declen gcbragt. Het eerfle handelt
over den oorfprong, de lotgevallen en het land van her
Hebreeuwiche y olk, en is in twee algemeene onderdeelen gefplitst, waarvan bet eerfle een kort overzigt beVat van de Hebreeuwiche gelchiedenis , van Abraham af
tot de verwoesting van Jeruzalem door de Romeincn;
Merin worden de meest bekende gebeurtenisfen het
kortfle beliandeld, en uitvoeriger datgeen , waarvan ill
de gewijde ourkonden niets vermcld wordt,fehoon ech.
ter hieromtrent zelfs bet voornaamfte en belangrijkfte
alleen words aangeroerd. Het andere algemeene onder.
deel 0. over de verichillende namen van het
Isra.elitifche land , 2 " . over deszelfs voormalige inwo.
ners, ligging, grenzen en verfchillende verckelingen,
s°. over het regt van deszelfs hezitneming door de Is.
raeliten , 4°. over deszelfs niterlijk aanzien, 5 9 . over
deszelfs luchtsgefteldheid, gezondhcid en fommige
gemakken , 6". over deszelfs vruchtbaarheid, en 70.
over de hoofdflad jeruzalem. — Het tweede deel handelt over den Godsdienst, en is in vier onderdeelen ge.
fplitst , waarvan het eerfte is over den Godsdienst der
Aartsvaderen, bet tweede over den Mozalfehen Godsdienst , het derde over 't Been den Godsdienst betreft4
van Mazes al' tot aan de Babylonilche ballingfchap , het
vierde over al wet den Godsdienst raakt , van de Baby.
lonifche ballingfchap af tot aan de ornkeering van den
Joodfchen Chat door de Rorneinen. Dat ieder dezer
onderdeelen verfcheidene hoolditukken heeft, fpreckt
van zelve. Wij zullen dezelve niet optellen, Maar alleen
N n s
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leen dit opteekenen, dat, overeenkomftig de tijdsorde
in bet eerfle onderdeel gelproken wordt over de belnijdenis 5 in bet tweede over den Tabernakel, in het derde over Salomo's tempel en de proieten, in het vierde
over de fekten, den tweejen tempel, de Synagogen en
de Samaritanen. Ook worden de godsdienflige denkbeelden, volgens de Cfjcisorcie, eenigzins ontwikkeld voorgefteld. — Het derde deel is tweeledig, en loopt vooreerst over bet beftuur en de burgerlijke zaken, en vervolgens over al wat daarenboven bet geheele y olk als
zoodanig betreft. Het eer(ie onderdeel handelt vooreerst
over bet Aartseaderlijk beflunr, dan over de MozaNche
wetten, welke nit ecnige bijzondere en belangrijke oogpunten worden voorgedragen, waarvan de twee laatfte
zisin , de vacierfandsliefde, door die wettcn opgewekt en
aangekweekt 5 en de voornaamfte bronnen en groote
voortreffelildleid derzelve. Daarop volgt eene befchouwing der burgerlijke zaken, van Mom of tot de Babylonifche ballingfchap; en eindeiiik eene befchouwing
derzelve, van de Babylonifche ballingfchap of tot op de
geheele omkeering van den flaat. Bij het behandelen der
MozaIrche wetgeving, wordt de Israelitifehe Godsregering voorgetteld, als dat gedeelte des algemeenen wereldbeftuurs van de Goddelijke Voorzienigheid, hetwelk
de handhaving van den waren Godsdienst betreft , zich,
overeenkomftig den aard ,der tiiden en der menfehen,
welke geenen algemeenen Godsdienst gedoogde, tot a.a
y olk fcheen to bepalen , en zich in hetzelve op eene zeer
bijzondere wijze openbaarde, zoo dat God, bij de Sinaitifche wetgeving, deszelfs burgerlijk opperbefluur op
zich nam. Dien - ten gevolge wordt , aan bet Plot van
bet derde hoofdfluk, bijzonderlijk aangetoond 5 hoe die
Godsregering tot aan de Babylonifche ballingfchap bleef
voortduren; en aan het einde des vierden hooldfluks
wordt dit denkbeeld ontwikkeld, dat die zelfde Godsregering, fchoon minder zigtbaar dan voorheen, nooit,
echter, was afgebroken , tot dat dezelve door JE z u $
c naisx us van deszelfs verfleten en voor

tijd
flechts

ANTIQUITAS HEBRAICA.

537

flechts aangetogen kleed ontdaan, in deszelfs waren
aard werd aan den dag gebragt, als bet rijk van den
eenig-waren en besten Godsdienst, hetweik zich over
alle voiken der garde, zonder onderfcheid, zou uitbreiden. In bet andere algemeene onderdeel van dit zelf•
de derde gedeelte wordt eerst gelproken over de tijdberekening, dan over de gellachttafelen en publieke gedenkteekenen , voorts over verbonden en kontrakten,
verder over maten, gewigten en geld, vervolgens over
itaatslasten en tollen, eindelijk over den oorlog. — Het
vierde of laattte deel des geheelen werks handelt over
huisfelijke en andere meer biizondere zaken, en heeft
deze zeveri hoolditukken: over de woonplaatfen; over
de kleeding; over het eten, bet drinken en de gastmalen; over den landbouw, de veefokkerij, den koophandel en de handwerken; over de beoefening der kunften
en wetenfchappen; over bet huisfelijk leven, de maatfchappelijke zeden en den aard der menfchen; eindelijk,
over ziekte , dood en rouw.
Behalve deze algemeene en oppervlakkige opgave van
den inhoud des onderhavigen werks , en eene enkele
aangeaipte bijzonderheid, willen wij nit ieder der vier
deelen iets aanvoeren, om de ongemeene en uitnemende
wijze van behandeling nog meer te doen blijken.,
Op bl. 52 en volg. wordt het gevoelen ontwikkeld,
volgens hetwelk. de Israeliten geen ander regt op het
land van Kanadn hadden, dan hetgeen uit eene gift van
God ontifond. Te dien einde worth vooraf opgemerkt,
dat de vraag bier niet is over bet regt, waarmede de
Aartsvaders in dat land omgezworven hebben , noch
ook over den oorlog, dien de Israeliten gehad hebben
net eenige volken, eer zij den Jordaan overtogen , maar
alleen over den wreeden en vernielenden oorlog,dien de
Israeliten de Kanaanitifche voiken hebben aangedaan,
om in derzelver pleats te wonen, zonder dat deze bun
eenige reden daartoe gegeven hadden. Hieromtrent
worth nu, als zeker nit de H. S., aangenomen, dat
Mozes aan de Israeliten geen ander regt op Kanaan heeft
teas
Nn3
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toegekend', clan hetwelk uit Gods vrijen wil ontfproot,
volgens Numer. XXXIII: 51-55. Deuter. IX: 4-6.
Voorts wordt aangetoond, dat Mozes niet moet geacht
worden dezen Goddelijken wil flecks te hebben voorgewend, dewijl en die voortrelfelijke man door zijne
wonderen genoegzaam bewezen heeft geen veroveraar
te zijn, die zijne veroveringszucht onder den dekmautel
van een Goddelijk bevel zou hebben bedekt , en deze
Goddelijke gifte reeds lang v66r Mozes tijd aan de voorvaders der Israe/iten beloofd was, welke beloften onaffeheidelijk met de geheele Aartsvaderlijke gefebiedenis
verbonden zijn. Verder wordt opgemerkt: dat, volgens
eene uitdrukkelhke verklaring van Mozes, Deuter. IX:
4-6, de Israel/ten zich niet verbeelden moesten, alsof
Zii in het oog der Godheid eenige bijzondere verdienften
hadden,waardoor zij bet beloofde land zouden gaan bezitten , maar dat de inwoners van hetzelve, om derzelver hooggaande ongeregtigheden, behoorden uitgedelgd
te worden; dat deze uitdelging even zoo min ftreed met
de Goddelijke regtvaardigheid; als die van het eerile
inenschdom door den Zondvloed, en die der Sodomiten
door het vuur des hemels; dat, eindelijk, bet met Gods
wijze oogmerken zeer overeenkomflig was, de Israelites
tot de _werktuigen zijner Ilrafren te gebruiken, dewijl
onder hen de ware Godsdienst gevestigd moest worden,
en zij, bij hunne groote overhelling tot den Afgodendienst ,hieruit moesten opmaken, wat zij zelve te wachten hadden, indien zij den dienst van den eenigen wa-

res God verlieten; Numer. XXXIII: 55, 56. Deuter,
XII: 29-31. XX: 16-18.
Uit het tweede deel ftippen wij kortelijk aan, het,
geen bl. 18o en wig. verhandeld wordt over de gerfende verandering, welke men hij de Joden, in het algemeen, na Babylonifche ballingichap aantreft , zoo
dat zij den grootiten afkeer voor de afgoderij en de
iterktte aanklevin aan den dienst van den eenigen
God betoonden. Iliervan wordt de naaste reden gezoellt in den iterken indruk, dien zij kregen van het
ver-
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retires banner voorregten, voigens de gewoonte der
tnenfehen, die veelal door het verlies van bet een of
ander goed deszeliS waarde e,2rst rei);t leeren kennen.
Hierbij kwamen. de :epaste vermaningen van Ezechiel
en Daniel; voorts fOunnige treffencle g-ebeurtcnisfen,
die de magt van Jehova en de onmagt der Afgoden klaar
voor oogen Redden. flierblj kwa'n oak, voor hen,

die

in het vaderland terugkeer2en, de droe,.ige toeltand, in
waken zij den vaderlijken grond aanfehouwden, zoo wel
als hetgeen Ezra en Neltemia vcrrigtte. Hierbii kwamen, eindelijk, in vervolg van tijd, cle Synagogen,
waarin gedurig de eewijde Schriften voorgelezen werden. Zell's de wreede vervoigingen van iintiochus Epihoe zeer die velen cieden bezwijken, wekten,

faues ,

onder de Makkabei:rs, de onwrikbaarlte Itandvastigheid
in den Godsdienst op.
In het derde deel wordt , b1. 11 44 , 245 , over den zelfmoord gefproken, waarvan noch in het zesde gebod,
noch elders in de MozaIlehe wetten , lets gerept worth.
Hieromtrent wordt opgemerkt, dat die wetten, zoo
zeer gefchikt om de waarde van 's menfchen leven te
doen zien, ook van zelve zeer gelchikt waren , om de
natuurlijke liefde tot zijn eigen leven te verfterken; dat
bet met de inborst van den besten wetgever niet overecnkwam, ow den zelfmoorder infaam te verklaren,,
Welke Itraf in derzelver gehecle zwaarte . alleen op diens
nageflacht zou gekomen zijn; dat, daar Mozes uit dit
leven alleen de beweegredenen tot zijne wetten haalt,
bij in dit geval geene toekornflige ftraffen gevoegelijk
bedreigen kon, en God alleen kan bepalen, in hoe verre een zelfmoorder die ftralfen verdiene; dat , eindelijk,
daar de Israeliten geene-neiging tot den zelfmoord fehijnen gehad te hebben , het even zoo voorzigtig was , deze wandaad niet aan te roeren , als men bij
zijne redevoering voor

Cicero, in

Roscius ilmerinus ,

vindt , dat
gevraagd zijnde,waarom hij geene Itraf voor den

Solon,
vadermoord in zijne wetten

bepaald had, antwoordde,
dat,
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dat, volgens zijn gevoelen, niemand ligtelijk tot die
misclaad in !hat zou zijn.
Uit het laatfIe deel zij dit e6ne genoeg, dat bl. 4511
en volg., alwaar over de inborst der Hebrars geliandeld Wordt, dit denkbeeld, onder andere, wordt
voorgedragen: dat deze, te alien tijde, zeer veel bebouden hebben van het kinderlijke, aan de eerlte menfchen natuurlijk cigen; dat zelfs hunne taal daarvan de
fterkfle blijken draagt; dat zij, even als kinderen, door
lietgeen in de zinnen valt bijna alleen geroerd, hierdoor
•weleer zigtbare Goden zoo gaarne bij zich hadden, en
naderhand, van deze verkeerdheid door de verfchrikkelijkfle rampen genezen, zich, op eene bijgeloovige wijze, aan bet uiterlijke van den Godsdienst heehteden.
Uit deze weinige ftaaltjes zoo wel, als uit de algenieene opgave van den inhoud, kan icder bevocgd regter opmaken, dat dit werk zeer wezenlijk verfchilt van
al hetgeen, tot .hiertoe, over de Hebreeuwfche oudheden in het licht is verfchenen.
Het gebruik van dit voortreffelijk werk wordt nog al
verligt door de opgave van deszelfs inhoud, achter de
voorrede; maar het zou nog veel gemakkelijker geworden zijn, indien er,, daarenboven, registers of bladwijzers achteraan gevoegd waren, zoo wel van de Bijbelplaatfen, als van de Hebreeuwfche woorden, en,voornamelijk, van de zaken zelve. Er ziin eene menigte
Ip ijzonderheden, die, fchoon dthir geplaatst, waar zij
behooren, door velen, echter, niet gemakkelijk te yinden zijn. Zouden zoodanige registers door den Schrijver niet nog kunnen vervaardigd, en afzonderlijk, als
een bijvoegfel of fupplement , nitgegeven worden? Indien hij zich deze lastige, doch zeer nuttige, moeite
getroosten wilde , zou hij mogelijk , bij die gelegenheid,
nog het een of ander kortelijk hebben mede te deelen.
\Vij vinden, bij voorbeeld, bl. 394, dat men bij de Hebreers geene melding gemaakt vindt van kaas, hoe
odd ook derzelver gebruik in het Qosten was, zoo als
bhjkt nit Job X; to. Het woord, op die plaats gebe.
zigd
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rigcl, en bij de Arabieren ook gewoon , komt nergens
anders voor in den Bijbel. Doch er zijn twee plaatfen,
alwaar in de gewone overzectingen de kaas vernield
wordt, name/ijk I Sam. XVII: i8. en 2 Sam. XVII:
:29 . leder bevoegd taalkenner zal gemakkelijk kunnen
zien, .dat de beide Hebreeuwlciie woorden, die aldaar
voorkomen, op geene genoegzame gronden in de beteekenis van kaas opgevat worden , en waatfchijnlijk lets
anders moeten beteekenen. \Vat zij tins beteekenen ,
zal de Hooglceraar, voorzeker, in zijne lesfen over
de oudheden, niet nalaten te vermelden. Doch, lchoon
het geene zaak is van groot belang, zothien er toch
ook anderen zijn kunnen, die, in de gelegenheid-niet
zijnde om deze lesien bij te wonen, wel wenschren te
weten, wat die woorden aldaar beluiden. Bij 1kt gebruik zelve van zijn werk voor zijne leerlingen, zal de
Heer PAREAU, welligt , meer andere bijzonderheden
ontmoeten, welke hij zeif begrijpen zal eenige opheldering voor het publiek te behoeven. Dit is, althans,
in een werk van dezen aard te verwachten, vooral daar
de geachte Schrijver, zoo als hij in zijne voorrede te
kennen geeft, hetzelve onder eene verfcheidenheid van
bezigheden voor de drukpers heeft vervaardigd.

CLEMENTIS ALEXANDRINI Liber,

faluteni confequi posit,

Qois dives

perpetuo Commentario illus-

tratus a CAROL° SEGA AR, S. S. Theol. Doct. et
Prof. Litt. Gr. in "load. Rheno-Trgiect. Trajecti
ad Rhenum , apud y.
i8i6. 8 vo. maj. f 3 - 12 -:

//lesandrijner , en opvolger van PANTrENIJS in de Catechetifche fchool, flaat zeker aan bet hoofd der geleer'TITUS Ft...A y rus CLEMENS, bij gen aani d de

de Kerkvaderen. Indien onder zijne navolgers een enkele o RI GEN E s misfchien met hem kon vergeleken
worden, hij overtrof buiten tegenfpraak alle zijne voor..

Nu5
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gangers. Heiden van afkomst, en in de fchriften der
Grieklehe Dichters en Wijsgeeren bedreven, ftraalt zij.

ne belezenheid overal door in zijne hoofdwerken, als
daar zijn: De vermaning aan de Heidenen , de Pada-

goog , en de Stromata. Het is om deze reden, dat hij
ook door de Litteratores op hoogen prijs worth gefleld,
-te meer daar vele brokflukken van verloren fchriften aan
Item hun behoud te darken hebben.
Under zijne fchriften van minderen omvang behoort
let boven aangekondigde werk over de zaligheid der rij,

len,

naar aanleiding van Marc. X: 17. v. v. Hij be,
sveert in dit boekje, dat rijkdom niet zulk een grout
voorregt is, als de meeste menfehen zich verbeelden;
Inaar dat, integendeel, vele verleidingen en aanporrin.
gen tot het kwade met den rijkdom verbonden zijn.
Voorts zoekt hij de uitfpraak des Zaligmakers te vest
zachten , en vertnaant hij de riaken , de hope op zalig,
beid niet op te geven; terwiji hij dit een en ander doorweeft met eenige nuttige aanwijzingen tot regt gebruik van den rijkdom.
1Vij vinden hier een opus posthronum, van den zal. Ut.
veehtfehen Hoogleeraar c. SEGAAR, als Godgeleerde
en als Letterkundige met roem bekend. Vooraf gaat een
kort berigt van 's mans Leven, en eene lijst der door hem
vervaardigde fchriften; dan volgt eene voorrede van
den Heer SEGAAR zelven; hierop de tekst , met vertaling en aanteekeningen; terwijl eenige Excurfen van
slogmattfeben en antiquarifehen inhoud het geheelewerk
belluiten. Haar het boek voor geene uittrekfels vatbaar
is, moeten wij ons met den algemeenen lof vergenoegen, dat de uitgevers, in den volilen zin van het
vvoord, eene eerzuil hebben opgerigt aan de nagedachte.
Lis van den verdienflelijken man. De geleerdheid van
den Heer SEGAAR verbaast ons. Mogen fommige
noten wat wijdloopig zijn, en zaken behelzen, die
reeds bekend waren, wij getroosten ons dit gaarne on!
bet goede en uitmuntende, dat bier gevonden wordt.
RUkdom van voorraad was altijd het kenmerk der Hot.
land-
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fincilche Philologen; en door dit kenmerk ondericheiden
Zij zich van eenen FISCHER, z UNE, SCHNEI•
D E R om van andere magere Duitiche Philoioguli te
zwijgen. Men zie Bens, hoe deze wenrchen (t p aa ,' voorRI de twee laatften) gewoon ziin Auctores Clasfici uit te
geven. De zucht , otn lange

noten te maken , itraalt wel

overal door: maar welke noten? Zoo als Len boerenjongen ze wel maken kan, zoo hij flechts net Grie!sch
kan lezen. Niets dan collatie van Codices tot de ge-

minutia toe. In den eenen Codex fl-„at /hey,
in den anderen 3D; in den . eenenn, in den anderen S'.
cetera. En met zulk tuig worden dan de noten opge-

ringfte

propt. En nogtans dragen deze meachen zullt eene
glorie op hunne fchraalheid. dat ztj onzenleden fornads

nog de wet willen voorfchrijven, hoe men de Ouden
rnoet uitgeven! FISCHER heeft out deze-pedanterie
bitter op zijne knokkels gehad van VVYTTENBACH in
de Biblioth. Crit. Maar wij dwalen van het fpoor. Hartelijk wenfchen wij, dat het voorbeeld van s E G A A rt.
voor onze geleerden ten fpoorflag mag ftrekken, ont de
zoo zeer verwaarloosdefludie der Kerkva fers weder op

de been te helpen. Er is nog zoo veel te doen; maar
er kan ook veel gedaan worden, zoo men fleclits wil.
Hoe vele Leeraars van den Go:istlienst konden hunnen
tijd, dien 21j over hebben, beter befteden , dan zij inderdaad Adoen! En ook bij de grootfie drukte was er nog
dagelijks wel een uurtje te woekeren voor eenig vak
van folide ftudie. Wij wenfchen, zoo wel om de Oleologifche fludien in het algemeen, als om de Patristiek in
bet bijzonder
Amen!

dat dit woord ingang moge vinden.

nee
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Twee Leerredenen over ha Lijdan van onzen Heiland ,
door ASSUERUS DOIJER, 4. L. M. , Phil. Doctor , en Leeraar bij de Doopsgezinde Gemeente to
Zwolle. Te Zwolle, bij H. Doijer. 1817. In gr.
Svo. Met de voorrede, 46 bl. f :-G-:

Deze leerredenen hebben veel eigenaardigs , hetweik
wij wel algemeener wenschten te zien , namelijk de kortbeid en de poprilariteit.
De Eerw. D o IT ER. zegt in de voorrede, dat het hem toefchijnt , dat de leerredenen , die thans in ons vaderland in
bet openbaar worden uitgefproken , te Lang zijn [ja, maar
voorheen waren zij nog vrij wat 'anger] , en geeft redenen
voor de kortheid op , die allezins voldoende zijn. Rec.
wenschte ook wel , dat korte leerredenen meer in zwang en
gang waren. Alle floffen zijn niet voor eenerlei behandeling
vatbaar ; maar er zijn er, waar zeer trelfend een half
uurtje over kan gefproken, maar die bedorven worden,
zoodra er langer over moet gefproken worden, omdat
dan door uitbreiden alle geest vervliegt. Maar wat zal
de leeraar doen , die, en dat geenszins als eenigfte prediker,, bij eene gemeente ftaat, waar 't nu eenmaal gebruikelijk is, dat de eerdienst zijne twee voile uren moet
houden ? Er zijn nog maar al te veel hoorders , die de
waarde met de el uitmeten, en al ligt eens zeggen zouden : „ Do. maakt maar, dat hij er of komt" en
dergel. Ondertusfchen , knappe godsdientlige redenaars
moesten zich daar maar niet aan ftoren; zij moesten,
om hunne rede hartig te houden , die nooit langer rekken , dan de inhoud gerekt wezen wilde , of hunne
oogenblikkelijke ftemming — en deze dient waarlijk niet
bet laatst in aanmerking genomen — dat medebragt.
Zij konden tusfchenbeiden eens wat langer prediken,
wanneer zij er eens eene ftof naar hadden, otn , naar
herderspligt , zoo veel doenlijk alien alles te worden;

en de aanmerkingen zouden dan wel ophouden.
Ten
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Ten andere zijn deze leerredenen zoo eenvoudig en
veraaanbaar, dat zij ftichten moeten boven anderen,
die mislchien oratorisch prachtiger, en dus voor lieden
zijn ,die weer geftreeld dan geflicht willen wezen. Echter vinden wij ons gedrongen aan te ruerken, dat verheffing zeer wel met poptdariteit beftaan kan ; maar deze misfen deze leerredenen geheelenal. Dit kan echter
aangemerkt worden als een gevolg der Jaren van den
verdienftelijken D OUE R. Er komt immers eons een
tijcIftip, dat de bloemen afvallen.
Deze twee leerredenen ftrekken tot eene inleiding in
de behandeling der lijdensItoffen; de eerfte over Matth.
XXVI: 51—g4, en de tweede over Joann. XVIII: io,
De eerfte betreft de voorzeggingen der Profeten,

ii.

aangaande bet lijden van den Mesfias ; de andere de redenen, waarom• de opperfte \Vijsheid gewild heeft, dat
Naar veelgeliefde Zoon een zoo grout lijden zoude verduren, en voor de zonden der menfchen ftervcn. De
etrfIe betoogt , dat Gods voorwctenfchap van het lijden zijns Zoons de daad zijner vijanden flier noodzakelijk maakte; de tweede, dat God het lijden van zijnen
Zoon heeft gewild en daarom toegelaten, ter verzoening der menfchen met zicbzelven, vermits zij niet van
de droevige gevolgen der zoude konden verlost worden,
ten zij zij ook van hare heerfehappij door bekeering
wierden ontheven. Jezus heeft dus de zendenvergeving verzegeld door zijnen dood en opftanding, weike
de kroon en het hoofd van alle wonderen met regt
worth genoemd. Maar, om te kunnen opitaan, moest

Il ij

in 't opeabacir fterven. kVare Jczus niet ,geflorven,
en dus ook niet weder opgeflaan, dan zoudcn zindaars aan de mogelijkheid van de leer der opflandinge
hebben kunnen twiifelen. De dood van jezus moest,
als zigtbaar voorbeeld der liefde tot God, zondarcn tot
bekeering trekken. Eindelijk moest de dood van Jezus,
naar de behoefte des Joodfchen y olks en van die try:en,
alle offeren voor eenwig doer ophouden.
Naar deze leerredenen zeer gefchikt zijn, 0m een beUncpt
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knopt en juist overzigt te leveren van het verbanc?,
waarin de flood van Jezus met onze zondenvergeving
Mat, zoo bedanken wij den Eerw. D o IJ E R, in naani
Van het godsdienaig publiek, hartelijk voor dezelve.

Codsdienflige Inlviidingsrede van bet Bijbelgenootfcha p,
AVdetlir,g Hillrgondtherg, near aanleiding vat: Matth.
XI: 12, 13, uitgefproken op den 3cflen van Wijnmania 16. Ns/ deszelfs eerfie Algerneene Vergarle,
ring te .Zevenhnizen, door J. U. GRAAF, P redikan te Zewnhuizen en- Plaatsvervargend Voorzitter des Genootreliaps. Gedrukt ten voordeele van bet
Cornel.
Bilbelgenootle.hap. Te Rotterdam , bij
gr.
8vo.
76
Bl.
I 817. In

W

ij leeren uit dit aukje den Eerw. G R AA F. kennen als een warm vooritander des Bijbelgenootichars.
en tevens als een gelchikt, verttandig en hartelijk prediker, die zekerlijk in zijnen kring nut zal ftichten,
Maar wien echter ieder lezer eenen nicer uitgebrdlen
werkkring in eerie meer aanzienlijke gemeente gaarne
gunnen zon. De redevoering is zoo als die werd opgefteld , uitvocriger charm dan dezelve werd tiitgefpro
len, en gelled ter zake; de daarbij aangewezene &Tzargen ziln zecr gcpast, en de gebeden allezins doelmatig. Gehcel bet opflel is weluitgewerkt, ordelijk , voor
alien. verflaanbaar - , en tevens fierlijk en treffend. In
den woord, wijzijn van oordeel, dat dit Ilukje allezins
verdiende gedrukt, en alzoo meet algemeen bekend te
worden bij het publiek; wij prijzen het ruimichootS
aan, en twiifelen geenszins, of het zal, 'waar het gee
lezen worelt, nienigen deelnemer y our bet belangrijk
Genootfchap aanwinnen.

Der

P.

nEND R IR S Z HEELKUNDIGE OP ERATIEN.

Oordeelkundige Befchrijving van eenige der voornaamfle OperatiJn, verrigt in het Nofocomium
.dcademicuin te Groningen van Nov. 1810 tot Nov.
I8J5, door P. HENDRIKSZ, Med. et Chir. Dr.
en Lector in de fleelkunde aan de lloogefehool te
Groningen, enz. Met Platen. Tc Groningen, bif
R. j. Schierbeek. 18i6. In gr. 8vo. IV, 12,8 BI.
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it werk, waaruit elk de verdienf1en van den Schrij.
ver, als Heelmeester en als I,eeraar, ligtelijk zal opmaken, loopt over vier zeer gewigtige kunstbewerkingen; over de jleenP,ijding , over de operatic van de ca-

taract over de of Netting der ledematen, en over het
'
,Ivegnemen der ballen. De fleenfnijding verrigt de Heer
IIENDRIKSz volgens de manier van', A N GENBECK,
welke hij niet zonder reden, als de eenvoudigile en oordeelkundigite, aanprIjst; toonende het tweede door hen/
verhaalde geval duidelijk aan, dat door dezelve, zonder
veel motite, zelfs de grootne lleenen ktinnen worden
nitgebragt, daar de toen uitgefneden (leen meer dan

vijf

oncen woog. De eerile waarneming is een nienw

bewis van eene, reeds vdOr vele jaren door den beroemden •Hoogleeraar VAN MA A NEN bet0Ogdr.;,
dat eene groote zwakte, op zicl3zelve, Beene tegenaauwilzing tegen eene gevaarlijke kunstbewerking uitmaal:t.
Het tWeede hoofdtiuk behandelt bet ligten van de
De Schrijver geeft de voorkeur aan de uitha-

cataract.

ling boven de neArdrukking. Van de hoornvliesfteck
fpreekt hij niet. Daar doze manier van neerdrukking
toch veel yoor zich heeft , hadden wij daaromtrent wei
lets naders verlangd. Het is niet te ontkennen, dat de
nithaling ook wederom zeer veal voor zich heeft, in 't
bijzonder met die werktuigen 'en op die manier, wearmede en waarop de Schrijver Naar verrigt, Ilij raadt
daartoe -aan den -fnepper van ouLRIN; met die vet.-

P. IIE ND RIK S Z

andering, dat hij voor elk oogeen'afzonderlijkenneeta,
en dat hij, ter bevestiging van den oogbol, ringen gebruikt , van vcrichillenden diameter, naar mate van de
bolheid van bet oog. Door deze inrigting is hij zeker
van de Inede; dezelve gefchiedt fnel, en zonder het
boornvlies te rekken of te fcheuren. • 1-Ii behoeft dos
niet re vreezen voor een likteeken , waarbii de doorfchijnendhLid van het hoornvlies verloren gaat. Om den
doorgang van de kristal- lens door den re g enboog geinakkelijk te waken , verwijdert hij denzelven , onmiddellijk na de doorfhijding, waartoe hij de kunstbewerking altijd in een vertrek verrigt, waar men het Licht
kan afiluiten. Op deze wiize is hem , van zeven maa/ ,
de operatic tlechts eens mislukt , door eene bijkomcnde
venerifche oogontfteking. Deze gelukkige uitflag pleit
•ook zeer voor deze manier,, en de Schrijver we;:rlegt
bedenkingcn, we!ke men hem tegen den ibepper maker
kan , te wel, dan dat dit -ziMe kunstgenooten zoacle affchrikken om hem na te volgen. De afbeelding van bet
werktuig , met de oordeelkundige verbetering des Schrijvers, vindt men op de tweecie plaat.
In bet derde hoofdlluk deelt ons de Lector eenige
waarnemingcn over de afzetting der ledernaten mede. Te regt merkt hij aan dat bet moeijelijkfle bij
deze geheele kunstbewerking is , te bepalen , of dezelve wezenlik noodzakelijk zij. In het Luzonder
dringt hij er bier op aan , om haar niet te fang Lilt
te Itelkn , hetgeen wel eens gebeurt, op grond, dat
men zeer fterke ontaardingen van bet. been of van
de zachte deelen door de na.tuur weder heeft zien te
regt brengen ; dewijl die gevallen zeldzaam zijn, en vertraging bier niet zelden g root gevaar aanbrengt. Bij
gelegenheid der afzetting van een been, waarvan bet
kuitbeen, in vroeger jaren, door den beroemden let u LD E R gaxtirpeerd werd, verklaart hij zich voor die
operatic niet zeer gunit i g; meenende, dat men bij dezelve te veel op de krachten dernatuur rekent , en vooral, dat men zijn doel mist, ten minfte •bij de extirpatie
vast
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Van gedeelten der onderfle ledematen,naarcionaai de on.
dervinding geleerd heeft, dat de lijders van het behoaa
den lid weinig dienst en dikwijls veel last hebben, Ondertusfcben zag bib in den ftraks genoemden fchenkell
in de plaats van bet weggenomen ftuk been, een' Itevigen band, welke zelfs bier en daar reeds verbeend was;
een teeken, dat de natuur bet verlies had pogen te herftellen.
Het laatfle hoofddeel handelt over het wegnemen det
ballen , bij ongeneesliike verzweringen , of bij de vleesch.
breuk. In 't bijzonder fpreekt de Schrijver bier echtet
Over bet onderfcheid tuslchen fcirrhus en verharding
na °making. De laatfte fchrijft hij aan nititorting ea
verharding van de vezelflof des bloeds ; de eerfle aati,
eene eigenaardige ontaarding; met de vorige niets ge.
meens hebbende, toe. Wij gelooven, dat hierin nog
veel duisters overblijft. Is alle ontfleking van denzelf=
den aard? Heeft bij alle die uitvating van Itolbare lym-

phe

plaats , zoo dat daarin bet wezen der ontfteking be-

fta ? De Schrijver beweert dit; maar op welken grond?
er dan geene roosachtige ontfteking? geene ontiteking; met Icherpte van fappen gepaard gaande? Is fcirrhus en kanker , als gevolg daarvan , een plaatfelijk gebrek ? Gaat het eerfte waarlijk in bet laatfle over, or
varchillen zij in aard en oorfprong? Deze gewigtige
vragen zijn nog nooit voldoende beantwoord, en ook
deze verhandeling Levert daartoe nog geene beflisfende
daadzaken.

Overzigt van den float der Nedcrlandfi,he Oostindifche
Bezittingen, onder het befiuur van den GouvernezfrGeneraal H. w. DAENDELS, enz. eitZ. ter betere
kennis en waa:ylering van 's mans willekeurig en gewelddarligbewind. Door NICOLAUS ENGELHARD,
Oud- Ref-lien Raad en Directeur-Generaalvan Neerlands
alsmede Oud - Gouverneur en Directeur
•IOEKBESCH. 1817. NO. I j

0 9

V.11

SS°

N. ENGEL tiAan

va3 jav,a's Noordoostkust. Te's Graven/urge en Anflerdam, bij de Gebroeders van Cleef. 1816. In gr.
8ro. 36o rd. f 2- I0-:

Een nienw tegenfclirift tegen DAENDELS. Eli de
aankondiging van bet vorige (*) deden wij oprnerken,
d'at de fiand des Schrijvers hem gelegenheid gaf, bet
regte te weten. Iu eene nog hoogere mate geldt dit van
den Auteur van dit fink , als die de hoogfie posten

iii

hale, na dien van Gouverneur - Generaal , heeft bekleed , en aldaar nog zijn verblijf boudt. %Vanneer nu
twee zulke Schrijvers (boogstwaarIchijnlijk zonder van
elkander te weten) grootendeels dezelfde feiten vermelden, dezclfde befchuldigingen te berde brengen, zoo
wordt de zaak van den befchuldigden daardoor gewis
zeer bezwaard. Dit nu is bier bet geval. ENGE Lx verfchilt , en in vorm, en in 1111, en zelfs in
denkwijze, wel hetnelsbreed van POLANEN; maar hij
is toch even zeer op DAENDELS gebeten als gene,
en, bij mindere hevigheid en bitterheid in de uitdrukkingen, bij zoo veel overblijfiel van fubordinatie zelfs,
dat hij DAENDELS gedurig Hoogstdenzelven betitelt ,
(trouwens zoo noemt hij ook den Engel/chen bevelhebber op bI. 255) is toch de

masfa van daadzaken, die hij

tegen hem inbrengt, nog grouter, en fomtijds bezwiikt
ook die fchijnbare eerbied voor de verontwaardiging des

Indifchen ambtenaars in die mate, dat hij DAENDELS
een bloeddor/lig monfler noemt. (B1. 198).
Des Indifchen ambtenaars! Maar lilt bier misfchien
de oplosfing van het vraagfink? Is mi ,4ehien de vorige Gouverneur - Generaal van

J-Veeriands

een te

flout hervormer geweest voor de belangen van velen,

de vooroordeelen en de traagheid van anderen? Gelled
kun-

(*) Brieven, b2trefende rant beige/11r der Kedonien, mt.
Le;tteroel; April 1817.
hi. 195.
(door Mr. R. G. VAN POLANEN.) Zie
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lcunne n wij dit denkbeeld niet uitfluiten. Dat er fchreettwende misbruiken in Nee'rlaf2ds Indio plaats hadden,
zal een onzijdige niet ligt ontkennen. Dat dusvelen zicli
WO eche verandering en verbetering, met kracht van wil
doorgezet, moesten beleedigd en benadeeld gevoelen,
was to verwachten , zelfs indien wiisheid en mensehlievendheid de noodzakelijke vastheid getemperd ha_ !en.
Koch zoodra een iizeren wil flechts vernieuwen
zonder benoorlijk beleid en men . chenkennis, moot zich
een tegenfland vormen , die ook de beste ontwerpen, de
menschlievendfte inzigten fchipbreuk doet Eiden. Dit
hebben wij aan JOzDF II gezien. En DAENDELg
was gem jozn p II ! Niemand zal hem , na bet vObt
eu tegen gefchrevene, van eene hooge mate van onbuigzaamheid en trotschheid kunnen vrijpieiten , die de be.‘
langen zijner onclerhoorigen weer dan Bens aan zijne be..
grippen opofferde, en zijne plans doorzette, wat het
ook kosten moge. De tegenfland, aldus door gewelci
beteugeld , fpringt , zoodra er verademing komt, nit den
band. De hervormer,, dien men vervloekt om zijne bandelwijze, wordt met het hervorminpiverk ,dat men very
foeit omdat bet nieuw en ongewoon is, in lane

perfo-

na moral's verward , en aan de verwenfching van tijdgenoot en nalcomeling ichap overgeleverd. Daarom is
het zoo ten uitertIe van belang, tot de uitvoering der
ontwerpen van verbetering, niet alleen \Taste en geftrenge, maar ook wijze, bedaarde en menschlievende
perfonen te kiezen !
De Lezer zal ons niet vergen, dit bock met hem geregeld door te loopen. Het heeft eigenlijk Beene orde,
maar is van het eene tot het andere cinde eene wederlegging van bet bekende grootc work des GouverneurGeneraals , b/adzijde voor bladzijcie. Hierin komen
wel eene menigte zeer gewigtige befcheiden en zaken
troor, bij uitflek dienflig ter waardering van onze bezittingen in het Oosten, vooral van

yava ; loch bet

is onmogelijk , die geregeld te analyiere72. \Vij zuilen
ons
0o 2.
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ons dus met de opgave van deze en gene bijzonderheid
moeten vergenoegen.
Vooreerst zien wij ttit dit eigen werk, dat de Generaal D A E N D E L s eene perfoonlijke verbittering had
tegen den

SCilrijVer 9 NICOLAUS ENGELHARD,OM.'

dat deze den Generaal wrEsn vertrouwelijk wegens
de overgave des eilands aan DAENDELS berispt had;
even gelijk er ook een haat bettond tuslchen den Generaal

DAENDELS

en den lIeer

VAN POLANEN,

wegens geflotene, doch niet erkende, kontrakten.met
Amerikaanrche kooplieden. (Bl. 4 2, 212.) De beide
Schrijvers tegen DAENDELS zijn this z ij ne vijanden;
hetgeen men niet uit bet oog inoet verliezen, bij de
volgende belch uldigingen , door den Heer ENGE LH AR n tegen hem in het midden gebragt: Zijne willekeur was volfirekt onbepaald, en duldde geene
tegenfpraak. Len lid der l-looge Regering (v A N MEDI sDu g) werd , oimiat hij tegen DAENDELS geftemd
had, met huisarrest gettraft , en moest zich nog gelukkig rekenen, met zijn ontflag vrij- te konien. De
Gouverneur-Generaal heeft zich Buitenzorg, te voren

vruchtgebruike zijner voorgangers, als
vast eigendom doen afftaan, en hetzclve in onder-

een domein ten

een
fcheidene perfelen verkocht. Dit landgoed word y , nitvoerig genoeg (van bl. 109-125), als zeer vruchthaar
en voordeelig befchreven. Over 't algemeen heeft de
Generaal DAENDELS aan verkoopingen van landerijen en geldheffingen van de ingezetenen de voorkeur
gegeven boven verkoop van produkten aan

A`merikanen,

onder voorwendfel, dat de laagte dier voortbrengfelen
zulk eenen verkoop onraadzaam maakte. Doc]] al ware
zulks bet geval geweest, het was altijd nog beter, dap
van het kapitaal of te fteken. Van de verkochte domeinen maakte men zilver, en fchiep daarvoor eene papieren munt, probolingo- papier gcnaamd; dit papier,

op doodPraf, met kopergeld gelijk gefteld; dit laattte werd zelfs naderhand

hoewel dagelijks vallende, werd ,

aukken gekapt, om het voor de dubbele waarde te
kun-
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kunnen ilijten. Hierdoor ontItond een algemeen
unsnoegen, vooral onder de inlanders, die D A E N.
DELS nogtans voorgat te befchermen, Ln hetwelk tot
bitteren naat opkloni door de open;Jare werken, Welke
hij liet maken, veelal op ougezonde plaatien, gelbk aan
de Meedwen- en illaraksbaai, met zoo veel volksverlies,
dat de anders zoo gedweee Bantammers , bij geheele
Borden tot de flagtbank gedreven en verg,efs ontvlugt,
eindelijk tot wanhoop gebragt , den ,ongeinkkigen Cornmandeur D u P U Y van kant maakten; waarop DAENDELs met beide handen bet voorwendfel eener fchending van het Regt der Volken aangreep , om

Bantam

in te lijven. (Eene volmaakt .Romeinfche flaatkunde!
Op die wijze werden Carthago en Corinthe eerst getergd, en dan voor billijke gramichap met verdelgaig
getlraft. Verg. ook do Brieven over het bejlttur der Kolonien, bl. 195, aot.) Doch ook op de andere zijde
van .Batavia heeft de Heer DAENDE 1. s ,door het maken van wegen over bergen en door busfchen been,
daizende yavanen doen omkomen , waarom ook daar
de ontevredenheid ten top geklornmen is. (Het is ons
van goeder hand verzekerd, dat Batavia en geheel yaIva zich in 1311 niet aan de Engelfchen zouden hebben
rnoeten overgeven, zoo niet de misllappen der vorige
Regering de ingezetenen tot de hoogite verbittering
Madden gedreven; een geftelde, 't welk in dit bock
fchier op elke bladzijde wordt bevestigd.) De 1-leer E NGEL H ARD voorts , een warm aanhanger van het oude
beituur der Compagnie, beroept zich op een

Engelsch

I-Ieer , die bij de inlanders onderzocht , of zij het Britfche beheer niet boven bet voorgaande kozen. „ Wel
neen!" was bun antwoord, „ Loch het prefente,
„ noch dat van den Generaal DAENDELS, maar de
„ Oostindifche Compagnie. Men heeft wel gezegd,
„ het lot van den inlander te zullen verligten; dan,
„ wij gevoelen, dat hetzelve hoe 'anger zoo drukken„ der wordt, en ons yolk nu geheel in hunnen geluk•

aaat verachterd is, en hoe langcr hoe onverfchilliger
,, worth.”
0 o 3
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„ wordt."(ml. t4o.)0mtrent de wreedheclen,en Miendingen van het Regt, dour DAENDELS gepleegc1, is
NGEL BARD het Ongeveer met POLANEN eons.

waarvan zeker onfehnldig, werden
zonder regterlijk vonnis opgehangen, en de Raad van
Vijf perionen ,

justitie, die vertoogen hiertegen gedaan had, ontflagen. Een nieuwe Raad, diensvolgens ingefteld, onderging nog grievender vernedering. Dienaren van het
Regt, van diefftal in hunne anibtsbediening befchuidigd, waren door denzelven tot meer of min zware
lijffiraffe veroordeeld: DARNDELS liet ze alle zeven
ophangen, en twee, flechts tot eerie geefeling veroordceld, de zwaarlle ftraf naast den doodftraf toekennen.
Dertien andere perfonen, door DALNDELS reeds tot
den Drop verwezen , werden erkend volkomen onichuldig te zijn. Bet levend verbranden, waarvan POLA-

VE N gewaagt , (zie ooze bovengemelde Recenfie) vermeldt ook ENGELHARD, doch zwijgt van de gedele,
geerde Regters. Het affnijden van netts en ooren, ZOO
van Cbinezen als inlanders, werd te midden der dischvermaken gelast , en van zu]k een bevel niet eens aanteekening gehouden ; een opziener, , LEVERS ge,
naaind, is zonder form van proces opgehangen; een
Kapitein tot foldaat gedegradeerd , welke fchande hij
door een' zelfmoord ontvlugtte. Nog andere Zelfmoorden baren verdenking. (Zoudeti dit misichien dezelfde
Derfgcvallen zijn, die POLANEN, Brieven, IA. 40.
aan vergiftiging toelchrijit? En zouden niet beide
Schriivers , door hartstogt verblind, hierin kunnen mistasten?)
Under de mindere hezwaren tegen den Generaal, vordcren zijne nuttelooze afbraken, vooral van de flervorimle kerk, een fieraad van Batavia, een woord ter
vermelding, omdat in plaats derzelve naderhand geene
andere gai)onwd is , maar wel , met onderfteuning der
to nmalige Regering, cote Roomfche. Zou dit oogen.
dienst ffeweest om den Roouischgezinden Koning
LO:OEWIJK te believen? nit zou OES eenen zeer on-

gun-
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glinfligen trek in 's Maarfclialks karakter doen vermoeden. (Zie bl. 189.)
De verdere bezwaren egen den gewezen' GouverneurGeneraal zullen wij niet aanvoeren; wij zouden anders
bet bock moeten uiCchrijven. Dat de financidle opgaven beftreden warden, en men de beloofde viif milIioenen rijksdaaiders aanzienlijk verminclert—(tot drie,
met influiting der Groote Oost; zic bl. 3 40.) was te
begrijpen. Dan, zelfs de krijgskundige maatregelen van
DAENDEL s blijven niet vrij van. berisping , fchoon

met bijgevoegden lof. (M. 25o en ver y .) Wij meenen
den Lezer genoegzaam in bet oogpunt gefield te hebben, waaruit bij de twistende perfonen , en het gefchil
zelve, heel te beoordeelen: dat oordeel blijve voorts
i]un overgelaten Wij 'kunnen enter niet voorbij,
nog een in het oog loopend verichil te doen opmerken
in de berekening van 's lands financielen toeftand, bij
tie komst van DAENDELS aan de regering, volgens
8o en 81 , en volgens bl. 83 in de noot.

Daar

warden die begroot op 969,625 rijksd. 28 zilver-, en
201,613 rijksd. 5 koper-geld; en de aanwezige voorraad
hicr,, daarentegen,

produkten op 1,900,565 rijksd. ;

zegt de Schrijver uitdrukkajk: ,, De Garieraal WIEs„ s E in 408 bet Gefieralaat nederleggende , liet den
„ Generaal DAENDEL s eene kasfa na van rijksd.
„ 1,004143 zilver, en rijksd. 201,613 koper, des„ tijds gelijk met zilver,_ en rijksd. 452,291 papier,
„ mitsgaders aan produkten rijksd. 3,938,417” enz. —
Deze foramen zijn akkoorcl, war het koper en de produkten betreft (blijkens eene noot op bl. is); maar
ouitrent bet zilvergeld heerscbt een aanmerkelijk verfehil in beiden.
Men kan van eon' man, die tang in de

CMtindien

ge-

wound beeft , geene groote zuiverheid, laat Nan netheld en fierliikheid , in de taal verwachten. Dan, het
getal bastaardwoorden is toch al to groat voor een'
man van opvoeding, zouden wij zeggen, indien men
daarin %nicer geen blijk van opvoeding gezocht had. B.
0 0 4
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V. Alleen op bl. 252 vindt men de woorden: concentreTen , abandonncren, fuccomberen, retirercn, dofende.
fen, retraite, defenfie. De Europefehe Uitgever of

Voorreanaar (die ook eenen volilrekt noodzakelijken
inhond bij het werk heeft gevoegd) had dit toch wel
cmigzins kunnen verbeteren.
Ten flotte zullen wij, als algemeen refultant , de vol.
gende fchets overnemen van den toeiland, waarin zich
de volkplanting be yond, toen de Generaal DAENDELS
let befluur aan zijnen Opvolger overgaf : „ Magazijnen
opgevuld met producten, zonder debiet ledige kasfen , zoo wet bij het Gouvernement als bij particulieren geen vertrouwen bij de Ingezetenen — tangs do
geheele kust onvergenoegde ; in armoede gedompe/de,
Regenten en onderdrukte Javanen — het Bantamfche
Ri;k in op/land — Cheribon op nieuw in gisting — en
de Vorffen van
als ook de Sultan van Madura,

lava,

op de loer om van de eerffe gun/lige gelegenheid gebruik
te maken, — inmiddels dat de betaling in zilver geld
N'oortgaan moest , en aanmerkelijk zou vermeerderd zijn

door de toenemende leverantie van koffij. Dedundeert
dap niet met eene verdubbelle ' kracht op den Generaal
DAENDELS, 's mans overdreven zeggen ten aanzien

an het voorgaande beftuur op pag.
.De gcldmidp
delen waren, om tot befluit te volledig uitgeput,
en land de plants hebbende directie bllrven Want), eene
algemeene fingnatie zou in veinige maandcn den onderang van onze bezitting vcroorzaala hebben. — De Gef
neraal JANSSENS zou op zijn befluur, zonder overdreven te zkin , hebben kunnen toepasfen : dat, als de
Floats hebbende directie had blijven bellaan, de ondergang van deze Kolonie, nog voor de komst der Engel,.
fchen, door de Elianders zou beilist zijn

g =order',"
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Leven en Lotgevallen van JOACHIM MURAT, van zijne geboorte of tot aan zijnen dood. Met zijn Portret. Uit bet
Fransch vertaald , door A.BRUGGEMANS. Te Dordrecht , bij
A. Blusfe en Zoon. INS. In gr. 8vo. 17I1,151BI. f -16-:

1

)it werkje is eene oppervlakkige fchets van m y R AT ' S levee, waarin, bohaive het algeineen bekende , niet weer reel
van belang gevonden wordt, homers, order dit belangrijke
Zal men well het uitvoerig verfiag, van 's mans inhuldiging
als Hertog van Berg te Dusfeldorp, en die als Koning van
Napels, niet rekenen , welke flcchts nagalmen zijn van de
illgenieene vleitaal , die het OM' van BUONAPARTE destijds
VeTvulde. Gewigtiger, nogtans, zijn de berigten wegens de
bloecitooneelen te Madrid op dens Mei 1808, die ook minder bekend zijn. De Franfchen werden op dien dag aange.
vallen, en hunne noodweer tot lijfsbehoud zou niemand hun
ten kwade kunnen duiden , zoo zij niet in de opengeloopene
huizen o2k vronwen en kinderen zonder onderfcheid vermoord.
hadden. Na dien noodlottigen dag , maakte MURAT, als Al.
gemeen Stadhonder des Konings , nog vericheidene nuttige
inrigtingen, nisi bet befpoedigen der confolidatie van de Vales Reales ('t geen echter door den ras volgenden opfiand in
rook verdween) , de vitiating van de vaartuigen der Vereenigde Staten van Amerika, enz. Als Koning van Napels,
worth aan inderdaad roemroc'ntige , verrasfing van het
eiland Capri , in weerwif der Engelfclte vloot en van natunrlijke beletlelen, regt gedaan. Ook wegens de intrigues van
MURAT, als Koning van Napels, vernemen wij jets; zoo als
zijn weifelend gedrag, en afzonderlijke onderhandelingen met
Oostenrijk, Engeland, NAPOLEON en de misnoegde Italia?ten, zijne trouweloosheid jegens dezen, en verzoek aan Oostrnrijk , om LODEWIJK XVIII, door Italie heen, te gaan
beiirijden; eindelijk zijn overhanst afligten van het masker,
zijne nederlaag, vlugt, balingichap, eta gcweldige dood,
flit laatfie gedeelte is dos her belangrijklle. De voordragt is
kronijkmatig, en de fchets van 's mans karakter niet met fikfcbe trekken geteeltend. Zie bier hetze:ve, zoo als BLI o N APARTE het affehildercie, die gelegenheid had, zijn' Sclioon.
breeder van nabij to leeren kenuen. Het is eene zinfnede uit
ewe
0 o 5
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een' brief aatl ZijIle SCI10011ZUSter, MeVrOITIV
AT: (bi.
151. ) „ Uw echtgenoot is een dapper man op het flagveld;
» doch buiten het gezigt van den vijand is hij zoo weekhar• rig als oeue vruuw of een monnik. Fiij bezit geene de
• minfle ftandvastigheid."—Aan hemzelven fchreef hij: ,Uw
„ gedrag is alleen een gevolg van uw zwak karakter. Gij
„ zijt op bet flagveld een goed foldaat; maar buiten hetzelve
• bezit gij gcene de minfte fterkte van geest."
De vertaling is goed. De afbeelding van den held is waarCchijnlijk flak gevleid, althans te jeugdig.

Dieren, Dichtfluk, door Mr. WILI.KM BILDERDIJK.
Te ilargerdanz, bij P. den Hengst en Zoon. 1317. in gr.
Silo. Met de ilanteekeningen, 54 bl. f I - 2 -:

W

ij bekennen openhartig, dat het ons vrij war werks gelost heat, de aankondiging van dit dichtfluk van onzen
grooten Dichter BILDERD Ij K to beginnen; en reden daarvau was, dat wij niet' met ons zelve eens konden worden,
van welke zijde het aan to vatten. Wanneer een mensch
door jeugdig vuur tot eenige onbezonnenheid voortgefleept,
en nog onbeproefd in letterkundigen arbeid, het in 't hoofd
krijgt, de voortbrenglelen van zijn, nog ongeoefend, denk.,
vermogen in het licht to zenden, dan vermaant de openlijke
beoordeeling hem, zijnen onbekookten ]cost voor zich to
'louden, en met het denkend publiek den draak niet te
ken, door niet alleen jets zeer gebrekkigs — want dit zoude er nog cloor kunnen , omdat de St. Pleterskerk niet op
Eenen dag gebouwd is — maar zelfs lets zots hetzelve aan
te bieden. Maar wat moet men doen, wanneer een man van
jaren en gevestigd krediet in eenig yak — gelijk B I L U E
IJ K in ons vaderland in het vak van dichtkunst is — zich zoo
lets veroorlooft? En dit doer hij in dit dichtfluk inderdaad.
Gebrekkig, als dichtftuk, kan een voortbrengfel van B I
DER]) IJ K wel niet zijn; maar war het denkbeeld, hetgeen
er het onderwerp van uitmaakt: dat, namelijk, ails dieren
ingevleeschde duivels zip, is , willen wij gnome bet publiek
zelf Laren beoordeelen; fchoon ons gevoelen to zeer bovenop
lag, dan dat wij het oordeel der Lezeren Diet reeds eenigzius zouden zijn vooruitgeloopen.
Wij
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Wij dachten eiudelijk: zoo de Heer BILDERDIJK — Want
hij is een rare een, en houdt nog al eens van wat dwars tegen den man in te zijn, en van een grappig of min grappiginconfequentietje — ook eeus zien wat een, hem afs
Dichter vereerend , publick al van hem velen konde, en of
mislchien de beoordeelaars, omdat hij het is, zoetfappig of
(=oozel genoeg ziin zouden, bet bier voorgedragen gevoelen openlijk te huldigen of breedvoerig te wederleggen? Maar
wij konden Met wel voortvaren met dit te denken, toen wij
de voorrede lazes, die in eenen erntligen Loon is en zoo diep
filozofisch, dat wij er aanvankelijk niets van veraonden. Wij
werden dus ook gehcel verootmoecligd, omdat wij er [tit leerden, dat wij door ons onveraand niet behoorden tot het,
fiechts nog klein, getal, dat de innig verheven en ',vatic/ilk in

't hart wedergalmende Illozalfche uitelcukking van 's aard=
rijks en 's menfchen vorming , met geheel zijne ziel emlzeist
enz. Het is jammer — wij zijn er bedroefd over; want wij
hebben oils tut dos ver verbeeld, dat wij daar nog wel zoo
lets van .gevoelden. Maar neen, op die wijze als de Heer
BILDERDIJK gevoelen wij de 1/0°1lb/engem-le kracht der nog
vieuw gefchapen Natuur Met in het onverbrcekbaarst verband met
het zedelijke, • 110C11 in de volko;nenjle eenheid ; ook bekennen
wij ncderig, dat wij , wanneer het flandpunt van den Heer
II ILDERDIJK daar onontbeerlijk toe is, de innige Waarheid
eeszs befef's niet in den echten bronwel aanfcheuwen. Wij, en
alien, die met ons in gelijke dornheid verkeeren, en niet gelooven kunnen , dat wij alle middagen duiveisgebraad eten;
zijn nu ook veriloken van de vatbaarheid te befelen, dat de
ziel zich het lichaam verint; wij weren niets van de ver..
fiandieuding en het op elkander /loran van de Geellelijke wareld

met de uiterlijke, enz. Bit ens zelve t' hula se zijn, is ore
onbekend, en de lichaamlijke, fchijn is alles, waar Ivy in be"vat (innig en werusten kunnen. TTly gevoelen even
zetzdhjk) Pazy,, en wat hare Waarbeid is. jongens! jongens!
wat zijn wij toch dom! — Maar het [roost ons, dat wij
toch ook voorondertlellen kuunen, dat de onvergehjkekke
LEIBNITZ doze toopasfing Znrirr filozofie ook Diet gevat
zoude hebben; warn folamen
, etc. dus ook: feramen

flupidis fecios babuisfe fitzpiditatis.
De Heer BILDERDIJK gelooft dan gernoedelijk can het
' t welk bet onderwerp van dit dichtfiuk citmaalt“ en
wij
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wij zijn er nooit voor, iemand om eenig, onichadelijk, geloof te veroordeelen , maar meenen echter te mogen vorde.
ren, dat hij ook zoo beicheiden zij , ont niet, als Groot-in.
quifiteur, de andersdenkenden, zoo niet ten brandttapel, ten
mintle naar de itinkbank op de fchool des denkens en gevoe.
lens te verwijzen.
Het gevoe;en van de wording der dieren, bier voorgedragen,
en zekerlijk (zoo ik sets geroel)
Dichterlijk ja, maar voor dat dichtcrlijke hebben wij nu
wederom geen orgaan — is verre van nieuw te zijn. Dat be.

Zegt de Heer BILDERDIJK,

boeft het ook niet, om ongerijmd, zoo min als oud, mu
waarheid te zijn. R Ain S AY doet bier Wets af; en uit den
Bijbel het te bewijzen, daartoe behoort eene eigenaardige
exegefi, van den Heer BILDERDUK, waarvan wij firaks eens
eene proeve zien zullen. Wij wenschten wel eens eene opzettelijke verhandeling te zien, welke de Dichter zegt, dat

vereischt zoude warden, om den geheelen famenhang der
zake, nit. de I1ONDEROEN platatfen die bier toe te breves
zijn, voor te dragon. Overtuigde hij oils,wij zouden 't open.
/ijk bekennen.
Het Clot der voorrede vatten wij in 't geheel niet. De Dich.
ter wit zich in geen theologisch gelchil veel min ont.
ilichten. Het opbouwen, en nimmer bet afbreken, van al wat
godsdientlige firekking heeft, was altijd zijn doel. Maar dan
volgt er: Ook de rtiwfie en zinnelijkfie bcgrippen die de Gods.

dienstleer inboezenzt , hebben zekerlijk sneer innige waarheid,
en zijn het hart nuttiger, dan eene valfche Filozofie, die ze
went te zuiveren en een flip van bet gordijn op te lichten,
dat nog over 's menfchen ziel en hare betrekkingen overhangt.
Zullen deze wourden zin hebben, dan moeten die 'wile en
zinnekkjle begrippen het dellel van den Dichter zijn, in tegenoverftelling van de valfche Filozofie der genen, die dit ftelfel niet zijn roegedaan. Illochten, hen het eindelijk, zy dit
WILLEN begriipen, die er de meening vats vatten! Dos, het
tact den Dichter iii dezen niet eens te zijn, is valfche filozo.
tie en verfloktheid. Wij zeggen dank voor onze portie.
De feboonheid der enkele partijen in dit dichtfluk re bewijzen, daartoe is bet genoeg, den imam van BILDERDIJ
te noemen. Maar wij vragen, of een dichclult, zulk een
eerwerp behandelende, ook in 't algemeen aantrekkelijk kan
wezeu? ea later de beautwoording aaa bevoei;tie regterp over.
Het
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Het begin des dichtftuks luidt aldus:
Genoeg (fchoon nook genoeg) . in eigen borst gewroet!
Den Ironing van deze aard gegrepen in 't gemoed;
Zijn kroon hem afgerukt; zijn hoofd in 't flof gebogen,
En met een grooter glans zien rijzen mar den hoogen,
Terwijl by 't Englendorn de handen reikt in 't Licht!
Een ander voorwerp treft me en flaat my voor 't gezicht,

21fgriplijk , gruwzaarn
Dat komt nog

maar

verteedrend —I

al diehtertilk

bij etkanderl

Heilge macbten
Des hemels! heb ik 't wel? verdwalen mijn gedachtera
Is 't naij wring ? zelfbedrog? —
Ja! het heeft er wel wat van.
of is de mensch zoo groot,
Zoo waardig, die uit flijk, nit nietige g arde fproot?
Hy bier -op aarde reeds (— hoe ducht ik 't nit te fpreken!—)
Der Englen meefter!
't Is ook wat moois , meester van

zulke Engelen!

Hy ! 't gezach der Godheid wreken?
He! het
Helaas, de val vernielde al 't Englenaartig fchoon:
zy florae van haar throon.
Uw maagfchap, Englen, viel,
Aanbidden is haar wet, haar bocce, heil, en levee. —
Zoodat de beesten nu in eenen flaat van aanbidding en boe.
te zijn, ten ininite bezig oin er zich op te prepareren.
11/Taar, ftervling!
Ach, 't is zoo;

in uw fauts? en — boven u

verheven?

Nu, dat is ten nauzien van velen al erg genoeg; maar wij,
die een beetje ordentelijker !even, zonden dan toch nederig
verzoeken, ons plaatsje boven de — zwijuen te mogen be.
lioud ;n.
en
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en dit flof, dit zicbtbre Schijn-beelaf,
Wat is 't? — Van 't Geestlijk waar een enkle wederfchal.
Nu worden wij, in eerie aanfpraak Oan de goed geblevene
Engelen, teruggevoerd tot den tijd, waarin de afgevallenen
uit den Hemel werden geworpen. Een gedeelte
ploft door ether, ludic, en 's aordrijks fleenkorst been,
In d'afgrond dies ze ontfluit, met krii fe !2ing y ol geween ;
Toe mar? — Somtijds komt het ons voor, alsof de Dichter
riet op zijn kantoor was, en flechts uitdrukkingen
zocht en op elkander flapelde.
Waar 't alverwoeflend vuur dat Bens doze aard moot blaken,
Patifche vrijheid1
lien opneemt in zijn brand , oan nimmer weir to fla.lccv;
Nu, het rijmt toeld
In ketenen gekneld van eeuwig diamant.
Een gedeelte blijfc in de lucht bangen, en snag bet menschm
dom befpieden en bij God befchu1digen , (maar die zijn, federt 's Heilands dood, daar van loan) en een groot gedeeitei
en dat zijn de besten en herflelbaren, wordt in dierenligchrd
men ingefloten. Die gedragen zich ook zeer onderdanig, zoo
long Adam niet gevallen is. — De fchepping der vrouw, gefchilderd gelijk men van eenen_OILDER o tjtt verwachten
tan. — Maar de firing, de ergile uit doze klasfe van Enge.
len, ton het kwaaddoen niet laces, en verleidt Eva. De val
is nitmuntend gefchilderd. — De arme beesten (maar wat
hebben die nu daarmede to doen?) worden van den wearomfluit ook wat flechter; hunne phyfieke naruur ondergnat
verondering, en tijgers, fcbakals, leeuwen — van wel'ce dieren in den float van 's menfchen regtheid geene melding gemaakt is — vailen nu wat kwoad van humour. Ondertnsfchen, den mensch (Raven zij toch niet non, gelijk de on.
dervinding leers. -- De tamme dieren houden zich nog bet
beste, en blijven den mensch getrouw, nuttig en onderdaDe kat
nig. Die zijn ook niet veranderd, gelijk tijgers en
Voorts widen wtj met den Dichechter, mum niet uit.
ter over de vouricluring ook van de dieren na hunneu dood,
met
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met betnog waarven dit dichtfluk wordt befloten, geenszins
twister. De vastflelling dienaangaande is voor 't minst camlequent ; en het tegendeel kan niemand bewijzen.
In de aanteekeningen krijgen wij proeven van 's Dichters
exegep. Dat een gedeelte der gevallen Engelen in het middelpunt der aarde is geploft, in „ 't alverwoestend vuur, (tat
eens deze card moet blaken," worth bewezen uic 2 Petr. II:
4. en Judas, vs. 6.
Dat een gedeelte in den dampkring zweelt ter befpieding
van het menschdom, en hetzelve bij God snag befchuldigen,
daarvoor worden ten bewijze bijgebragt job I: 6, 7. I Kon,
XXII: It , 22. Jef. XXIV: 21. flier zijn „ de heirfcharen
des hoogen in de hoogte" zeker de duivelen in de lucht.
(floe Joann. XX: 31 bier komt, begrijpen wij niet.) \Terrier
wordt de zaak bewezen uit i Petr. V: 8. Efez. VI: 12. H.
II: 2. Ware de Heer BILDERDITIC flechts eenigzins exegeet,
dan deden wij ligt de moeite, due laatfle plaatfen, die eew.,
gen grond voor ziju fielfel mo,,,;en fellijnen op ze leveren, in
het regte Licht te plantlen; maar tegen zulke fehriftverklaring
op te trekken, is , dit bekennen wij , ons dier mocite Ekt
waardig. Matth. VIII: 29 moet zeker bewijzen, dnc jtiZu s
de magt dier geesten door zijnen dood moest ft:nil:en, want
de bezeteuen zeggen: „ zijt gij hier gekomen om ons te pUnigen voor den tijd ?" Maar 4 propos, dit toch eens eventjes:
wij denken zoo, omdat PETRUS en 1. AULLIS hunne brievcn
'loch ook na den dood van j-Ez gercli.reven hebben, hoe
kouden die dan nog fprelten van duivelen in de luck:?
Luc. X: 18. Wij twijfelen niet, of elk Btjbe;lezer van
gezond veritand behoeft geen fchriftverklaarder . ex prefesfo te zijn) zal bij deze aanhaling der Dijbelplaatien nog
wel eens glimlagchen.
Dat een gedeelte der afgevallen geesten in de dieren is
verhuisd, blijkt, Haar eene derde aanteekening, ten aNerklaarfle nit Gen. III: 1— 5. H. III: 14. H. IX: 5. en Pred. III:
14; ook nit Rom. VIII: to-22. — Wie den dieren vatbanrheid voor kennis en voor fchuld ontzegt, verklaart de Neer
*It, DEAD u IC, kan zich in de H. bladeren niet gronden. —
Dnar hebben wij weder ons vonnis! Eene zekere kennis en
een zeker fchuldgevoel bij de dieren, bij fommigen a!thans,
as jets, clot geen mensch ontkent; mans het zedeiijk fcifuldirefef, geptard met vrees voor God, ontkennen wij.-fiellig,
Met-,
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niettegenthiande wij ous dan moeten laten zeggen, dat wij
van den Bi;bel niers weten.
.Dat iemand gronden hebben kan, zich in het een of ander
opzigt tegen eene ingevoerde fpelling te verkiaren, wil Ivel
ons; fchoon het, om gemak en gelijkvormigheid in de tan!,
beter is, dit niet te doen. Maar de fpelling van den bleer
B I 1,D E R D IJ K is veeltijds ftrijdig met alle regelen van
ding, b. v. wanneer hij fpelt Aliment, gewicht , beklaacbThi:
vlucht, voortgebracht; this eigenhjk bizcr, en bizarrerie flaat
zelfs een Genie leelijk.

brie Jaren van Rawprpoed (1810-1813.) Ecne
fchiedenis, nit den tijd onzer verrfrukking. Niet vertaald,
Te ilinflerdarn, bij J. van der Hey. 1817. In gr. 8ye,
285 Bl. f 3- 12 - :

D at de drie jaren van rampfpoed dozer Familiegerchiedelisl
op den titel aangecinid, bekwame flof voor eenen zedelijken
en vaderlandfciten Roman konden ,even, was iets, hetgene
wij federt lange gevoelden. limners, in dat treuriz en blijeindigend tijdvak, hetwellt wij beleefti hebben, heelt de tiereering en conicriptie, benevens den vloed van andere rampen,
uit het Fransch geweld ontfprongen, zulken lotwisfeI en zoo
veel grievend leed in menig Nederlandsch gezin daargefteld,
dat weinig meer dan eeue welverfneden pen vereischt word,
om uit dien rijken voorraad een Ieerzaam en onderhoudend
oorfpronkelijk verhaal zamen te ftellen. Het groote punt,
waarop het, onzes inziens, te dezen aankwam, beflond, gelijk bij elken goeden Roman, hierin, dat eene verfcheidenbeid van karakters door eenen menschkundigen Schrijver gefchetst en volgehouden wierd, het verhaal der gerchiedenis,
zonder tegen bet waarichiinlijke in te loopen, immer belang
inboezemde, en de lijdende, verdrnkte en miskende deugd
bare achtbaarheid behield door de beginfelen van Godsdienst,
die Naar doen uitkomen , en op bet medelijden des onzijdigen Lezers de beste aanfpraalt geven. Buiten deze hoofdvereischten, zouden wij aan geenen, hoezeer onvertaalden veet
min vertaalden Roman, duurzamen bijval bij bet vaderlandsch
Publiek durven beloven, en denzelven ook geenszins door
On.
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onze goedkeuring willen begunfligen: dan, na tie lezing
het voor ons liggend boekdeel, vinden wij ons verpligt te
betuigen, dat deszelfs onbckende Schrijver,, althans over het
geheel, aan dit bij ons verlangde beantwoord heeft. Over
het geheel, zeggen wij; want, hoeveel wij anders ophebben met het dartelend en weelderig vernuft van Mej. M.
C. REARENBEEK, wij ontvcinzen het niet, en de Schrijver
zelf fchijnt zulks gevoeld te hebben, het lieve meisje maakc
het ons wel eens te grof; en, haar edelaardig, deelnemend
karakter, bij de algemeene verflagenheid des tijds, in aanmerking genomen, vinden wij hare overdrevene fcherts veeleer het werk van kunst, dan het uitvloeifel eener, bij de
jeugd zelve, niet altoos evenzeer tot vrolijke luchthartigheicl
geflemde natuur. Bijzonder gelukkig, daarentegen , is de
ftiil gerroffen van den opgeruirnden, gullen en weldadigen
JOH. WOUTHEER 3 den 'g raham Blankaard , den echten,
regtfchapen Hollander its deze gefchiedenis, Wiens lust en !even is wel te doen, en die als zoodanig overflaat tegen den
ouden LouTER VAN EcKsTIJN, in vermogen nagenoeg
hem gelijk, doch door Mei. SLA RENBEER Met te ouregc
cen verfranschte lichtivis genoemd. Doch toeven wij den Le.
zer niet langer bij zulke opmerkingen, wier gegrond- of ongegrondheid alleen door hen te beoordeelen valt, die met
den' inhoud des boeks ten voile bekend zijn. Liever zulten
wij, om bij onze Landgenooten dezen in alles vaderlandrehen
Roinan te mogen aanprijzen, een kort verflag hun mcdedeelen der Familiegefehiedenis van den waardigen GouTmA N,
Predikant te Berkswolde in Drenthe, in eene verfcheidetTheid
van gemeenzame brieven behaudeld, met bijvoeging van eenige weinige bedenkiugen, die ons zijn voorgekomen onder
bet verhaal.
lJit hergene wij boven nanteekenden, bevroedt men ligt, dat
dit braaf en gelukkig gezin, door de tiercering , en belemmerde betaling van 's Lectaars jaarwedde, in bekrompen toelland
verviel, en door de confcriptie in diepen weedom nederftortte. Den °mitten zijner zones met mare kosten geremplaceerd hebbende , was zulks voor hem Met doenlijk voor
eenen tweeden, die, offehoon tot de fludii:n opgeieid, mar
Met genegen tot die der Godgeleerdheid, wanneer een ougelukkig lot hem trof, niet %vac, dat zijne ouders tot den
La uPp
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n als 't 'ware zouden opofferen , om hem alme.
laatflen pennig
de van den noodlottigen krijgsdienst te bevrijden. Bovendien
beliep GO UTIVIAN bet hartzeer, dat de eerlijke ZIEGER,
yijn fchoonzoon, van beflaan en ambt beroofd, met dochter
en kind, op het eenzarne land in de nabijheid zijner !landplaatfe zich moesten nederzetten. Slechts eene ongehuwde
dochter, FREDERIKA, was der verflagene en kwijnende
ouderen fleun, bun wellust en troost; wanneer een Amfter.
damsch jongeling LOUTER, een liefhebber der fcbilderktinst ,
te gelijk met deszelfs knecht, te Berkswolde een zeer bekrompen verblijf voor den zomer van 1812 betrekt. Bij• ongelukkigen is in hunne eenzaamheid het bezoek van een befchaafd
en deelnemend jongeling welkom : en de brave Leeraar,
niets ergs vermoedende , leent te eerder den bevalligen vreemdeling het oor, om hem ouder eigen dak en aan zijne tafel te
ontvangen, daar deze verlangde gastvrijheid aan zijnen be.
kommerden huisfelijken toelland eenige ontruiming geven kon.
Gevaarlijk intusfchen words die , gemeenzame zamenwoning
voor de beminnelijke F rt EDER 'KA, voor welke 09k L 0 U.
TER geenszins ongevoelig mogt biijven. Het is wel zoo,
hunne wederzijdfche liefde heeft niets onbetamelijks ten doel:
dan, de ondeugd van eenen knecht, het werktuig van den
ouden LOUTER, Wiens ligtzinnigheid en trots zijnen kleinzoon geen ongelijk huwelijk wil toetlaan, weet door listigen
raad zijnen jongen Heer te verleiden , dat hij FREDERIKA
overrede, om met hem naar buitenslands te vlugten, en zich
buiten ouderlijke toettemming aan hem te verbinden. Noode
befluit hare kieschheid en deugd tot zoo onberaden flap; dan
toch in het chide overmant de hartstogt hare redo, bij den herhaalden aandrang van Karen huisgenoot en minnaar; terwijl gozegde knecht, op welken het ligtgetoovig paar te veel vertrouwt , en de bezorging van het fluiten hunner trouwverbindtenis opdraagt , den briefwisfel van FREDERIICA onderfchept, en
hierdoor, zoo bij haar als hare ouders , de wreedfle onzekerheid en kwelling doet ontflaan. Met dezen zwaren flag kornt
nagenoeg gelijktijdig bet treurberigt, wegens den vermeenden
dood van hunnen geliefden tweeden zoon, hun diep gefolterd
hart verfcheuren ; en Godsdienst alleen verflerkt den eerwaar&gen man bij zoo veel onheils, dat zijne vrouw op het krankLed nederwerpt. In waarheid , nogtans, Dad de jongeling,
weg.

VAN RAMPSPOED.

wegkwij nende onder zijn

gen in het hospitaal, en was

to Z. of R. (*) ziek
hij , eenigermate herfleld,

eene wandeling buiten de find , onder het lezen van oval) I 1.1
Cum fubit illius etc., in diep gepeins vv,:ggezonken , toen WOUTFIRER, op het hooren dier dichtrege:en genaderd, hem verrast, in hem den ongelukkigen laedgenoot
herkent, en zich met ernst aan hem en de hardheid van zijn
lot laat gelegen zijn. De edelmoedige man, die moeite noel/
kosten ontziet, bepeinst en grijpt ten behoeve van zijnen
jeugdigen vriend bet beste redmiddel aan, de omkooping van
Glen Generaal en Opziener over het Hospitaal ; en de Franschman, Met befland tegen goed onthaal en eene handvol goads,
lait zich overreden om de vlugt van PHILIP te begunitigen,
terwiji hij zijnen dood , als in het hospitaal overleden , doer
voorwenden. Dus , onder fchut en geleide van zijnen weldoener, keert hij met dezen terug naar Anifierdam, blijft zich
te diens huize ophouden, en hervat, hoezeer onder verbloetnden naam, zijne fludien , vooralsnog niets anders beflaande,
dan zijnen ouderen een' weak te geven van zijne verlosfing
en wederkoinst. Ook derwaarts was zijne ongelukkige zuster
door haren man henengevoerd, en leefde zij, ter prooije nan
wreed verdriet, in eenen vergeten hoek der flad, afgezoederd
van de wereld. De knecht, het werktuig des grootvackrs,
wien r. OUTER om deszelfs rijkdom te zeer naar de oogen
zag, is irnmer daarop nit, om jaloerschheid tusfchen de echt.
genooten , te zaaijen, den jongen LOOTER of to tri-onen van
zijne zwangere vrouw, en in den maalaroom der verleidnig
te wikkelen. Eenig narigt intusfchen krijgt de beklagenswaardige vacier wegens de mishandeling, die zijne FREDERIKA ondergaat: en op eenen brief van hare vriendin, te Ainfierdrigs
vertoevende, hem toegezonden door de hand van derzelver
moeder to Groningen, is zijne vergeving van haren misflag
daar, en hij gereed, om, zoodra hij kan, Naar ter redding
over
treurgezang

(") Gelijk wij op bi. 2, in den eerften brief vau het bock , eene zinflorende fehrijffout opmerkten , en aldaar,, voor RIERIE, MIxTIE
client gelezen te worden ; zoo twijfelen wij Met, of in bet berigt ants
de familie nouTmAN, wegens den dood buns zooms , op bl. 125,
gedrnkt, en misfcbien gefehreven ; ges te onregt Z voor R....
lijk nit het y ervulg der gefchiedenis , op 51, 357 enz. verhaald, le op
maker.
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over to komen (*). Alvorens nogtans bedreigt hear de ondeugd van den ouden wellusteling met nienwe aantlagen; en
altoos beducht, dat zijn neef, na hare bevalling , moeder en
kind erkennen zal en wettigen, is hij, door gedienfligheid van
den kneeht, dearop uit , om deze met glimp van vriendfchap
tot zich te lokken, en in zijn eigen eerloos huis haren val te
voltooijen. Dan, eene zeer mogelijke vergisfing van den fleper,, die den naam van LOUTER met dien van w OUT.
DEER verward had, voert FREDERIKA onder de befeherming van dien menichenvriend, en tevens gansch onverwacht
in de armen van haren broeder. Na het aandoenlijk en welgefchetst tooneel dier ontmoeting, lent zich opmaken, met
welken ijver w o UTIIEER zich haastte, om den befloker des
kwaads, den ouden LouTER, zelf onder de oogen te zien,
en door zijnen vermogenden invloed te dtingen om regt te
doen flan de zuster van zijnen bevorens geredden vriend. Ook
was hij naauwelijks bij dozen, na een ernftig mondgefprek,
geflaagd in zijn weldadig doel , of vader G O U T m A N, that's
bij Mej. KLARENBEEK can huis zijncle, is met gedachte
vriendin van FREDERIKA bij de algemeene vreugd tegenwoordig , omarmt beiden, den verloren Noon en docbter,, en
bekrachtigt het hnwelijk van laatstgezegde door eene plegtige
inzegening.
Zoodanig is bet beloop dozer Familiegefchiedenis, die wij
Diet twijfelen, dat te moor belang zal inboezemen, omdat zij
met de lotgevallen en druk des vaderlands ten naauwfle verbonden is , en ook in bet eigen oogenblik der rationale verlosfing
eindigt. In bijzonderheden, nogtans , zullen of =gen wij ons Met inlaten, hebbende wij te lang vertoefd bij den
hoofdOtis vermeenen wij dat de Familiegefchiedenis best zamenhaugt;
en moat, volgens dit ons vermoeden , de brief van RREDER
flan hare vriendin, gcfchreven Febr. in Mei daaraanvolgende te
Amflcrdam in hare harden zijn gekoinen. Maar hoe lirookt hiermede , dat de knecht in April fchrijve, eeuen brief van zijne jufvrouw
onderfehept te hebben? Hier heerseht eenige duisterheid i en , de naanwkeurge , bij baar onvermoede , bewaking van FREDERIKA in aaumerking genomen , mogt er, oozes oordeels , wel eeuige nntknooping
van (lit raadfelachtige bijgevoqd zijn , gelijk op bl. 3.43 en .144. —
littusfehen piaatfen wij deze en de vorige aaumerking alleen , om deu
Schrijver, Haar zijuen vvensch , in het voorberigt geuit, oplettend te
xnaken op foortgelijke, koewel clan ook suet groote, ounaauwkeurig-:
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hoofdzakel ij ken inhoud, waaruit echter yalt op te maken,
dat beide, het luitnige en ernaige, vrolijke fcherts en treuriger verhnlen, bier voorkomen, near de karakters en omftandigheden to refit gewijzigd. Bij zulk eene verIcheidenheid,
mag ook eene enkele proeve van den ftijl kwalijk bewijs gey en van het geheel. Genoeg zij het derhalve, dat wij te dien
opzigte den onbekenden Schrijver van dozen oorrpronkelijken
Roman, dien wij (en dit is veel gezegd) naast die van
onze w o L F F en DEKEN zijne pleats toekennen, omen lof
geenszins ontzeggen; terwij1 wij wenfchen, dat deze onze beoordeeling more medewerken tot zulken aftrek van
dit boekdcel, als den Schrijver uitlokke „ om gelijken arbeid
„ tot vermaak en nut zijner Landgenooten te hervatten."
Want wij houden bet daervoor, dat alsnog de ftoffe, welke
hem de due jarell van rampfPoed, 1810 —013, daartoe aanbieden, op verre MI niet is uitgeput. Eene pleat en titelvignet
verfieren dit werk, die ons, met name de eerfle, zeer wet
nitgevoerd fchijnen to zijn; offchoon wij tinders geene voldoende reden weten, wanrom joist eene of meer platen doorganns bij Romans gevocgd worden, als ware het inzonderheid van belong, de gedechtenis van verdiehte gebeurtenislen
door de graveerflift te vereeuwigen. Maar de fined; wil het
zoo. Of words ook de wearde der boeken hooger gefield,
near gelange zij nicer kosten?

Belgi waaronder het Luxemburgfebe, het Land van Luik,
en de aangrenzende &wife/2e Yestingen en andcre Bezittmgen, volledig befchreven door G. BRUINING.
Gra•
venhage, brj J. Allart. 1315. 304
f 1 -16 -:

Toevallig is, onder onzen ruimen voorrand, de aankondiging y en dit g,erchrift verzuimd geworden; lets , des te verdrietiger, daar het werk blijkbaar voor de omilandigheden is
vervaardigd, toen oiler oogen v6Or den flag bij Waterloo op
tie zuidelijke Provincien waren gevestigd; want men heeft de
geregelde, Congitutionele verdeeling Met afgewacht, en er ook
de geheele Pranfche-zuider grens bijgevoegd, op fpeculatie misfchien, of de omflandigheden ons eenige vergrooting can (lien
Rant mogten toewijzen, welke zich nu tot illarienburg,
lippevilfe, en de in 1814 afgefchecrde Kantons heart bepnald.
VanPp3
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G. RUINING

Vandaar een in het oog loopend gebrek aan orde; iets, 't weik
be t gebruik zeer Moeijelijk maakt, daar er geene geregelde
verdeeling is aangewezen. Met dat alles heeft dit bock we2enl ijke nuttigheid. De Heer BRUINING heeft zich door
Meer andere werkjes als een' kenner der Nederlandfche Oudbeden doen zien, 'en van deze kennis geeft hij bier weder
alle blijken. Van de gefehiedenis der talrijke grootere en kleinere plaatfen in Belgie, de voormalige geestelijke geftichten,
enz. ontvangen wij bier deer goede en beknopte berigten, en
ook van derzelver tegenwoordigen toefland , welke wij vet.
trouwen, dat uit goede bronnen geput zijn, fchoon wij deze
nergens vinden aangewezen. Eerst words er gehandeld over
den naamsoorfprong van .Belgie en Belgen, (lien wij echter
liever zouden afleiden van het oude belgen , balgen, twisten,
of firijden, wegens de firlidhaarheid dezer volken (*), dan
van de Bellovaei , die flechts een gedeelte van bet y olk uitmaakten) ditarna over deszeifs omvang en 2igemeene largevallen, over de voortbrengfelen, den volksaard en zeden,
godsdienflige en flaatkundige denkwijze, (deze laatfte, even
als de inrigting der Regering, flechts provifioneel opgegeven,
met wederlegging van artikelen uit den Moniteur van die dagen , en pluimarijkerijen aan de Regering, die gewis te vet
boven de ex -Keizerliike verheven is, om zuik eenen lof te
behoeven) voorts middelen van beftaari, wetenfchappelijk onderwijs, Daarop volgt de bljzondere befchrijving van
Vlaanderen, (daaronder ook de Franfche grensfle.den,; en zelfs
Staats-Plaanderen, begrepen) Doornik,' Belle, Kasfel, enz.
Duinkerken, Valenciennes, en verdere fteden van Fransch en
Neerlandsch Henegouwen , Zuid -Braband, (met eene uitvoerige befchrijving van Brusfel, Antwerpen, Mechelen, erz.
Maastricht, Nederlandsch en Pruisfisch Limburg, Oppergelderland , Luikerland, Charleroi , Namen , (met het Franfche gedeelte van dit, en van het Luxemburgfche) en eindelijk van
bet Groothertogdom Luxemburg. Men ziet, hoe bet verlangen, om de Franfche verdeeling niet te volken, en her gebrek aan eene andere, latere, den Schrijver genoodzaakt
beeft, zich van alle hoofdverdeelingen te onthouden. De
Franfche Departementen en Arrondisfizmenten word= er echte
!') Men denke aan de Fir - Bags in
rHEASON 's aauruerkingeti op o s s i .4.

1,:rland, Lekend uit 31A e-
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ter bij opgenoemd. Ook kan de vermelding van zoo vele

Franfche plaatfen ligt bij den, min kundigen of min oplettenden Lezer verwarring doen ontftaan. Voorts bevalt ons de

historifche trant, die de befehrijving van bijna elke plants door
die harer lotgevallen verlevendigt, zeer wel, gelijk ook de
meer naauwkeurige opgave der middelen van beaaan, merkwaardigheden enz. der zes groote fleden, Gent, (waarbij echter het toenmalige verblijf des Franfchen Konings, als biUkbaar flechts bij voorraad, wel kon weggelaten zijn) Brugge,
Brusfel, Antwerpen; Maastricht en Lnik. Niets, echter, heefc
beter bevallen, dan de fchildering van den volksaard en
zeden, die vaoral derzelver fch.akezingen tusfchen de verfehillende , gewestbewoners zeer fchrander en juist ontwikkeld.
is , (bl. 45 en ver y .) Wij lamen, over't algemeen, dit boek,
hoe zeer on] de opgegevene oorzaken reeds bijna verouderd,
echter nog als eerie nuttige verzameling van befeheideu over
de znidelijke Provincien, zoo wel omtrent Statistiek als Oudheid- en Gefchiedkunde, onzen Lezeren aanbevelen.

Proeve van teregtwijzing, by gelegenheid der weigering vas
den Eed , door fonuni2,.e Magistraatsperfonen , in de zuldelijke Provincien, van het Koningrijk der Nederlanden. Te
Groningen, bij W. \Vouters. 1317. In gr. 8 yo. 72 BI.

f:-

-:

Z

onderling was voorzeker het verfchijnfel, te zien, dat fommige AIagistraatsperforien der zuidelijke Provincien weiger-den, aan de oproeping van onzen geeerbiedigden iConing
voldoen,. om getrouwheid elan Denzelvela, en het .nakoneen en
handhaven der Grondwet , te zweren, daar zij zich toch aaa
die verpligting reeds onderworpen hadden, door, jedert de in..

voering der Grondwet , regterlijke functiin te aanvaarden of
te beholden. De oorzaken dezer weigering op te fporen, zoude tot onaangename en hatelijke ontdekkingen aanleiding gey en. Gelooven wij liever, dat dezelve wezenlijk uit een gemoedelijk bezwaar, verkeerde begrippen en misleidende randgevingen ontfproot. Hun, Welke nog in dezen nevel wandelen — weiker getal; zoo wij hopen, niet groot meer is •-•
zij het voor oils liggend boekje ernaig aanbevolen, hetwelk
met een holder doorzigt, met warme vaderlaudsliefde, en in
e cum
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eenen bedaarden, zacht overredenden toon gefchreven is. Wij
danken den Schrijver hartelijk, dat hij zulk een gewigtig fink
iu zulk een overtuigend Licht geplaarst heeft, en wij hopen,
dat het behartigen zijner teregtwijzing de aangenaamfie voldoening zij voor zijnen arbeid.
Het doer ons Iced, dat de Schrijver op bl. 8 over de hatell* partijdigheid van fommige beoordeelaars klaagt. Misfchien worden ook wij wel, door fommigen, van partijdigheid v66r den Schrijver befchuldigd; maar dit moeten wij
ons Iate.0 weigevallen. Wij kennels den man niet, en hebben
alleen zijn werk beoordeeld.

CORNELII ANNE DEN TEX, Disputatio inaugurafis de vi

mufices ad excolendum hominem, e fententia PLATONI S.
1316. 8vo. 17o pag.
CASPA RI B AX, Disputntio inftuguralis do naturae

tate in EURIP/DIS

Oreste. 1816. 8vo. 103 pag.

Een paar nitmtntende Akademieflukken, waarmede de HeeTen DEN TEX en B A x de waardigheid van Doktoren in de
Befpiegelende Wijsgeerte en Letteren, aan de Hoogefchool to
Utrecht, op den a6fien en 27fien September des voorledenen
jaars, aanvaardden. — Uit eene kritifche vergelijking der verfchillende gezegden van PLAT O zelven, maakt de Heer DEN
TEX het befluit op, dat men onder het- woord Moverom niet
onze begrippen van toonkunst, maar de geheele dichtkunst en
bet geheete gebied der franije letteren te verftaan hebbe; en
no vast het gemakkelijk te begrijpen, waarom PLATO dezelven ass bet hoofdmiddel ter belchaving van den mensch aanbeveelt. De , geheele Verhandeling is met veel oordeel, vlijt
en fmnak gefchreven. — De Hoer BA X maakt oils oplettend
op de natuurlijke eenvoudigheid van Eurt I P t DES in de behandeling van zijn tooneelftuk Orestes, Hij ontleedt.eerst het
beloop van hetzelve; dan doct hij ons opmerken, hoe natuurlijk eenvoudig nun IPIDES zijne karakters fchetst,
ontwikkelt vervolgens de karakters van ORESTES, PVLA•
DES en ELECTRA door nangehnalde voorbeelden, en gewaagt eindelijk van den oorfprong en het gebruik der reijen
in het Griekfche treurfpel. Schikking en fcgl zijn even oordeel-
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deelkundig en keurig als in het vorige ftuk , en wij mogen
ons verheugen over de eerfcelingen van zulke vlijtige jonge
gelcerden, waarvan onze vaderlandfche letterkunde de fchoonfte vruchten te wachten heeft.

Redevoering over het nut en gewigt der Gefchiedenis, gehouden op den 5den September 1816. Door CHRISTI/IAN
FREDBRIIC H A U G, Hoogleeraar in de Gefchied- en Aardrijkskunde en de Fraaije Letteren aan de Koninklijke Artalerie- en Genie- fchool te Delft. Te Delft, bij P. de Groot.
In gr. Svo. 67 Bl. f io-:
J3ijkans elk fchrijver eener algemeene gefchiedenis, ja zelfs
tie fchrijver van elk bijzonder gefchiedverhaal, fprak en
fpreekt over het nut en gewigt zijner voorgenomene taak.
Wanneer men nu alle deze aanprijzingen gadeflaat, zoude men
misfchien gelooven, dat er nog twijfel gevoed werd aan het
nut en gewigt der gefchiedenis; en echter is dit nut en gewigt voor ons, reeds lang beflist. Het was dus voor den
kundigen HAHo geene gemakkelijke zaak, om, bij de aanvaarding van zijn Hoogleeraarambt, dit onderwerp op eene
nieuwe en aangename wijze te behandelen. Hij heeft zich echter gelukkig genoeg van zijne taak gekweten, door de invlechring van talrijke voorbeelden, waaronder vele uit de ouda
en nieuwe vaderlandfche gefchiedenis. Wij hebben deze Redevoering met vett genoegen gelezen, hoewel wij geene treffende welfprekendheid in dezelve ontwaarden. Wij wenfchen,
dat de jonge lieden dezer fchool, onder het geleide van dell
kundigen en onvermoeiden HA u o, door de beoefening der
gefchiedenis zullen aangemoedigd worden, om, als nuttige

den der maatfchappi j, en vooral als krijgskundige Officieren,
altijd op het pad der deugd en op de roentvolle baan der eer
te wandelen. — Achter deze Redevoering vinden wij eene opgaaf van drukfouten. Wanneer wij echter hierbij wilden
ftaan, ciao MAC deze lijst ruiiu nog Bens zoo groot mama
zijn.

Rand
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Onbekenden atm eenen road- en reahleloczen
Zondaar. Te Anigerdam, bij J. A. Meyboom. 1817. In kl.
gm 61 Bl. f 5-8

Road ran .eenen

T

oen de Amflerdainfehe Leeraar MEYBOOM, niet fang
geieden, eenen welbekenden boosdoener ten dood moest voorbereiden, ontving hij van eene onbekende hand dit gefchrift,
sate den misdadiger gerigt, hetwelk hem zoo zeer beviei, dat
hitt bet, met toeflemming van den, hem evenwel nog onbeitenden, vervaardiger, in het Edit geeft. Hoe vreemd het
ook voorkome, dat . iemand, zonder eenige aanleiding of roeping, eenen bekenden en voor zijne taak zeer wel bereken(len Leeraar, op zoodanig eene wijze, als 't ware, zijn werk
alit de hand nemen, of zijnen rand ongevergd opdringen wil,
vordeeien wij echter, na de lezing, dat dit beflaan eeniglijk
is voortgekomen LUt een Christelijk, goed en eenvoudir, hart,
en, onder Gods zegen, den misdadiger had kunnen van nut
zijn, ware bet gefchrift niet to laat bij den Eerw. MEY.
oom ingekomen, om let hem te doen geworden. Her opIlel is in eenen goeden Gereformeerden geest; zoekt den zondam- van zijne algeheele verworpenheid, maar tevens vah de
ook voor hem nog mogelijke genade, to overtuigen; geeft
hem zeer heilzame lesfen, en is geheel gefchreven in den Loon
van hoogen ernst, door en tot liefde gewijzigd. Het voorberigt van Ds. m EYE oom geeft de aanleiding op tot de nitgave, en wijst eene en andere misflelling, in zeker, bij den
Boekverkooper v INK, te Utrecht, uitgegeven, Gefchied- et;
asedekundig Verhaal, enz. to regt.

De Gravin van Zonnenflern, of de Zegeproal der lijdende OnTOoneellpel, in vijf Bedrijven; door J. IIANSSEN
fc
s IJFFERS. Te Middelburg, hij de Gebroeders Abrahams.
f
1817. In kJ. 8vo. 125
OBERT, of de Man zoo als hij behoort te zips, gal aanleiding tot dit Toonecifpel — zoo als het behoort te zips? dit
zouden wij nu joist zoo naauw Met onderzoeken, indien de
vervaardiger Met, bij goedkeuring, nicer zoodanige flukken
in het hoofd had, terwiji hij nu rond verkiaart zich gaarne

te
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te ondercverpen aan eene gepaste en leerzame kr:tick , genoegzaarn overtuigd, dat, tot de juiste bewerking van dit vak,
',era nog veel ontbreekt, en wij zoodanige zijne produkten
dan toch een weinig meer, zoo als zij behooren te zijn , zouden wenfchen. Het thema, uit den Roman genomen, is belangrijk genoeg; maar waar de lezer of ainfchouwer den gevoelvollen traan , op welken de Dichter hoopt , florten
moet, dan misfchien waar de dochter aan bet flot hare
Inoeder in de armen vliegt, — verklaren wij niet te kunnen
vertnoeden. Hec was gelukkig voor ons, dat wij ons den
Roman nog genoegzaam herinnerden, want buiten dit was
ons voorzeker bet een en ander donker en raadfeiachtig gebleven; maar, omgekeerd, maakte dit ook veel bij ons volkomen gelijk aan wat flerk verwacerden wijn. De herhaalde
veranderingen van bet tooneel in een en hetzelfde bedrijf
zijn (wij kunnen het niet he?pen) ons alcijd hinderlijk, en
zelfs in een meesterfluk blijft het in ons oog nog altijd eene
'Celt. En dat de handeling niet voorcgaat; dat — ja, geheel
be t tweede bedrijf nit het fluk kan geligt worden; dat, hetseen men daarvan weten moest, vroeger en later, beter en
korter, en alzoo met meerdere werking, ware aangevoerd;
dat men eok bier zoo wet in den tijd als in de handeling
north achteruit gezet, — komt ons voor bet minst zoo
voor. Dat de hoofdperfoon, en haar belang, op den voor
grond had moeten flaan, en zij de aandacht bovenal, zoo
Diet geheel , en alleen, had moeten gefpannen houden,
fchijnt ons buiten twijfel. Dat de wijze van zamenfpraak bij
bet lezen flaap verwekt, — weten wij bij ondervinding; en
dit zou ook vermoedelijk het geval zijn, zoo wij de vertooning moesten bijwonen. — In an woord: de Dichter heeft
gelijk; hem ontbreekt voor de juiste bewerking van dit yak
nog veel. Zoo als hij nu deed, behoort er weinig toe, em,
Haar aanleiding van lederen Roman, zonder infpanning of vermocijenis, voor bet tooneel te werken; en wij raden hem
zeer, door de lezing en herlezing van een goed theoretisch
werk, en bet leiden van zijnen fmaak en gevoel door de beste flukken van vroegeren en lateren datum, zich nog eenigen
tijd voor te bereiden, eer hij weder voor bet pnbliek als Tooneeldichter optreedt, indien hij antlers in zijn vertrouwen,
dat zijne pogingen door den bijval van den kunstkenner, eta
dien van het algemeen, zullen beloond worden, zich niet we.
ierom wil zien te leur gelteld.
Her-
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LEMBERT, IIERKENNING EN VERGEVING.

Herkenning on Vergeving, of de Geallieerde Troepen in Frankrijk. Tooneelfpel. Naar het Hoogdnitsch van L E nI B E It T.
bij de Wed. H. van Kesteren en Zoon.
Te
1817. In kl. 8vo. f 12 - :

Het fonds is hetzelfde, zegt bet voorberigt, als dat van

Defertenr, die geenen aigemeenen bijvai vond.
Dic ftukje is vooral niet langwijlig, en waarlijl: pathetisch genoeg; en, goed uitgeVoerd, meenen wij, dat het op bet tooneel bijval vinden moet.
MERCIER 'S

NASCHRIFT, WEGENS DE R.ECENSIE: DES IIIDEN STUNS VAN

Gefchiedenis der Staatsomwenteling,
Vaderl. Letteroef. 121 7. No. X.

PROF. nosscun's
IN DE

Vereerd door des Iloog Ed. Geftr. IIeeren

VAN LIMBURG

STIRUM ' S gunftig gevoelen omtrent ons Maandwork , en Des-

zelfs belangftelling in ons oordeel, voldoen wij tevens game
aan Zijn verzoek , met opzigt tot het geftelde- in onze beoordeeling ter aanges,vezene plaatfe, bl. 427. „ Ten aanzien
van bet gebeurde voor en met Delfzajl binderde ons het
,, licht, waariu de Heer V A N LIMBURG STIRUM voorkomt. Lamers zijn tegenbevel, toen men de vesting Wilde
aanvallen, fchijnt alle die kwade gevolgen voort te ken»
gen, welke de landman daarna , ook door bet aftrekken
der vreemde troepen, moest bezuren. Het is jammer, dat
verde,/ de reden van dit gedrag niet volkomener blijkt,
„ digd worth tegen alle verdenking van onkunde of befchroomdheid; fchoon het mogelijk den Gerchiedlchrijver,
bij gebrek aan eenige inlichting , niet te wijten is." —
ne, herzeggen wij, voldoen wij am het verzoek van Zijn
Hoog Ed. Gefir., en verklaren, tint her hinderlijke licht , waarin
wij Deszelfs gedrag aldaar zagen ., voor ons niet weer beftaat;
maar dat ons ten voile is gebleken, dat destijds, ten aanzien
van het viet toeftaan eons geweldigen aanvals op de vesting, door Zijn Hoog Ed. Gefir. op hoogeren last, en alzoo volkomen overeenkomflig, krijgsivanspligt , is gehandeid.

BOEKBESCHOUWING.
Verhandelingen en Redevoeringen over verMillende onderwerpen, nit het vak der fraaije Letteren, en der
Zedekunde. Door EWALDUS KIST, Predikant te
Dordrecht. Te Dordrecht, bij A. Blusf6 en Zoon•
1816. In gr. $vo. FM en 3at 131. f

De

welbefpraakte Dordrechtfche Kerkleeraar K I S T
levert ons bier een twaalftal ftukken uit zijnen vroegeren leeftijd, meestal te 21rnhem in bet Genootichap Pro-

desfe Conanzur

voorgelezen. Dezelve zijn, gelijk de ti-

tel reeds aanwijst, deels van eenen asthetifthen, deels
van eenen zedelijken inhoud, en zoodanig gerangfchikt,
dat ,de twee laatite uitgezonderd, eeneVerhandeling van
de eerfle foort telkens door eene van de tweede wordt
afgewisfelci. Van de asthetifche Redevoeringen hebben
drie de Oosterfche poezij ten onderwerpe, twee betreffen den aard der welfprekendheid, de voorlaatfle, van
eenen weer algemeenen aard, toont het belang der befchaving van ons veriland voor onszelven, en de laatile
handelt over de welfprekendheid van j . L. E iv A L D. —
Meer verfchillend is de inhoud der zedekundige Verhan-

den invloed van het Heine in
de wereld op het groote; de voor- en nadeelen der Luxe'
voor den Staat ; den invloed van uitwendige omflandighcden op de wending van het n2enfchelijk karakter ; de verachting des Christendoms in dezen tijd , als geenszins
lot deszelfs nadeel Jirekkende; de wijsheid van P A U U s
in deszelfs Redevoering te ifthene. Wij zullen ons,

delingen. Zij behandelen

volgens deze rangorde, achtervolgens met bcide foorten
bezig houden.
De eerlie Verhandeling loopt over de illetapkoren en
Contparatiin (overdragtelijke fpreckwijzen en vergelijkingen) in het bock yob. Met de kennis der groncitaal
/AYEKBESCII. 1817. NO. 14.
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en het gevoel voor het fchoone, Welke men weet, dat
de Eerw. KIST in zich vereenigt , paart hij eenen zuiveren fmaak, eenen juisten takt ter onderfcheiding van
't geen bij nititek opmerking verdient, en de gaaf, om
het min duidelijke klaar voor oogen te fIellen.

heid, rijkdom

en

een gepast gebruik

—Fraai-

zijn de drie hoofd-

eigenfchappen, die een Dichter in leenfpreuken en vergelijkingen moet ten won fpreiden. Als bewijzen voor
de eer(le, in het bock sob , worden H. VI: 15-21. H.
VIII: it 12, 16-18. V: 25, 26. XIV: 7-1o. XLI:
5 tot het einde enz. bijgebragt. Ten aanzien der tweede
eigenfchap, warden de bronnen aangewezen, waaruit
de Schrijver kon putten: de

natuur

en het

dagelijksch

leven;

en getoond, welk een treffelijk gebruik hij van
beiden gemaakt , en welk een' overvloed van bcelden hij
daaruit gerchept heeft. Eindelijk wijst men bet gepast
gebruik aan, door den Dichter van zijne beelden ge.
inaakt; lets, waarop nog al het meest zou aan te merken vallen, althans naar onzen Westerfchen fmaak. De
)deer KIST maakt er zich ook kort af, door bet als
een bewijs van goeden fmaak bij te brengen, dat j on
in bet ;de Hoofdlluk , waarin hij zijn geboorteuur vervloekt, aismede GOD zelv' in het 38' en 39(Ie Hoofd-

fpnarzaain of bijna geene leenfpreuken of vergelijkingen gebruikt, volgens de Theorie der redekunfligen,

auk ,

die zulks afkeuren. Dan, line komt de kundi g e Redo-.
naar tot zulk eene ftelling? yob III: t—lo is bijna eene
doorloopende leenfpreuk. „ GOD, " zegt HERDER,
„ ziet van zijne hoogre op de on g eborene nachten en
„ dagen neder, en roept die, Welke bet Hem behaagt.
Zij verheugen zich , dat zij zich nit het koor hunner
medezusteren in den reijendans des jaars molten in„ voegen.” En nu de verhevene aanfpraak van

c OD t

Hoe is bet mogeliik , daarin de heerlijk qe, de talrijkile

Metaphoren te miskennen , waarover VAN DER PALikr
eene Oiler treffeliikae Redevoeringen heeft gehouden 1—
Naar de grondfrelling dier kunstregrers is bovendien.
valsch, wanneer zij pverdragtelijke fpreekwijzen, en
niet
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niet enkel vergelijkingen, in hartstogtelijke plaatren afkeurt. Men zie flechts een' mensch uit de onbefchaafde
klasfe: in hartstogt , vooral van gramfchap en fpijt ,
zullen hem juist de meeste leenfpreuken of

Metaphoren

uit den mond vloeijen, gelijk dezelve over 't algemeen
eene meer zinnelijke taal zijn.
Gelijk wijlen de Hoogleeraar R AU (na het opitellen
dezer Verhandelinge) Jos,oss IAN en HOMERUS
met elkander vergeleek, dus ftelt de Heer KIST alhier
de overeenkomst . van OSSIAN met de

Hebreeuwfch,e

Dichters

in het Licht. Het vraagftuk over de echtheid
der liederen van den Schotfchen Bard wordt hier niet aangeroerd: trouwens , het is nu ook volkomen ten voordeele derzelve betlist. Eerst wordt, volgens de zeer
geleidelijke orde,die de Heer KIST in alle zijne ftukken
in acht neemt , het verfchil, en dan de gelijkvormigheid
der Hebreeuwfche en Caledonifche poezij aangewezen,

cadans (eene foort van Parallelisms),
zwellenden aanhef,, bet beeldrijke, de perfoonsverbedding , en de fchilderachtige befchrijvingen. Ten aanzien van het laatfte, wordt vooral het lied van Debora

ten opzigte der
den

vermeld, als de meeste overeenkomst met ossrAm
hebbende, waarvan de reden, niet zonder waarfehijne•
lijkheid, gevonden wordt in het minder verband, waarin
dat lied ftond tot de uitwendige

MozaiIche

Godsveree-

ring. Hierop worden de oorzaken dier gelijkvormigheid
opgefpoord , en gevonden in de kinderlijke taal, de fterke verbeelding, het diepe gevoel der onbefchaafde Volken ; ten bewijze waarvoor men de Gerchiedenis inroept.
— Deze Verhandeling

is

eene der aangenaamfte en be-

langrijkfte in den bundel, hoewel zij, gelijk de meeste
andere, voor een gemengd Publiek uitgefproken zijnde,
voor den eigenlijken Geleerde nietveel nieuws kan behel z en.
Nog meer beviel ons de Verhandeling over bet helanf-rijke der Oosterfche poezij voor alle liefhebbcrs van het
fehoone; een ftuk, regt gefchikt voor de zoogenaamde

lieden naar de wereld,

die ligtelijk met GRESSET,
Do-

Q q 2
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DORAT, BERNARD en andere

fche

geparfumeerde Fran-

poijetjes zouden wegloopen, en met voLTAIRE

den liens ophalen voor Dichters als DAVID , SALOJESAIAS en EZECHIeL. Ook nog eene andere klasfe bedoelt de Schrijver, en noemt haar bij name

ale uitiluitende vereerders der Griekfche en Latijnfche
Schrijvers. Het is toch een merkwaardig, fchoon wei-

Oosterfche Letterkunde tevens meestal regt doen aan de uitftekende verdienften der Westerfche•Oadheid: terwijl
men zoo vele Litteratoren vindt , die met eene laakbare

nig opgemerkt verichijniel, dat groote kenners der

eenzijdigheid , terwiil zij met regt p i N D A K U s als Lier-,
ANAKREON als Minnedichter ,TVR. TEUS als Krijgszanger, en HOINIER.US als den verhevenlien onder de
verhevenen eerbiedigen, op DA y in. 5.4Lomo,
op NAHUM, op JESAIAS met verachting nederzien.
De Eerw. KIST 'haft

vooreerst de uitftekende waarde

der oude Hebreetrwfche poezij door eene zeer wel gekozene proeve; de, v66r eenige jaren op nieuw zoo krachtig hevesdgde, voorfpelling van den val des Babylonifchen Dwingelands: (en o ! mogt het einde des laatften
zijn gelijk dat van zijn voorbeeld !) liitnemend is de ontwikkeling daarvan. De oorzaken dier mindere ingenomeuheid worden gezocht r) in bijzonderheden der Hebreenwfche poczij, min gevallig voor Iresterfche ooren.
Zij is , naar men wit , onbeichaafd ; .maar nomE It us
is cutook in zekere mate, — in onkunde van derzelver acrd, eigenfchappen, de zeden des y olks, de gefteldheid des lands, enz.; ook in de duisterheid der taal,
— 3) in vooroordeelen, zoo als : afkeer van den Bijbel; gewoonte, van kindsbeen of die ftukken te lezen,
zonder ze te veritaan; gebrekkige verklaringen, enz.
\Vij wenfchen hartelijk, dat deze fchoone Verhandeling
Naar doel bereiken, en bij velen liefde tot de Muze van
Sion moge verwekken!
Aan het Thema der Redevoering: dat de welfprekendheid Met flechts noodig is ow der toehoorderen wil,
maar ook , boven het bloot wijsgeerig voorftel, eene

in-
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innerlijke waarde bezit, — zal naauwelijhs iemand twijfelen , dan een of andere drooge Wiskunftenaar. Zells
\Vijsgeeren zullen het tegendeei niet beweren ; wanneer men, namelijk, de welfprekendheid zO6 bepaalt,
gelijk bier gefchiedt , van natuurlijk te fpreken, joist
iwereenkomflig den card der zaak, en het oogmerk, dat
7I1C7l bedoelt. lmmers , ook een Wijsgeer zal niet anders zoeken te fpreken , en omtrent deze ruime bepaling
der welfprekendheid kan geen gelchil zijn, maar wel,

hoeverre de figurcn en beelden in de welfprekendheid
mogen gedreven worden , en in hoeverre men zich daarvan hebbe te onthouden ? Met reden monflert de Schrijver
den hoogdravend bloemrijken of zwellenden 110 en den

fentimentelen

toon nit. Het noemen van den laatflen,
en het kiezen van voorbeelden uit den eertien, (lang
vergetene kanfeltermen van den belagchelijkftenftempel)
bewijzen, dat dit ftpk van ouden datum is: immers,
vie zal er thans nog „ fchreijen bij 't gezigt der kuifthe,
heilige maan," of „ geestellike koornairen op die of die
wijze in zijne hand wrijven?" — Maar de echte, ware
welfprekendheid des harte (dit betoogt de Redcnaar zeer

wel) is den mensch zoo eigen, als de taal, die hij
fpreekt. Doch joist daarom hadden wij wel gewenscht ,
dat hij in de Verhandeling, getiteld: Is het welfprekendheid, de orde in cone Redevoering to verbergen? niet
zoo bepaaldelijk alleen aan de welfprekendheid van den
kanfel gedacht had. Immers , bij zijn betoog fchiint hij
enkel deze op het oog gehad te hebben; en cilia' . konen , gelijk hij zeer wel aantoont, voor het gemak der
toehoorderen , en tot beter onthouden der zaken , die deelen en onderdeelen zeer goed te pas.. Doch is dit ook
zoo b. v. in hartstogtelijke ftukken, in Philippica's, in

CatilinariJn,

in lof- of lijkredenen, waar de fpreker,

vervuld van den held , wiens beeld voor hem ftaat , of
van den vriend, den bioedverwant, wiens geniis hij befchreit — waar de volksverdediger, vol edele verontwaardiging tegen den loozen of onbefchaamdcn belager
tier vfijheid,aan zijne opgekropte gewaarwordingen den

Qq
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vrijen teugel Iaat ? Men verbeelde zich CICER.0, die
tegen CATILINA dondert: men late hem alle zijne
hcerlijke trekken behouden, maar b. v. in de eerfte Redevoering aldus zijne ftof verdeelen: „ 1k zal bewij„ zen: t) dat er eene zamenzwering beftaat ; a) dat
„ CATILINA daarvan de hoofdaanlegger is; 3) dat het
„ aldus hoogst onbefchaamd van hem is , in den Raad
„ te verfchijnen.” Niemand zal ontkennen, dat deze
orde geleidelijk is, en men zal bier ook niet

te veel dee-

len of onderdeelen vinden. En nogtans zou iets dergelijks het geheele ftuk, dat men toch waarlijk wel eene

Redevoering

'nag noemen , belagchelijk maken. Wij zou-

den hiervan niet gefproken hebben, indien de Eerw.
KIST zich alleen tot kanfelwelfprekendheid bepaald, of
het gezag van DEMOSTHENrs, cicnR 0 en FEND L ON niet gewraakt had. Dezen , althans de beide
eerften, k.onden niet anders fpreken. Schoon wij, koele
lezers na 18 of 20 Eeuwen, hun misfchien wat meer
orde mogen toewenfchen ; die orde ware misfchien voor
bun oogmerk doodelijk geweest.
De Redevoering, over het belang, dat Zeij bij de befchaving van ons verfiand hebben, is eene der fraaiften in
den bundel, hoewel gebeel bekende zaken bevattende.
De Redenaar , die zoo dikwijls bij de opening van ge.
leerde Genootfchappen den invloed der wetenfchappen
op de zeden en de we]vaart van een Volk bad booren bebandelen , belloot bij die -an Prodesfe Conamur te Arnhem, als van een Genootfchap , meer beftemd tot onderlinge oefening dan tot algemeenc verlichting , de voordeelen der verftandsbefchaving voor den befchaafden
zelven aan te toonen. De onuitputtelijke rijkdom derNatutu , die der Gefchiedenis en naanwkeurige Wetenfchappen , levert den Spreker ruime ftof, om over het zielverhefende, het zalige, en het hartverbeterende dezer
nafporin gen nit te weiden, en te toonen, hoe deze verftandsberchaving ons zelfs met den flood niet zal verlaten ; — alles toegepast op de plegtigheid van den dag.
%Vaartoe eindelp. bet Ladle ftuk bier eigenlijk geplaatst

VERHANDELINGEN EN REDEVOERINGE N. 583
plaatst zij, is ons vreemd. EwAL D is een goed Schrijver, 't is waar; maar om hem, en wel bepaaldelijk

Zen

zijner veeivuldige werken, als model van welfpre-

kendheid aan te wijzen, even als waren die werken
reeds met de goedkeuring der nakomelingfchap getternpeld, (hetwelk flechts zeer enkel, bij

zeer uitliekenek

tijdgenooten , bet geval kan zijn) dit fchijnt ons wat te
gewaagd toe. Ongetwijfeld zijn de bier medegedeelde
brokken fraai ; loch men kan er in andere nieuwereDuitfche Schrijvers nog wel fraaijere vinden, en bet echte,

klasfieke eenvoudige vindt n.en er toch zoo niet in.
Dan, wij moeten ons bekorten. Onder de zedekundi-

g eVerhandelingen is die over den invloed van bet kiLine
in de wereld op bet groote, welken men in de geringfte
deeltjes der zamengeftelde ligchamen , de kleintle en meest
verachte foorten van lchepfelen , in geringfchijnende denkbeelden , invallen enz. , kleine voorvallen, en in eerfte
beginfelen van volkomenheid vindt, der beliartiginge
waardig; fchoon de Spreker ook wel eens , vooral in
het vijfde fluk, te veel drukt op de gevolgen van het

axioma: „

Hetgeen thans groot is, is eentuaal klein

geweest ;" waartoe men dan natuurlijk alles kan brengen. Het gevolg, intusfchen , hieruit afgeleid, dat,
namelijk, geene algemeene Voorz ;enigheid zonder eene

bijzondere kan beflaan , is zeer joist en trelIend.
In de vierde Verbandeling worth de moeijelijke vraag wegens bet voor- of nadeel der Luxe (weelde verkiest haar
de Schrijver niet te noemen , dewiji zulks eene meer of
min ongunftige beteekenis heeft) door eene behoorlijke
bepaling des woords aldus beantwoord, dat de

Luxe

op zichzelve, als bet gebruik van zoodanige zinnelijke
dingen, die wij misfen kunnen , gansch niet verwerpelijk en den Staat zelfs voordeelig is, en flechts Diet oils
vermogen, onzen ftand, nnzen tijd moet te boven gaan,
ons niet te zeer wegflepen noch in onmatigheid onr.aarden, wanneer zij de fchromeiiikite gevoigen naar zich
fleept. Het verwondert ons, dat de Eerw. Schrijver
zoo onbepaald den Schouwburg, zoo als hij thans is,
y our
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veJr de dengd nadeelig befchouwt. Met eene goede
keus uir de ftukken, die thans gefpeeld worden, kan
men toch waarlijk vele aantreffen, die het hart roeren
en met edele gezindheden vervullen. — Het zij ons verguild, bier eene aanhaling te verbeteren uit de Fader!.
Bibliotheek , (bl. IN) waar van HENDRIK Koning
von Frankrijk, gewaagd wordt, die in 1174 zou geleefd hebben. Doch HENDRIK II leefde in de zestiende Eeuw, en HENDRIK I flierf reeds in io6o. Het zal
dus LODEWIJK VII moeten zijn ,die in dat jaar regeerde, welke hier bedoeld wordt.
Minder dan deze treffelijk bewerkte Verhandeling voldeed ons die over den invloed der verwisfeling van uittvendige omitandigheden op de wending van bet menfchelijk karakter. Deze itof is zoo algemeen, zoo wetnig nieuw, dat het zeifs den bekwamen K I s T niet geliikken kon, daarover veal belangrijks te zeggen. Wij
zullen ons daarbij dus niet ophouden, en liever nog
lets van de twee zedekundig-godsdienftige ftukken zeggen, die in dezen bundel voorkomen; de tegenwerping
tegen bet Christendom, uit de menigvuldigheid van deszelfs hedendaagfche verachters ontleend, en de Redevoering van PAULUS voor den Areopagus. Eerstgemelde wordt , door eene zeer vernuftige wending, (nadat men de verachters van bet Christendom zelve als
weetnieten, misichien wat al te lterk, en als zeer be-

inconfequerite menfchen heeft ten toon gefield) daardoor in een' bewijsgrond voor bet Christen-

dorvene en

dom veranderd, dat zij volkomen ftrookt met de bijbeliche leer van 's menichen diep bederf, en a) deze
yerachting en haat , zelfs in eene nog veel fterkere mate, dan thans het geval is, in de gewijde bladen voor1Peld zijn. Eerstgemelde grond komt ons zwak voor,
of te veal te bewijzen ; de tweede, daarentegen , zeer
joist. B o it GER heeft meer of min betzelfde denkbeeld
in zijne tweede Leerrede ontwikkeld. Maar dit geheele
fluk past ook wader minder voor de tegetrwoordige betrekking van Christendom en Ongeleof tot elkander.
vca
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Toen de Schrijver deze Verhandeling f'elde, (in 1796)

met verachting van CHR1STUS
te fpreken, en den Godsdienst der Natuur op te hemelen
en te verheffen (hl. ao7.) Thaus is dit bijna omgekeerd, wat de uitdrukkingen betreft. Sommigen , ja
velen, vooral in Duitschland, ontzien zich niet, de
was bet nog mode,

taal der hoogite regtzinnigheid te gebruiken, Drieeenheld , Verzoening enz. te prediken ; terwiji zij intusfchen den Schepper, den onafhankelijken Schepper des
Hemels en der Aarde , niet erkennen , en , met eerie felrandelijke woordverdraaijing , aldus den gemocdelijken Christen bedriegen en tot zich lokken. Vet Deismus , daarentegen, ligt geheelenal ter neder ; mar deszelfs val
heeft , helaas ! de Godverzaking verfterkt. Iliertegcn
past bet den Christenleeraar thans met nadruk de ftem te
verheffen, en vooral niet met eenige minachting op de
gronden van den Natuurlijken Godsdienst neder te
zien. — Doch dit in 't voorbijgaan.
Over de fchoone Redevoering van PAULUS te Ahe22e is meermalen gehandeld. De Eei:w. Schrijver beIchouwt haar alleen , om de wijsbeid des Apostels op
te merken, 1.) in de verftandige keuze der door hem
gepredikte waarheden , en a) in de wijze zijner voordragt. IIij drukt vooral dddrop , dat men niet denken
moet, dat de Christelijke geloofslcer hier volledig vervat zij (immers de Spreker was in de rede gevallen) ;
dat daarentegen ook (en bier ziin wij ten voile met
bem eens) de prediking van bet Evangelic aan de Heidenen met de waarbeden van den Natuurlijken Godsdienst moet beginnen ; en dat de verkondigers van hetzelve , op bet voorbeeld van PAuLus, daarbij met
voorzigtigheid, beleid en menfchenkennis moeten te
werk gaan.
Na alle deze aanmerkingen loopen wij nogtans zeer
boog met dezcn bundel, en hopen, dat de Heer xrs T
nit den voorraad , dien 1113 gewis oak van latere jaren
beat, ons fpoedig op een tweede Deel zal onthalen.

Qq
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De Voorfpelling van yezus aan Pettus, Matth. X171:
18, 19. overwogen in eene Leerrede, met eenige bijgevoegde Aanmerkingen, door r. K O U M A N S B R o uWER, Predikant te youre. 7'e Amlierdam en Leeuwarden, bij A. B. Saakes en J. W. Brouwer. 1817.
In gr. 8vo. 52 Bl. f
-:

De geest des tijds fchijnt het mede te brengen, dat
Protestanten en Katholieken hunne flellingen tegen elkander op nieuw verdedigen, en aanleiding ontvangen
tot nieuwe fla y ing van dezelve, die nu wel degelijk
dient te zijn, omdat het thans een tijdflip is , waarin
bet verlies van eenen yeldilag mot 17 eel scvaar verzeld
gaat. Welnu, dachten wij bij onszelven, toen wij deze, in zeer ernilige en mannelijke taal, in vurigen geest
geflelde, leerrede van den Eerw. BROUWER, en dus
wederom een fink in dit yak ander ons oog kregen;
waartoe al dat gefus en geroep om ftilte ? Wanneer het
dan zoo moet, en niet anders wil, laten de partijen elkander under de oogen zien; de , Voorzienigheid weet,
waar bet goed voor is. Bij velen is dat geroep om /bite, en om niemand te ergeren, ook al eens, misichien
zonder dat zij het zelve weten,(terwij1 anderen het wel
van zich weten) onverfchilligheid tegen geopenbaarden
godsdienst in het geheel. Hij, die nu gevoelt , dat het
ftrijden zijne zaak niet is, en /lever wil leven en leven
laten, die kan dat immers toch doen, en zien den itrijd
toe. Onder, ja door denzelven gaat de geest des tijds
in zijne ftille werkzaamheden toch zijnen gang; en een
gebouw is immers dan eerst betrouwd, wanneer de fondamenten te voren goed zijn nagezien. Wanneer men
aangevallen wordt, waarom zou men zich niet molten
verdedigen? en dit is de protestantiche •kerk gedaan.
Ondertusfchen flrijde men met de regte wapenen, met
ijver your de waarheid, maar zonder hatelijkheid omtrent andersdenkenden. Wij willen dus met deze uitbuc-
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boezeming aan de fcheldende fchreeuwers geene vrijheid.
hebben toegeltaan , hunnen hatelijken aard in te volgen;
maar zullen hen altijd befchouwen en ten toon ftellen
gelijk zij verdienen.
De Eerw. BROUWER betnigt ,

in

zijn voorberigt,

de nutteloosheid der wederleggende godgeleerdheid op
den kanfel te erkennen; maar is toch van gedachten,
dat er belangrijke gefchilftukken rakende het karakteristieke des Christendoms zijn , waaromtrent men , wanneer zij ter bane komen, niet zwijgen mag. Wij zijn
dit met hem eens.
De /telling, dat Petrus door Jezus tot Opperhoofd
der kerke zij benoemd, en de Pausfen zijne opvolgers in
deze waardigheid zijn, is, naar des fchrijvers en ook
naar ons gevoelen, eene grond- en vele andere voortbrengende, dwaling der R. kerk. Zij is gebnuwd op de
voorfpelling, die BROUWER hier behandelt. A de

eerfie plaats

tracht hij Karen waren zin op te geven.

Kephas of Petrus, d.
te kennen, aan den
eenen kant, dat Hij hem tot eene hooge waardigheid in

Door dien Apostel den naam van

i. Rotsfieen,

te geven, gaf Jezus

zijn Rijk wilde verherTen; maar ook aan den anderen
kant, dat hij in die waardigheid van Hem, als zijnen
Opperheer, afhankelijk was en bleef. Ook volgende
lotgevallen werden vaak in de gegevene namen voorfpeld; zoo ook in Petrus geval. Op hem zoude de gemeente van Christus gebouwd werden, d.-i. Hij wilde
hem ten grondlegger zijner kerk makes, eerier kerk,
die voor geen gevaar ooit zou bezwijken. Er wordt nu
eene korte uitbreiding dier voorzegging gegeven, waarin bet under andere beet : „ laat dan vrij den Duivel
op allerlei wijze tegen de muren van dien Godstempel
rammeijen."(!)
Dat de Verlosfer Petrus de fleutelen van bet Koningrijk der Hemeien geeft, duidt aan, dat Hij hem eenig

Binders en ontbindcn beet :
leeren, onderwijzen, gebieden, verbieden en dergel.

bewind geeft over zijne kerk.

Eindelijk wordt aangemerkt, dat niet Petrus alleen,
maar

p. KOUMANS BROUWEg.

588
maar ook

de

overige elf Apostelen die magt ontvangen
hebben.
In het tweede deel toont de Eerw. BROUWER aan,

wat de uitkomst aangaande de vervulling dier voorlpellingen geleerd heeft. — Petrus liet zich het eerst

hij doopte de eerfle Heidenen. De kerk is tot nog toe tegen alle aanvallen be!land gebleven.

in het openbaar hooren. Ook

Het derde deel ontvouwt het fnoode misbruik, van
die leek gemaakt. Dit beftaat in de !telling der R.
kerk, dat de Paus bet zigtbaar opperhoofd der geheele
Christelijke kerk is. Deze !telling ftrijdt tegen andere
uhdrukkelijke gezegden des Heilands, die alle meerderheid der App. onderling volftrekt verbieden; — ftrijdt
tegen de gewijde gefchiedenis ; want nooir beat Petrus
zich boven anderen veoeven, of hebben de overigen
hem den voorrang geichonken; integendeel worden
zij wel degelijk met hem gelijk gefteld; — rust, eindelijk, op onderfcheidene valfche vooronderftellingen,
zoo uitlegkundige als gefchiedkundige. Er that Matti).
XVI. geene enkele lettergreep van Petrus opvolgers.

De

Opperbisfchop van Rome heeft nimmer wonderen

gedaan. Hij kan geene akte van aanftelling toonen. Eindelijk: die leer ftrekt tot oneer van den Verlosfer.
Aardfche Koningen hebben Sredehouders noodig: flij
niet. [Maar dit doet, dunkt ons , weinig af; even min
heeft Hij predikers noodig, en kan door zijnen verborgenen invloed de menfchen wel zaligen. En dat Jezus, Matth. XXIV, wel fpreekt van valfche Alestiasfen, maar niet van zulken , die zicii voor zijne Stedehouders zouden uitgeven, is, dunkt ons,klaar.] Christuts geeft nergens een' wenk aangaande zulk eenen Stedehouder,, en die zich daarvoor uitgeven , hebben zich,
fours grovelijk tegen het gezag van hunnen Heer vergrepen. Ook hunne onfeilbaarbeid wordt met duchtige
historifche bewijzen, in de aanmerkingen achrer de
preek, we,lerlegd.
De toepasfing vermaant tot mocd, nit hoofde van
's

.LEERREDE.
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'5 . Heilands verzekering, dat de poorten der he! zijne
gemeente niet zullen overweldigen ; en tot eerbied voor
zijne leer en die der App. , als met goddelijk gezag
kleed.
De Itij1 van den Eerw. BROUWER is vurig en krachtig; fours hevig genoeg. Dit kan nog eenigzins tegen
Pausdom maar wij wenschten, dat de fprekers altijd
onderfcheid maakten tusrchen paufelijke en katholieke
kerk. Van de eerfte mag meer gezegd worden dan van
de laatite, van welke zij ilechts eene verbastering is;
en deze onderfcheiding zou veel misverfland voorkomen.

is de redenering gegrond, en alles zit in deze
preek goed ineen.
Voorts

Bijbelfche Gefchiedenisfen, in vragen en antwoorden,
voor mijne Leerlingen, door G. ro C RAMER
VON BAUMGARTEN, Predikant to Middelbert.
re Groningen, bij R. J. Schierbeek. 1817. In kl.
Svo. 89 Bl. f 5- 8

Dit boekje zal, behalve door den Eerw. vervaarcliger , buiten twiifel ook door een aantal andere leeraren
in hunne catechifatien gebruikt, en met nut gebruikt
worden. Het vooronderftelt, zegt het voorberigt,reeds
eenige kennis aan de bijbelfche gefchiedenis; maar evenwel, meenen niet meer, dan men doorgaans bij
bet kind, dat men den leeraar toezendt, mag verwachten. Wij hebben het met tandacht nagegaan, en vonden het volledig genoeg, beknopt en tevens onderhoudend. Het geeft overvloedige aanleiding, our door den
Bijbel zelven overal, waar men goedvindt , genoegzaam

uit to weiden, en tot zoodanige zedelijke lesfen, als
zich van zelve bij iedere gefchiedenis aanbieden: al/ezins draagt het onze goedkeuring weg, dat de leerling
die zelf zoeken moet, hetgeen hem vast niet moeijelijk
-alt , wordt de aangeltipte gefchiedenis flechts door den
onderwkizer doelmatig nagegaan. Ons kwam geene belang-
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]angrijke aanmerking te \Toren; hoewel wij daarom geenszins

eenig

ander foortgelijk vraagboekje achteruit zet-

ten. Voor den eenen zal dit , voor den anderen echter
ook een ander , b. v. het onderwijsboekje van den Eerw.
VAN MEER TEN, (waarvan de vijfde oplage ter perfe is) meest bruikbaar zijn.

Yerhandeling over de werking van den 4z,ifn in den
Typhus, door C. H. A Ro y , Lid van het Koninklijk
Nederlandsch Infiltuut enz., uitgegeven door de eerfle
klasfe van hetzelve. Te Amilerdarn, bij Pieper en
Ipenbuur. 1817. In gr. 8vo. so .131. f : -11 -:

Eene, door den beroemden Dorpatfchen Hoogleeraar
PARROT gefchreve-ne, verhandeling, voorkomende in
jet journal van HUFELAND, heeft aanleiding tot het
fcbrijven van dit ftukje gegeven. PARROT, namelijk ,
door de ondervinding de zoo weldadige werking van den
azijn in den typhus hebbende opgemerkt , had daaruit opgemaakt, dat die ziekte, ten minife grootendeels, uit
eene bedorven gal voortkomt, en dat dus bier de azijn,
als een plantenzuur,, dat bederf tegengaat, in 't bijzonder de daaruit ontwikkelde zenuwverdoovende luchten
vernietigt of althans vermindert, en zoo doende bet
hoofdtoeval der ziekte, de aandoening van bet herfengeftel, wegneenit. Onze beroemde Amfterdamfche Geneesheer tracht dit gevoelen te ontzenuwen, en fchrijft
de weldadige werking van dit geneesmiddel aan deszelfs
ontftekingwerende eigenfchappen toe. Om dit te betoogen , !felt hij eerst den ontftekingachtigen aard van den

typhus,

op bet voetfpoor van HUFELAND, HILDE-

BRAND en anderen, vast; toont deszelfs grout verfchil van de rotkoorts aan, van welk karakter hij beweert, dat PARROT haar gehouden , en diensvolgens
zijne geneeswijze heeft ingerigt ; trekt daaruit het ge-

volg, dat zij door ontflekingwercnde middelen moet behaa-

C.
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tandeld worden , dat de aziin hier ook als zoodanig werkt ,
en dat hij deze werking met andere zuren, en zelfs met
andere bedarende middelen, gemeen heeft; hetwelk dan
met verfcheidene voorbeelden, waaronder ook een uit
des fchrijvers rijke ervaring, wordt aangetoond.
Wij laten het gevoelen van den Hoogl. PARROT
daar. Geen geneesheer, en dus niet gewoon zijnde aan
het ziekbed waar te nemen, kan men zijn getuigenis, in
zulk een seeder punt, met regt wraken. Doch men moet
hem ook niet anders laten fpreten , dan hij werkelijk
gefproken heeft, of meer in zijne woorden zoeken,dan
er in ligt. Eene al te overvloedige affcheiding van gal,
welke dan ligtelijk bedorven is, of bedorven warden
kan, is nog geen rotkoorts. Zeker heeft PARROT onregt, door een' verkeerden leefregel, ten aanzien van
bet voedfel, als de voornaamfle aanleidende oorzaak aan
te merken: maar had evenwel die oorzaak geen piaats
gehad, en kon zij niet veel toebrengen tot den doorloop , welken PARROT bij de ziekte waarnam, en die
er toch pen onaffcheidelijk toeval van is? Daarenhoyen, hoe naauw verwant zijn het galachtig en ontflekingachtig karakter der ziekten ! Hoe ligt ontflaat er eene
kleine ontfleking in de lever, en daardoor vermeerderde
affcheiding van gal; en vooral, hoe ligt wordt dit ingewand aan g edaan , als de herfenen hevig lijden! Ons
komt dus voor,, dat in den

typhus zeer wel ophooping

en bederf van de gal kan plaats hebben, zonder dat
daarom de typhus zijnen ontflekingachtigen acrd behoeft
of te leggen , of een' rotachtigen aan te nemen.
Vooral zijn de bewijzen zwak , waarop de geleerde
fchrijver de ontilekingwerende kracht van den azijnvestigt. Zelfs de aangehaalde fchrijvers zijn, over het algemeen, dit gevoelen niet gunflig. BOERHAAVE kende
geen beter zweetmiddel , en befchouwde het als krampitillend. JUSTUS AR NE ii ANN, als zamentrekkend,
zaclit prikkelend , en vele affcheidingen vermeerderend.
A. Y r EY, als gefchikt in

asthenifehe ontftekingen. En

buitendien, al geven wij toe, dat de azijn en anderezu-

ren
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ren in den typhus ontflek qtgwerend werken; waarom
zijn hier juist de zuren in vele gevallen zoo weldadig
bevonden? Is het niet, omdat in die gevallen eene galachtige complicatie plaats had? En kon dat niet zeer
dikwijls het geval zijn in eene ziekte, ontflaan als een
gevolg van den krijg, waarin maag en ingewanden en
zelve aan vele nadeelige veranderingen zijn blootgeiteld
nog meer lijden door de geftremde werking der huid?

en

Wij laten deze bedenkingen onzen kunstgenooten en
den Heere A R OY in 't bijzonder ter overweging over.
Ons verblijdde het , de gedachten van zoo vele beroemde Duitfche artier', omtrent den

typhus,

bevestigd te

zien door de zoo veel afdoende item van iemand,

die,

door zijne uitgeftrekte ervaring en diepe geleerdheid,
boven anderen daarover kan oordeelen. Wij prijzen
daarom deze welgefehrevene verhandeling alien kiinstgenooten ter lezing

en

ter behartiging aan.

Kunst., om gezondheid, jeugdige kracht en fchoonheid ,
in al de tijdperken des menfchelijken levens, te behouden. Door Prof. G. J. WENZEL. Naar den tweeden druk nit het Hoogduitsch vertaald. Te Zn2flerdam, bij J. ten Brink, Gz. en J. de Vries. 1817. In
gr. 8vo. XII en 192 III. f 2-:-:

Hike kunst, welke eenige waarde hebben zal, moet
zich een doel voorflellen, hetwelk bereikbaar is; antlers jaagt zij naar eene herfenfchim , en is, voor het
rninst, tijdverfpilling. Zoodanig eene kunst is die, ma
altijd jong en fchoon te blijven. Gezond kunnen wij
zijn, zelfs tot in den hoogflen ouderdom: en had de
Schrijver van dit werkje zich bepaalci, om ons daartoe
eenvoudige, op de ondervinding gegronde, voorfchriften te geven, wij waren hem, ook na bet werk van den
beroemden HUFELAND, dank fchuldig geweest.

'Nu,

integendeel levert hij ons , under een' eenigzins kwalrzalvel•-•
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verachtigen titel, een werk, hetwelk zich zeker nog
al aangenaam lezen laat , op vele plaatfen zelfs veel
goeds bevat, maar waarvan de eigenlijke (trekking blijkbaar valsch is. Hoe laat zich jeugdige kracht vereenigen met ouderdom? Wij bekennen, dat de jeugd voor
bet geheele leven van de grootae waarde is. En daarom vinden wij het voorfchrift van HUFELAND ZOO
om den ouderdom zoo veel mogelijk te verwijderen, alles te vermijden, wat denzelven verfnellen, alles
te doen, swat hem vertragen kan. Dan bewaart men
jeugdige kracht en gezondheid. Ook komen ons de
voorbeelden van een' jeugdigen ouderdom, uit het planten- en dieren-rijk door den Schrijver gekozen, niet
zeer gelukkig your. Boomen kan men zich niet voorftelien als oude individual; zij alien ons het beeld voor
van ontelbare genachten, uit den moederaatn voortge=
fproten en daarop voortlevende. Hoe kan voorts de
herfchepping van eene rups in eene kapel een bewijs
opleveren voor eenen jeugdigen ouderdom? Zoo zouden
er dieren zijn, welke eerst op dat leefperk tot voile rijpheid komen, waarop de anderen in 't algemeen afnemen
en verkwijnen. Dergelijke losfe fpelingen van het vernuft zijn inderdaad niet zeer gefchikt, om eene para-

doxe

(telling te bewijzen. Op deze wijze, namelijk a

bewijst de Schrijver in de eerite afdeeling de mogelijkheid, om gezondheid, jeugdige kracht en fchoonheid
tot in den hoog(ten ouderdom over te voeren. De wet=
ten, volgens welke de natuur dit zoude verrigten,wor•
den in de tweede afdeeling opgegeven. Zij zijn hoofdzakelijk dezelfie, welke HUFELAND, in zijne K1112.11
Om

het menfehelijk /even te verlengen, opgeeft. Doch een

bijzonder gewigt fchijnt de Schrijver te hechten aan bet

bezitten van veel masfa , als een middel ter bewaring der
jeugl Bet is waar,, groote dieren, zoo als olilanten,
walvislchen enz. , leven lang. Maar hoe traag wasfen
zij op! En dat jeugdige kracht niet van de masfa afhangt, ziet men aan de over bet algemeen langdurige
jeugd der vogelen, vooral der hoogvliegende. De ver.
BOEKIIESCII. 1817. NO. 14.

r

eisch,
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eischten tot een Lang leven en laten ouderdom zijn daarenboven niet aileen in het levend Ichepfel, maar ook in
de betrekking , waarin hetzelve met de overige natuur
flaat, gelegen. Voor het overige bevat deze afdeeling
vele lezenswaardige voorbeelden van de flerke werking
der natuur, ook in den mensch , tot behoud van leven
en gezondheid. Dit vermogen der natuur wordt nog nader ontwikkeld in de derde afdeeling, waarin de Schrijver uit eene korte befchoutving der levenskracht, met
refit, de gewigtige gevolgen trekt, dat van Naar, van
hare behoorlijke vernieuwing nit den rijken voorraad der
ratuur, gezondheid, jeugd en fchoonheid vooral afhangen. In de vierde wordt nog nailer aangetoond, hoe de
rnensch die levenskracht bewaren kan , en daarbij voora aangedrongen op de betooming der driften, op een
vergenoegd, matig en werkzaam /even, zoo veel
xnogelijk in de vrije natuur , en verwijderd van alle weel.
de en wellust. Van de vijfde tot de achtfle leert ons de
Schrijver de vrienden en vijanden der levenskracht meer
bepaaldelijk kennen: dezelve zijn dos, als 't ware,
eene uitbreiding der vorige, en bevatten, even als doze, een aantal nuttige lesien en gewigtige voorfchriften. Vooral drukt de Schrijver op de noodzakelijkheid,
om zoo min mogelijk van de natuur of to wijken, als
zijnde in dezelve de levenskracht , als in eene rijke
bron, befloten, zoodat het levend ligchaam daaruit telkens nieuwen voorraad kan putten. Dit denkbeeld y inden wij zeer juist ; twijfelen echter,, of juist der opgedolvene aarde zulke levenskracht uitfiroomt. Ook vinden
wij de ftelling, dat alles leert in de natuur, en dat

le-

'Yen en beweging cfngen van denzelfden aard zijn, even
onbepaald in hare beteekenis, als onvruchtbaar in hare
gevolgen. De twee laatfle afdeelingen loopen over het
bewaren der fchoonheid, voornamelijk van de huid, en
ftrekken vooral ten betooge ,dat ware fchoonheid geheel
van de g.zondlieid van ligchaam en ziel afhangt.
Den paar misvattingen, waarvan de eene vrii drollig
is 2 Lanett:a wij nog aanflippen. 131. loflaatsEL wA ND s
A L-
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rALKn: wij kennen geen dier met dien naam. Bl. 23
Selivand: wij kennen wel een' man,

beet het Valk uit

doch geen land, van dien naam; en een mensch heeft
toch geen valken in zijne ingewanden.
bl. 33 , moet zijn Adanfonia.

ilndanofia,

De druk is zindelijk, de vertaling van bet clichtflukje
Haar BURGER gelukkig , en de titelplaat beide waardig.

Natuurlijke Ilistorie van Surinaamfche Flinders, Haar'
het levee geteekend en gekkurd, en befchreven door
een' Liefhebber. (In het Nederduitsch en Fransch.)
Ifle Aflevering, met 4 Platen. Te Anllerdam, btj
J. C. Sepp en Zoon. In gr. 4to. f 5-:-:

Een werk van eenen liefhebber voor liefhebbers! De
fe l irijver, opmerkende , dat men in de werken van c R AIli It en STOLL en van Mejufvrouw MERIAN wel
fraaije teekeningen van eenige vlinders en ruplen nit het
westelijk halfrond vindt, die echter niet altijd tot elkander behooren,zoodat men wel eons van de eene foort
vlinders zonder rupfen, en van de andere foort ruplen
zonder vlinders aantreft ; en vastilellende, dat dit getvigtig gedeelte der Natuurlijke Historie bijzonder noodzakelijk zij voor de veredeling van onzen fmaak en voor
de liitbreiding onzer kundigheden, heeft zijnen kostbaren tijd wel willen befteden tot het teekenen en befchrijy en van Surinaamfche vlinders. De platen zijn in alien
opzigte nitmuntend, en der Heeren SEPP EN Z 0 oikt
ten voile waardig; en de tekst? nu ja, de tekst zoude
fchijnen voor eene halve eeuw vervaardigd to zijn, ware
het niet , dat werken van later tijd in denzelven vermeld
werden. De Nederduitfche NI
tie

is nog lets minder dan

mannelijke en krachtige

ilij1 van MARTINET; en
den Franfchen ilijl zoude BUFFON altoos niet voor den
zijnen erkennen. Immers eene periode, zoo als de volgende: non _point, ce:endant , que le celui a forte

#2oim' beau de l' enveloppe de la chryfalide,
Rr

(bladz. 3 van

het
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het voorberigt) zoude de kinders op eene Franfche
kostfchool doen lagchen.
Uit hoe vele afleveringen dit kostbare werk zal beftaan, words niet gemeld; en daar wij alle de vlinders
van Suriname niet kennen, durven wij daaromtrent
ook geene g isfing wagen. Wij willen dus Hever het vervolg afwachten, en dan ons gevoelen over het gelled
mededeelen. Voorloopig verzoeken wij onze lezers, de
fchoone uitvoering der platen met ons te bewonderen , en de uitgevers daarvoor hartelijk te danken.

Het Leven van PETER DE(N) GROOTE(N), Keizer alder Rusfen. Naar het Hoogduitsch van L 0DEWIJK PFLAUM. Te Arnhem, bij J. H. Moeletnan. 1816. In gr. 8vo. i88 231. f
io-:
1)e groote rol, die Rusland federt eenige jaren op
het tooneel der wereld —niet begins te fpelen, maar —
met zoo veel glans vervult , dat Europa met verfchillende aandoeningen daarin eerlang de hoofdperfonaadje
te gemoet ziet; de naauwe betrekking van herzelve op
ons Vaderland, door' eene algemeen toegejuichte echtverbindtenis; de fchitterende den-den van deszelfs ALE )(ANDER, grouter dan de Macedonir : dit alles deed ,
vooral bij ons, door Ruslands dappere benden verlost ,
de belangftelling in dit onmetelijk Rik en deszelfs Vorflenhuis ten top rijzen. Geen wonder dus , dat bet bovendien zoo yerdienflelijke werk van den Heer sCHE
TEMA in korten tijd was uitverkocht; en dit goede
vercier fchijnt Uitgever en Vertaler des voor ons

geheele Gefchiedenis van PETER, door den Heer PFLAUM in een

den werks genoopt te hebben, oin de

kort begrip gebragt, onzer Natie in de moedertaal aan
te bieden.
Dit werkje nu is zekerliik verre, van de grondigheid,
nicawheid, en den bondigcn, mannekiken flij1 van het
ge-
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gefchrift ones Landgenoots te bezitten; de bronnen
worden genoegzaarn niet opgegeven, en wij kunnen
daardoor ook de juistheid van eenige daacizakLn niet beoordeelen; hier en daar ziin de bloemen te welig gete gunflig

ftrooid; en over 't algemeen wordt de held

gefchilderd, en zijne vlekken, vooral de doodilraf, ongetwijfeld aan zijnen zoon voltrokken, worden in een
voordeeliger licht geplaatst, dan de pligt des Gefchiedfchrijvers duldt :maar nogtans is het zeer onderhoudend
gefchreven; men leert, in een kort beftek , daaruit den
held genoegzaam kennen; en vooral draagt het onze
goedkeuring weg, dat PETE Lt 's leven en daden diet
in alien adem tijdrekenkundig achter elkander worden
verhaalci, maar, naar 's mans ondericheidene betrekkingen , onder zekere hoofden gebragt, waarbij men
nogtans alle herhaling, die anders'aan deze manier nog

al eigen is, vrij zorgvuldig vermild beeft: Om de aandacht van allerlei lezers te boeijen , is het bock mede
gefchikt, door de talrijke

Anecdotcn,

mildelijk daarin

verfpreid, maar welter echtheid wij vooral gaarne door
vermelding der bronnen hadden gewaarborgd gezien.
Doorgaans zijn deze bijzonderheden ten voordeele van
PETER: wij kennen echter eene verzameling, volgins
den titel te Lontlen (doch waarfchijnlijk in Frankrijk)

Anecdotes et recueil de cotitumes et de traits d'histoire naturelle, particuliers aux &Prens peuples de la Rusfie, par nil voya1.7„eur, qui a lijourne' treize ens dans cet empire, 6
in 1792 gedrukt , onder den titel van :

deeltjes 12M0. waarin PET ER ' S karakter en laden
veel ongunfliger gefchilderd worden, vooral zijne wreedheid jegens den hofdrukker TALITZKOI Daar
echter ook bier de bronnen flechts zeer in 't algemeen
worden opgegeven , verdient deze verzameling van Anccdoten althans niet meet-, ja minder geloof dan die in
het werk van PFLALTIII, Welke uit bekende en echte
berigten fchijnt te hebben geput. Wij hadden echter
wel gewenscht, dat hij ons uit gemeide verzameling
het fchoone

Verdraapaamheids- Edict
P r 3

van 1702, altitans
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thans bet tweede artikel, had medegedeeld , waarin

T E R zelfs aan Officieren zijner legers , van andere gezindten zijnde, bet houden van leeraren, en overal het
bouwen van kerken , vergunde.
De acht boofddeelen, waarin P E T E R's leven verZijne jeugd. 2.) PE TER wordt 4?-

deeld is, zijn : t.)

deenheerfcher. 3.) PETER 'S groote hervormingen. 4.)
PETER op refs. 5.) Zijn leven als Regent. 6.) Zijn
lifilitaire /even. 7.) Zijn huisfeltjk leven. 8,) Zijne men,
fchelijkheid. Zijn dood. Reeds in zijne jeugd zien wij
hem bier door verlichte broedermin boven den ouderen

IWAN tot den troon geroepen; door baatzuchtige zusterhaat met denzelven in bet beftuur vereenigd, doch
eigenlijk onder voogdijfchap dier oudere zuster, (Welke
bier echter, benevens haren guniteling GALLITZIN,
te zwart afgefchetst wordt ; men zie flechts den onzijdigen LEVESQUE, in deszelfs

Histoire de Rusj7e;)

hemzelven weldra in lijfsgevaar, door het fchrikkelijk
oproer van 1682, hetwelk bier in de flerkfte k]euren,
wel wat al tepatisch , gefchilderd wordt ; eindelijk Aileenheerfcher,, door de zegepraal op SOPH/A, in 1689; en
van nu of zwanger gaande met bet denkbeeld zijner groote hervormingen , waartoe de

Genevees L E F 0 R T hem

zeer behulpzaam was, die echter aan den anderen kant
zijne zedelijklieid ondermijnde. Verbazend moeijelijk ,
voor 't overige, ging het met de ontbolftering der Rus-

fen : hadde PETER niet , gelijk alle groote hervormers,
een' ijzeren wil gehad, hij ware gewis daaronder bezweken. —'s Mans reizen , vooral de tweede naar Holland,
worden wat fchraal behandeld: nu! bet was ook moeijelijk , om er nd SCHELTEMA veel nieuws van te
zeggen. PETER 'S leven als Regent is het merkwaardigite gLdeelte zijner loopbaan , en bet belangrijkLte van dit
boekje. De daadzaken zijn bier flechts aangeftipt , en
web is dit boofdfluk bet langfte. 's Keizers liefde tot
geregtigheid wordt onder andere bewezen door bet geval , dat hij op de klagte van een' zijner onderdanen,
een'

Rigafchen

burger , voor bet geregt verfcheen , veroor-
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oordeeld werd, en te vreden heenging: iets, 't Welk
den Regteren en hem even veel eere doet. Zijne godsdienitige verbeteringen, (verbazend fterk v . or het toenmalig ftandpunt zijner Natie1 zijn hardnekkigc ftriid tegen bijgeloof, vooroordeelen en verouderde traagl eid warden Du achtervolgens naar behooren in 't licht gefteld.
Overal trachtte hij nuttige burgers te winnen, maim
weerde onverbiddelk,k alle yoden , als bedriegers en
Woekeraars. De fchepping van Petersburg, in eene
verovering op Zweden, maakt den gerchikien overgang
tot 's Keizers Militaire leven, of zijne Oorlogen tegen
de

Turken, Zweden,

Peen volftrekt aanvallende ver-

overingskriig van de zijde van PETER, gelijk de Schrijver te regt aanmerkt) en tegen de Perzianen. (Het is
merkwaardig, dat KAREL XII zegevierend bleef, zoo
lang hij het regt aan zijne zijde had, doch (traits na het
verwerpen van Ruslands vredesvoorftel, en na de trotfche taal: 1k rnaak flechts vrede in Moskow, werd overwonnen.) — Zoo voortreffelijk PETER als Forst was,
zoo berispelijk vertoont hij zich als Echtgenoot en Fader. Even als de ftichter van 1Confiantinopel, doet die
van Petersburg zijn' eigen' zoon fneven; mar often
hem niet in drift aan valfche verdenking —neen ! hoogstwaarfchijnlijk in koelen bloede aan de nicuwe inrigtingen , wele de zoon niet zou handhaven. Verheven of
afgrijsfelijk denkbeeld, naar men wil! PETER was gewis even zeer Patriot , en even weinigVader,, als n n UT u S. Dat A L Bx. t s zijn eigen dood zou geftorven
zijn, wordt bier beweerd , doch is hoogst onwaarichijnlijk. PETER ' S menfchelijkheid of gebreken, als zijne
grainftorigheid, wreedheid en dronkenlchap, worden
nu vermeld, doch tevens vergoelijkt door vele trekken
van eenen tegenovergeftelden aard, waaronder zekerliik
deze de meeste aandacht verdient , dat hij ziinen dood
aan ingeflagene jichtpijnen te danken had, opgedaan bij
het redden van fchipbreukelingen, en dat hij dus als een
offer der menschlievendlicid is gevanen.
In de vertaling komen hier en daar
K r 4

GermaNismenvoor,
b.
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b. v. genoodigd voor gettoodzaakt , ijsgraauw voor grijs
laster voor ondeugd, (blijkens den zamenhang op bl. 23) , dolflout (tollkiihn) voor
vermetel , flommer voor fluimering, tot reden brengen
(zur Rede flellen) voor onderhouden (over lets) enz.
(van menichen gebezigd),

GEORGE WILLEM voor WILLEM III (op bl. 67)
zal wel eene fout des Schrijvers ziin, die ligt aan alio

Engelfehe

Koningen den naam GEORGE toekent , even
als P H A R A O aan die van Egypte: en wij houden den
fpeer voor de ffeer of fpheer voor eene drukfout. Zou
bet waar zijn, dat de Geestelijkheid ten tijde van r ET P. R ddne Reliquie gekocht had voor eerie fom , waar,
voor hii zes

groote Oorlogfchepen

had kunnen later bou,

xven? — Bet papier is ongemeen gemeen.

Reis door Duitschland en Polen, in de jaren i8o6 tot 1813,
door G. G LEY, Profesfor bij het Collegie van Alencon. Met
cenige Aanteekeningen, betrekkelijk het Gezantfchap van den
Heel. DE PRADT, tlartsbisfchop van Mechelen, to Warfchau. (lit het Fransch veriaald. Te Dordrecht, bij A,
Blusrd en Zoon. 1816. In gr. 8vo. Int. X, bl. 202. f 1.16.;
Hoe nadeelig de verwoestende oorlogen der Franfchen mogen geweest zijn voor de Mlle beoefening der wetenfchappen en kuntlen, zij hebben nogtans daaraan dit nut toegebragt , dat manner van geleerdheid en naam de legers vergezeld , met dezen meer of min verwijderde oorden bezocht,
en hunne waarnemingen ons medegedeeld hebben, zoo over
hergene onder hunne oogen voorviel, als over Mies, war zij
der befchouwinge en aanteekeninge waardig keurden. Onder
de reizen, die aan gezegde oorzaak haar beflaan verfchuldigd
zijn, verdient gewis de beroemde togt van D ENON naar
Egypte in den eerflen rang geplaatst to worden; en het fink.
je, dat ter beoordeeling voor ons ligt, hoewel van kleenere
waarde en belang, dan het genoetcle werk , ontftond nit eene
gelijke bron, — de veldtogten van BUONAPARTE. Met
eene Franfche geestdrift, en al het vuur der jeugd, vergezelde DENON dat opperhoofd, in 1798 , naar de boorden des
itig s, die hij verilm8de to bezoeken, en werwaarts, nevens
hem ,
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hi m, een kring van andere voorname mannen flevende. De
tioogleeraar GLEY, daarentegen, werd, in a 8o6 , door den
Keizer aan zijnen ftillen werkkring bij het Collegie te Alenfon, waarin hij vijfentwintig jaren zich bewegen mogt,
op dens en tegen dank ontrukt; alzoo in meer gevorderden
leeftijd geroepen, om het 3de legerkorps , onder bevel van
den Maarfchalk DAVOUST, (naderhand Prins VANECILMUHL)
van den Mein tot aan den Niemen to volgen, in den veldtogc
tegen Pruisfen. Later, na den vrede van Tilfit , kreeg onze
fchrijver eene zending in Polen, waar hij bleef tot den 6 Februarij 1813,
Uit doze toedragt van zaken last zich verwachten, dat
GLEY eerder tegen, dan vooringenomen zijn moest met NAP OLE o N, en zijne verhalen, offchoon gevloeid nit eene
r;-anfcbe pen, logenflraffen doorgaans den dwazen iof, door
lage en laffe vleijers dies geefel van Europa toegezwaaid in
de bulletins yan den dag, het opflel van zijne afhangelingen.
Intusfchen, zoo iemand hierom de onzijdigheid des fchrijvers
verdenken durfdc..., dezen verwijzen wij tot de volgende gerustaellende getuigenis nangaande zijne Werkzaamlieden, door
hem geplaatst in de inleiding voor dit fink: „ Ik trachtte,
• door mijne fludii2n voort te zetten, mij to bevredigen met
„ mijzelven, en met de herinneringen, die, te midden mijner
• verflrooijingen, mij overal vervolgden; ik gaf acht op al
hetgeen in mijn hijzijn voorviel; ik zocht zoo veel moge37
lijk mij te onderhouden met officieren, die voor lieden van
oordeel en ondervinding bekend llonden; ik ondervroeg
37
„ hen mar hetgeen zij gezien, gedaan en bijgewoond had„ den. Op de plaatfen, waarheen de marsch van bet leger
„ mij voerde, begaf ik mij in het midden der inwoners; ik
„ beitudeerde hunne taal; ik onderzocht hunne zeden, hunne
„ gewoonten; ik trachtte alle die kundigheden op re doen,
„ die mij tot de grondbeginfelen hunner gefchiedenis leiden
„ konden.”
Dit laatlle fchijnt ons inzonderheid te doe/en op hetgeen de
fchrijver, gedurende zijn langduriger verblijf in Polen, en bij
zijnen omgang to Warfebau met mannen, zoo van den tabboard als degen, meer bijzonder wist op te doen, en, volgens aanduiding op den titel, aan het floc dozer reize mededealt; waarbij dan ook eene en andere aanteekening voor-,
kornt, betrekkelijk de gefchiedenis van Polen , die de I-boogRr5
leer-
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lemur ten doer heel, naar een nieuw ontwerp , en uit echte
bronnen, breedvoeriger te behandelen.
Uit een en ander leert men onzen fchrijver kennen , en gevoelt men reeds eenigzins de waarde van dit f/uk , dat voorzeker belangrijk is voor de gefchiedenis, en zich door verfcheidenheid van ftoffe evenzeer, als door bevallige voordragt,
ter lezinge aanprijst. In drie hoofddeelen vond hij good, het
verhaal der reize te fplitfen ; en bevatten de twee eerfte meer
bepaaldelijk den aanvang des oorlogs tegen Pruisfen in October i8o6, den legertogt van het korps van DAV OUST, de
overwinning bij iluerflad, en den verderen voortgang der Franfche wapenen, zich uitbreidende over het noordelijk Duitschland, en door Pruisf^n tot in Palen, In het laatfte hoofddeel
berigt G LEY zijne zending uit Palen naar het hof van Sak fen; Welk Keurvorf'endom hij ook bevorens , in 1802, doorreisd had, en waaromtrent hij zich, zoo wel els wegens den
Keurvorst FREDERIK AUGUST, te meermalen nit met eene
warme deelneming. Wij mogen geenszins onzen fchrijver op
het fpoor volgen, maar kunnen niet voorbij te zeggen, dat ,
op gezag der diplomatifche ftukken, welke hij mededeelt, de
fchuld des oorlogs bij BUONAPARTE moet gezocht warden, die ook maar weinig deel had aan den roem der Fran.
fche wapenen, alzoo het Pruisfisch leger veeleer door D AYousr te .duerflad op lior October, dan wel ten zelfden dage door hem, die zich den lof der zege toeeigende , te Jena
verflagen werd. Met geene mindere naauwkeurigheid, en blijkbare kennis van zaken, ontwikkelt onze fchrijver den voortgang des oorlogs ; en ftelt hij de gevoeligheid en regtmatige
fpijt der Berlijners tegen den trots en wrevelmoed over des
Kerfikaans, die de hoofdflad zegepralend intrekt , in de paleizen hunner Koningen zich legert, met eene jakobijnfche
woede vernieling en den becielzak aan mannen van aanzien
dreigt, tegen al wat achtbaar is bij den volke zijne gal uitbraakt, en ook in zijne fcliaamtelooze bulletins eene hooggewaardeerde Koningin, als eene tweede HELENA en de aanflookfler des oorlogs, ten toon ftelt. Evenzeer treedt de
Heer GLEY als voorfpraak en lofredenaar vervolgens op van
den ongelukkigen Keurvorst van Sakfen , die na den rampvollen zevenjarigen oorlog in 1763 tot het belluur geroepen
werd, de welvaart en het geluk zijus y olks herftelde, ten
na de Pruisfifche nederlage in 1806, de Franfche zijde
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de koos, en zich eindelijk, bij den grooten flag, die de leolosfale magt van NAPoLEON in 1813 bij Leipzig verbrijzelde , in hoogen ouderdom miskend vond door duizenden van
lastermonden, die ligt aan eenen Vorat 's Lands ongeluk en
de rampen toefchrijven , welke gem.' menfchelijk beleid en
deugd in flaat was te voorkomen of te verligten. Aangennata
wisfelt onze fchrijver deze gefchiedkundige bildragen, ingevlochten in zijne reize, door keurige plaatsberchrijvingen af,
waaronder die van Berlijn en Dresden , henevens de omgelegen oorden en vorflelijke palei , en in de nabijheid dier fleden,
voornamelijk uitkomen. Inzonderheid merkwaardig nogtans
vonden wij het keurig tafereel, dat de Hoogleeraar geeft van
eenen bouwval nabii Pilnitz op de kruin van eenen berg, aan
welks voet het Keurvoraelijk paveljoen met zijue tuinen gelegen is; en wij winen , ter proeve van 's mans flijl, (offchoon met eenige bekorting) ooze lezers doen toeven op die
belangrijke plek.
„ Om mij op deze hoogte te brengen, welke men in een
kwart,er zoo kunnen bereiken, deed men mij door eene finalle vallei tusfchen twee , met hoog opgaande boomen beplante, bergen gaan. Bij het intreden van dit (blister wood, vindt
men zich op Fens verplaatst in een nitgefirekt woest oord,
alwaar de lichtitralen Met clan door de digtheid der bladeren
en de fcheuren der rotfen kunnen doordringen. Omtrent
tot de helft der hoogte gevorderd, vindt men aan de regterzijde waterbakken, die aldaar gegraven ziju, oin het regenwater op te vangen, hetwelk, vandaar in de gedaante van
watervallen affiroomende, de beck der vallei aanvnit. Na in
het opklimmen verfcheidene omwegen in dit oude woud ge..
maakt te hebben, komt men eindelijk ongemerkt op de kruia
des bergs, die het gezigtpunt van Pilnitz en van de refidentie uitmaakt. Men heeft aldaar eene kunflig nagebootfle nave , waarin zich eene groote, met veel finaak en pracht verfierde, zeal bevindt. — Uit deze zaal en van deze verhevene
plaats ontdekt men een der fchoonfle en fchilderachtigfle oorden, die men zien kan. Aan de regterzijde breidt zich de
prachtige vallei van Dresden tot Meisfen nit; voor zich ziet
men eene met vlekken en dorpen bedekte landouw, die het
tafereel van rijkdom en welvaart vertoont; flan den linkerkant
is het Ramp van Pirna; verder op verheft zich Konigflein;
deze vesting fchijnt op de bergen, die Behenien van Sakfen
fchei-
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fekiden , te Ieunen. De Elbe rolt in zijn flatig bed langzaam
zijne wateren door de vallei, en doorwaadt de oevers, aan
wier boordeu het kasteel van Pilnitz gebouwd is; van de
plaats, daar wij ons bevonden, imam ons deze rivier als een
fcboon kanaal voor, waarop fchuiten en zeilfchepen voeren.
Ik kon dit prachtig geheel Met genoeg bewonderen: de vrien.
den, die mij vergezelden, gaven een nieuw belang aan dit gezigtpunt, door voor mijne verbeeiding terug te brengen de
gefchiedkundige bijzonderheden, die op deze plaatfen betrekking hebben. — Van de hoogte, waarop wij geplaatst waren,
toonde men mij, even als op een groot flagveld, alle de
piaatfen, alwaar de merkwaardigae gebeurtenisfen van den zevenjarigen oorlog waren voorgevallen."
Geheel ongezocht with alzoo de kundige man over de
tooneelen cliens vroegeren krijgs, die zich voor zijn gezigt
opdeden, onderhoudend en leerzaam uit, en deelt hij deswege het een en andere minbekende zijnen lezeren
Wij hebben hem op die hoogte te lang vergezeld, om meer
te zeggen, dan dat hij vandaar, behalve Dresden, KUniglie.in
en bet Kamp van Pirna, alreede genoemd , ook Kollin, Hochkirch, Torgau, Freyburg, en ten laatfe Hubertsburg aanfchouwde, alwaar, den 15 Februarij 1763, de vrede geteekend werd, naar deze plaats benoemd.
Het is wel zoo, de aanteekeningen, die, gelijk de titel orgeeft, aan het 11ot der reize voorkomen, hebben met dezely e in waarheid niets gemeen, en zijn, met name die op het
werk van den Aartsbisfchop van Mechelen, den Heer
PRADT, over deszelfs gezantfchap te Warfchau , met eene
fcherpe pen gefchreven, en bij wege van zamenfpraak voorgedragen. Doch, zoo men ook het een en ander alwaar te
clerk gekleurd vond, en men bezwaarlijk den Heer GLEY
van eenige vooringenomenheid met DAVOUST (wiens later
verblijf te Hamburg en omfireeks Bremen, in IST3, bij ons
eenen indruk van afgrijzeu achterliet) durft vrijpleiten, hij
doet zich evenwel fleeds voor, als ten voile onderrigt no.
pens hetgene hij verhaalt, en fchetst ons bovendien de Franfchen en het Fransch befluur in Palen, gelijk wij beiden door
eigen droevige ondervinding in ons vaderland leerden kennen.

Over
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0">'r de noodzakelijkheid van eenen provilionelen Mogen Rata
in bet Rijk der Nederlanden ; door Mr. J . D. MEIJER,
end Regter en Acl yocaat , Ridder van den Nrderlandfchen
Leen, , Lid van het Inflituut , van de Koninklijke Akademie
to Gottingen, en van die to Nismes. (Hetzelfde werk in
het Franscb, betiteld: De la necesfitd dune haute Cour pro.
vifoire pour le Royannze des Pais -Bas.) Ter Nederlandfche
Drukkerije to 's Gravenkage. In gr. 8 yo. fx-4-:
De Schrijver geeft zijne bedoeling reeds in de voorrede te
kennen, en wijdt zijnen arheid aan het mededeelen zijner
finds Lang gekoesterde begrippen omtrent de nadeelen van bet
gemis eener opperile Regtsmagt over het geheele Rijk; wel.
ke ontwikkeling hem gewigtig en wetenfchappelijk belangrijk
voorkomt.
De ftof is niet minder clan de betrekking der hooglie
Regtsmagt tot de geheele regterlijke inrigting, en van de Aflitie tot de flaatkundige belangen van Vorst en yolk, mitsgadors tot den loop des innerlijken beftuurs van that. Het work
is vervat in een beaek van 143 bladzijden. Dit heeft natuurlijkerwijze ten gevolge, dat de bearbeiding gedrongen, zakelijk, en vol gewigtige flellingen is. Moeijclijk is het derhalve, daarvan een kort begrip te geven: moeijelijker nog, alle
die ftellingen te toetfen. Wij bepaten ons tot het doel van dcn
Schrijver ter neder te flellen, en de orde zijner clenkbee!clen
te volgen; aan dezulken, die eene nadere liennis der zaak begeeren, het lezen, en zelfs herlezen, van het fink zelve, dat
meer zakelijken inhoud heeft dan deszelfs uiterlijke groorte
aanduidt, aanbevelende.
De Veer m E 13 ER-betreurt het affchaffen der Casfatie, en beroept zich op de onvolledige en ongelijkliachtige ninatregelen,
die ooze affcheuring van Frankrijk, in .. de onderfcheidene deelen des Rijks, in her Juflitiewezen ten gevolge heeft.gehad;
hetgeen hij nogtans aan den zamenloop der oinflandigheden
wijt, en nit de flaatkundig,e gebeurtenisfen ontvouwt; waardoor echter veelvuldige nadeelen ontliaan zijn, en de dull/tie,
die de krachtigfte band tot eenheid en censgezindheid is, eene
lirekking heeft verkregen, dat zij zelve eene bron van oncenigheid worth, en toe verwarring moet meclewerken. Hij
wensch-
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Wenschte de gelijltvormigheid van regtsoefening onverwijld
berfreld te zien en voorlpelt daaruit het verdwijnen van alien geest van verdeeldheid, het ruimere genot van burgerlijke
vrijheid, gepaard met grootere rust en aangenaamheid voor
den Vorst, benevens eenen regelmatigeren loop van het inwendig beftuur.
De gronden, die voor het

provifioneel inftellen van eenen

Mogen Racd

bijgobragt worden, ziin de navolgende; Waarom zoudc het hooge duel der .hgitie, tcrwijl niets zich daar-

tegen verzet, niet daclelijk bereii.t, en cieszelfs weldaden niet
dadelijk genoten worden? vooral, wanneer men bedeukt, dat
het invoeren eener nationale wetgeving nog wel zeer lang nitgefteld kan bli veu, en zelfs met geene mogeiijkheid zco

p;.orifionele maatregel
de zamenftelling onzer

1poedig claargefteld worden kan. Doze
is noodig, wanneer men bedenkt, dat

Hooge Lands -Collegin zoodanig is, dat dezelve Diet ligtelijk
over bet sanneinen der te becwcdeelene wetboeken tot een beflu it kunnen komen, en de vooriichting van een zaakkund4
en onpartijclig, en te gelUk zeer aanzienlijk Collegie, daartoe
bijna onontbeerlijk is.

Zij is almede noodig, wanneer

beoordeelen der ontworpene wetgeving zonder overijling zal
kunnen gefchieden; tot wells oogmerk

provifioneel de

ftaat van

het jurtitiewezen behoorde geinnaitt te worden. Ein-

delijk is zij noodig, om de ciagelijks toenemende verwijde.
ring van , den geest

der

wetgeving, door het aanzijn van Brie

nicer Oppergeregtshoven in het Rijk voortgebragt, te
doen ophouden, en de moeijelijkheden, te eenigen tijde bij
het wederinvoeren van gelijkvormigheid zullende gevoeld worden, te voorkomen.
Wanneer het misbruik der vrije drukpers zoo dikwerf bij
ons een onaangenaam gevoel verwekt, kan bet niet dan genoegelijk zijn, van dezelve door lieden van doorzigt en ondervincling eon loffelijk gebruik te zien maken. Zoodanig befehouwen wij dezen flap van den Heer M E IJ z R. Gaarne laten wij flan Clantsmannen de beoordeeling der aangewezene
maatregeten over; maar wij kunnen ons Met onthouden, den
geest van dit g,erchrift, en het bedoelde en zeker niet geheel
gcmiste oogmerk, ova eensgezindheid en vertrouwen in Vorsc
en wet te preddten, die goedkeuring

toe

te kennen, welke

een dusdanig vcornemen en danrop betlede talenten en fludie verdienen. Vcrre van zich het bcrispen van de daden des

be-
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befluurs ter take te nemen, bevlijtigt zich de Heer MEIJER.
eigtbaar, de gevoelde nadeelen uit den onvermijdelijken loop
der omflandigheclen of te leiden, en, zoo hij van dezelve gewaagt, is het, om hulprniddelen voor te flellen, die welligt
vooraf door den druk aan de algemeene beoordeeling moeten
worden aangeboden.
Als wetenfchappelijk ftuk, ontwikkelt het zich aldus: De
Brie magten van opperbeftuur zijn de wetgevende magt, de
mitvoerende magt, en de regterlijke magt , welke laatfte het
evenwigt houdt tusfchen alle, zoo hoogere als ondergefchikte
inagten, en tusfchen dezelve en de regten en verpligtingen
der ingezetenen; haar hoofdvereischte is gelijkvormigheid.
Zonder deze eigenfchap, zoude het toch niet mogeiijk zijn,
aan de wet en hare toepasfing zoo veel achtbaarheid bij te
zetten, dat zelfs de Vorst onbepaalcielijk aan dezelve zij onderworpen. Zonder gelijkvormigheid in Karen gang, kon toch
door de tusfchenkomst der regterlijke magt geen geregelde
loop aan de zallen van ftaatsbeftuur gegeven worden.
De Casfatie befchouwt de Heer M E 1J a R ais eene vrucht
der Franfche omwenteling, en els eene groote vordering in
het bereiken der gelijkvormigheid; waardoor hij tot een diep
onderzoek van bet zamenftel der regterlijke magt, betrekkelijk hear hoofddoel, genoopt worth; .. en waarbij de aanmerking gevoegd wordt, (let het Officie of publiek Ministerie
met. bet begrip van Casfatie in een onaffcheidhaar verband
ftaat; terwijl het motiveren der vonnisfen met die beide inftellingen wederom zoodanig is verbonden, dat deze drie punten te zamen flechts den geheel uitmaken, door wier vereeniging ondertusfchen bet volkomen doel der regterlijke magt
bereikt wordt,. zonder tint dezelve aan de uitvoerende magt
kinderlijk zij, of zich boven deze laatfte verheffe.
Is deze redenering waar, zoo is zij voor de wetenfchap
van het alleruiterfte gewigt; en ooze vaderlandfche Regcsgeleerden moeten den Heere MEIJER dank betuigen voor
zijne klare ontwikkeling dier begrippen. Maar zij is nog
te belangrijker in het oogenblik, dat de ontworpene wetgeving zal moeten beoordeeld warden; dear, gelijk de Heer
err E Ij a It aanmerkt, twee der gedachte drie punten bij de
Grondwet iijn vastgefceld gewordeu.
De oorfprong der Casfatie zoekt de Heer ME/JE R. in de
loodzaltelijkheid van eene eenvounige, en door een eenig
Cc:1-
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Collegie te oncierhoudene, regtsoefening, en het in Frankrijk
beproefd e gevaar, van aan de regterliike magt to veel gezag
te geven. De Parlementen, vooral dat van Parijs, hidden
zich in dat land een gezag aangematigcl, waardoor Met zelden
de loop van het inwendig beftuur geftremd, en de berchiltkingen des Konings verlideld werden; hoe gevaarlijk kon dan
miet een Oppergeregtshof over geheel Frankrijk warden! Men
heeft, om dit gevaar te vermijden, de uitipraalt des regts in
het hoogfte beroep aim vele regtbanken en haven 0;7cl-1i-item.
de, een Oppergeregtshof ingefteld eeniglijit met oogmerk om
tot de juiste en gelijkvormige nitlegghg der wet over de andere geregten toezigt to ho y den, edoch zonder zelve

een

hooger beroep te zijn; went middel,. volgens den Schrijver,
hoewel hij eenige verbeteringen lucent beraamd te fiebben,
aan deszelfs doel beantwoordt. De reden, wamorn in Holland het te groote gezag der regterlijke magt nooit is be•
fpeurd, beftaat daarin , dat bij ons uezeive doer
de uitvoereilde magt word oncierdrukt; waartegen zich echter
de verordeningen der Grondwet voor het vervolg verzetten.
Het publiek cllinisterie leidt de Hoer MEIJER. of van de
Oud-Duitfche gebruiken en zeden, volgens Welke de regter
Met op een' geregelden tijd teregtzitting Meld, maar door
den Graaf word opgeroepen, en eerst aisdan regterlijke work.
zaamheden kon uitoefenen. De feoren van die zeden vincle
men in de Amfterdamfche herkomften : de Officier der Grafelijkheid vermaande te regt te gam zitten; bij baennde of
fpancle de vierfchaar. Belangrijk zijn deze ondheidltundige
aanmerkingen; en wij meenen to zien, dat de Fleer as Eij E
zich de uitvoerigere bearbeiding van

die Icor, tot de ontwik-

keling eeniger denkbeelden van den Profes sor en Pruisfifchen
Staatsrand SAvIGN y , in deszelfs work
voorbehoudt.

fiber das ROillifche

Recht ins Mittelatter,

Uit deze herkomst van den OtTicier der Grafeliiitheid volgt
de uitlegging van den card van hot, in de ItomeinCche wetgeving onbekende, publiek Xl,visteri,7. De S'ouvercin geeft Met
alleen wetter, met oogmcrk ens de hurlerlijite gefehillen, om
het even hoe, bellecht te Zion; maar hij heeft, zoo voor her
welzijn der ingezetenen, en de handhaving van bill i kheid en
onpartijcligheid, sneer bijzonder ten aanzien van toezigt behoevende poiron,:m , als voor den regelinatigen gang van het

inwendig belinur,

belang er

dat de wet mar hare ware
be-
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bedoeling, en vooral gelijkelijk, worde toegepast. Het cipher; van de toepasfing der wet in lijfaraffelijite zaken, en
die van algemeen aanbelang, waartoe hij requireert, maar ook
het handhaven der gelijkvormige regtsoefening, waartoe hij,
de regter reeds ingeroepen zijnde, vennaant, concludeert, is
de taak van den ()Pier van .7uflitie. Het handhaven der wet,
hetgeen de actieve Juflitie is, wordt alzoo van het toepasfen
der wet, hetgeen de pasfieve .1tsflitie genoemd wordt, afgefcheiden ; en deze verdeeling der regtsmagt in twee takken is
daarom noodig, en met het begrip , van gelijkvormigheid der
regtsoefening door middel van

Casfatie daar te flellen, verder twistende par-

bonden, vermits oolt dan, wanneer geene

tijen de vernietiging van buitenfporige wetsduidingen verkiest
te vragen, de Vorst zulks door zijne OPieren van Jullitie,
tot behoud der gelijkvormigheid, doen 'can; evenwel zonder
aanranding der belangen van de partijen, en alleen wegens het
voorbeeld, in het belang der wet.
Even zoo ftaat het motiveren der vonnisfen met bet begrip
van Casfatie in een naauw verband , daar bet eigenaardige dor
Casfatie het achtgeven op de onju;ste toepasfing der wet is.
De beflisfing der daadzaak blijft mitsdieu aan den gewoneri
regter overgelaten; en het Hof van Casfatie heeft alleenlijk
toe to zien, of de wet naar haren juisten zin uitgefproken
zij. De uitfpraak over de daadzaak en die over het regt moeten bijgevolg door den regter duicielijk

en afzonderItik zijn

omfchreven; de zin der wet moet door den regter worden
ter neder gefleld en uitgelegd; en, even als zijne overmwingen aim het Hof van Casfatie de juiste of onjuiste opvatting
der wet aantoonen, zoo kunnen die van bet Hof tot rigtfhoer
voor het vervolg dienen.
Hoewel bet ons niet mogelijk is, alle de opmerkenswaarciire punter van dit belangrijke werkje aan to flippen , veel mill
nog op een derzelven in onderzoek to treden, zal dit kortoverzigt van de bedoeling en de bearbeiding van het fink tot
ons oogmerk voldoende zijn, en daaruit blijkon, dat wij Mot
te veel zeggen , wanneer wij verklaren, in zoo klein een beflek een' zeer rijken voorraad van geleerdheid en vruchtbarc
grondbegrippen to hebben gevonden. En geen wonder: wei:
nigen, ja zeer weinigen, vereenigen, als

de Hoer MEIJER,

grondige kennis met vlugheld en gemakkelijkheid van mededeelen.
Zijne geoefendbeid in en gemeenznambeid met beide talon is
10EILBESCII. 1817. NO. 14.
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vollcomen gelijk, en bcide is hij volkomen meester. Zijn
is duidelijk , kort en zaaltrijk , blijkens deze beide Itukjes.
wij zouden Met gaarne aan .:een van beiden den voorrang toekennels ; beiden zijn zij volflrekt oorfpronkelijit , en toch van
eenen fchrijver en van anen , hetgeeu voor ieder anger als den Neer M E U E R welligt onmogelijk zoude geweest
zijn. In het Nederdnitiche en FranIche beide zijn echter
. ilen , naar geciachte door de afwezigeenige flootende drultfi2
heid des Schrijvers vercorzaakt.
Ten befluite: De regtsgeleerde en letterkundige kennis van

den Meer n1 E IJ E R ftrckt tot roem van ons land, dat Reeds

alle

zeldzame. vernuften wist to onderfcheiden, te wilarderen ,

en er partij van te ttekken. Zoo behoort het ; zoo moet het

blijven.

Onderzock, of het voor het betang Yan den Nederlandfeken
handel raadzaam zij, den invoer van Thee in dat Koningrijk al dan niet vrtj te fiellen. Door P. p o u s. Te
burn bij S. van Beinhem. 1817. In gr. Svo. 32 Bl.f:-6- ;

I

n het oogenblik , waarin onze Lezers deze aankondiging in

handen nemen , zal de voornoemde vraag weiligt reeds van
hooger hand beflist zijn, en ens gevoe:en over dit flukje den
te laat komen. Maar, hoedanig ook zij , die daarover raaciplegen en- befchikken , deze vraag ztillen behartigen of vetwerpen , Recoil-fent Ivan Met nalaten 'to betnigen , dat hij yea

de heldere grondwaarheden , in (lit doordacht en wel overwogen flukje vervat, ten voile doordrongen is ; en zoo hij iets
kent , hetwelk eene zuivere belangifelling in den bloei ODZCS,
handels , en dus eene opregte en verftandige vaderlandslieftie
ademt, dan is het dit werkje van den [leer Po u s. De Schr;:,ver toont daarin aan, dat hij de onderhavige zaak van alle

zijden heeft bezien; dat hij met het begin, de opkoinst, den
bloei en het verloop -van den Theehandel ten voile bekend

is;

dat hij deuzelven Met alleen nit een tvinstgevend , maar zells
nit een flaatkundig oogpunt weet te befchouwen; dat hij , met
regt , voor eene algemeene vrijfielling des TheeliandeIs beducht
is; en eindelijk , dat hij met eenen warmen ijver vervuld is
voor de beiangen van onzen koophandel , die de iteun van ons befiaan is, en waaraau wij onze meeste welvaart te darken isebben.

Et ij
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wij herhalen het tins, hoe ook over dezen handel beflist
t ij, wij mogen tiet nalaten , onzen Lezeren deze belangrijke
inliehting, over een zoo gewigtig gedeelte onzer welvaart,
ernaig aan te bevelen; en wij danken den I-leer P ot.rs voor
tieze welmeenende en weldoorda.ehte bijdrage.

1. De Weldaad der Hervorming. Door Mr. a. 1' E I T
i eenvoudig, doelinatig gezang, voor de gemeente, geJer
_Aen
field op de wiize van Pf. 118. Het losle blaadje kon ligt verIoren raker; waarom het zeer goed is, dat men dit gezang in
No. 4 der Bi,idragen tot de plegtige viering van he; derile
Eeuwgetiide der Kerk,hervorming kan Wedervinden. Bij deze
Bijdragen durven wij wet aanraden mede te bewaren:
a. riert,i1 Liederen; ter gelegenheid van bet derde Eeui4feest

der Kerkhervarming: gevierd door de Frotestantfche Kerken in Nederland. Door iv.
WARNSINCK, B S Z. Te
44er-dam , bij W. van Wet. 1817. In gr. evo.
Bl;
•

als Welke liederen wij bevonden krachtig, gepast, en in
den goeden , edelen , Christelijken geest. Dezelve zijn voor
het gezang der geheele gemecnte betlemd, naar zangwijzcn
nit het Evangclisch Gezangbock, bij de Hervorimien in gebruilc. Man No. 3 ell 4:

3. Gezangen, bij gelegenheid dee plegtige viering van het cleric, Ecuwfeest der Kerk.hervormi;2g , in de Berk der Herflelde Evangclisch- Loterfche Gemeente te Anflerdam, enz. Te
Anflerdam , bij H. G. Hemmen, enz. In gr. 8vo. 24 Bl.

f : - s-8

4. Zangen, bij gelegenheid van bet derde Eeuwfeest der Hervorming, in de Luterfche ()Ude Berk to ilmilerdam nitgeword enz. Door it. n. r L IJ N. In gr. Svo. 12
f : -5 -8
gaven ors de altijd, maar vooral bij dit feest, zoo treurige beVestiging, dat de onderlinge fcheure ttsfehen de Lutergsa
fehen,
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fchen, in ons vaderland, helaas ! nog niet is geheeld ; en misfchien is het vanc?aar, dat wij in het eerstgemelde (No. 3)
bier en dear, in hetgeen de gemeente zingen moest, wel iets
meenden te voelen, dat wij voor het minst voor eenen donkeren wenk hielden op vermeende meerdere zuiverheid in de
leer; hoezeer wit, niets van de bewuste fcheuring wetende,
dit misfchien niet zouden hebben opgemerkt, en ons hartelijk
konden vereenigen met hetgeen de gemeente zingende bidt.
Maar de aanteekening, dat „ MARGARETA LINDERMAN
te Eisleben in een' vroliiken kermisnacht L UTE R ter wereld
bragt," hadden wij hierbij wel kunnen ontberen; en wij twijfelen ook, of die vroliike kermisnacht wel de juist gekozene
uitclrukking zij: terwijl de op deze curienice periode volgende
uitroeping: „ Hoe aanbiddelijk zijn Gods wegen!" in zoodanig verband geplaatst, ons even ergerlijk als befpottelijk dunkt.
De laatstgemelde zangen (No. 4) beflaan in eenen voor-,
tusfehen- en hot - zang , in ons oog .nezins gepast , en in dichterlijke waarde, zoo wij wdl zien, elle de bier boven
noemde nog overtreffende.
Verhoor aller bede!
Deal, heilige vrede!
Dealt, Eendragt en Godsvrucht! dealt zegenend neer!
Vereent eller pogen!
Verlicht alter oogcn!
Geen fcheiding verwijder' de Christenheid meet!
Stemt alter gemoed'ren
Tot innig verbroed'ren;
Ivrnakt alien door liefde vereenigd en vrij!,
Ja, dat alles verder
Edn kudde, den Herder,
En de garde van 't Godsrijk het evenbeeld zij
WdI hem, wiens vervuld vertrouwen,
Wel hem, wiens gelukkig oog
Eens dien heildag mag aanfchouwen ,
Die dat feestuur vieren moog,
Dat het zegenrijkst verbond
Gilder alle volken grondt!
Het laatfle couplet wekt de gemeente op tot bet zingen
van den i5offen Pfalm.

De
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De Slag van Algiers. Door J. n . DE DES, Med. Doctor te
Zutphen. Te Zutphen, bij W. C. Wansleven. 1817. In
gr. Bye. 3o Bl. f 8 -:
De Slag van Algiers. Door A. N. VAN PELLECOM, P. D.
M. enz. Te Schiedam, bij J. H. Sweben. 1817. In LTB ye. 3o Bl. f :-3

Een paar dichtflukken, aan de zege op de Algierijnen toegewijd. Niemand kan het gepaste dezer flof voor de podzij
voorbijzien, of zich verwonderen, dat deze gebeurtenis nog
diet/ zelfden lust om ban te bezingen opwakkert, als de eerfte qjding bij WISELIUS, BR AND en anderen deed. Wij
althans lezen nog altijd met lust, wat, dezer zake waardig ,
van dezelve in uitkomende bundels of elders gevonden worth,
en hebben ook deze ftukken....
Maar, qui bene distinguit, bene docet; alle hout is geen
timmerhout. Dat van den Beer on HES heeft wel geene
groote gebreken, maar toch den algemeen gebrek , — dat het,
namelijk , in ons oog , niet veel meer dan eene rijmkronijk is.
Misfchien zou men het in zijne foort voortreffelijk kuunen
noemen; mar deze foort is zoo niet meer in de mode. Zij
kan met de rest van onzen tijd niet mededoen, geene vloot
houden ; en dit is, inzonderheid voor een' dichter, altijd eene
ongelukkige omitandigheicl. Het bank is, dat wij den Dokter niet flerk kunnen raden, om poging re doen tot eene nrdere verbindtenis met God Apollo dan die van kleinzoon, in
welke laatfle wij hem misfchien, , van den anderen kart, des
te meer liefde en guest van grootpapa mogen toezeggen.
De Beer VAN PELLECOM, reeds .bekend als een man,
die zich, niettegenflaande zijne vreedzame bediening, met Bidders in het firijdperk durft begeven, heeft zich dan ook van
deze Itrijgshaftige zangftof dapper gekweten. Wij gdooven
zijn fink onder de lierzangen van onzen tijd te moeten rang.
fchikken, met een' anderen kleineren er achter. Doch , het
kan niet veel fchelen, hoe het ,kind heet, en - of de jurk van
DOR ATIUs hetzelve al of Diet past ; het is een vlug knaapje. Zoo wij dichtershoeden hadden uit CC deelen, gelijk men
elders dokters maakt, nadat ze zichzelven daartoe in re geSs3
maake
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Inaakt hebben, wij zouden niet aarzelen, 's mans priesterlijken fchedel daarmede te verfieren. Aanmerkingen, ja, die
hebben wij wel; en in, het algemeen moge het wel niet kwaad
zijn, 'zoo de vervaardiger door hechtheid en zachtheid meet
en meer toonde , dat hij nog jets anders dah dichter was; narelijk, een man, doorzult iii letteren en befchaafdheid, enz.
enz. Tot het geven van eenig flaal nit dit waarlijk verdienrcelijke fink is onze runnte Le klein, en de tijd na de verfchijning al wat lang.

Mirnili, of het Zwitftrfcbe Bergmeisje; haar het Hoogdultsch
van n. CLAUREN. Te ilmfierdam, bij de Wed. H. van
Kesteren en Zoon. 1817. In gr. 8vo. 118 Bl. f 1-16-:
vijf maanden den tu'eede druk, in Duirsehland! dus moeten
wij ons met de aanmelding haasten, want onze Schoonen moeten , ook in de lecture, geene mode ten achtere zijn. Het
boekje beefc ook alles , wat aanbeveeit. Vooreerst, de lieve
Mimili , in haar bevallig Zwitfersch gewaad, regt bekoorlijk
voor de liefhebbers op den titel afgemaald; en dan haar eenvoudig, zacht, Zwitfersch karakter, vurige, teedere liefde en
trouw, hare krachtvolle, echt-Zwitferfche vaderlandsliefde
en heldengeest; en hare gefchiedenis grootendeels medegedeeld
door de bekende en bekwame pen van De Frt,..moedige ; terwijl eene, geheel onverwachte, vrolijke uitkomst, van eene
andere hand, de laatfle bladzijden volt, en het genoegen van
lezer en lezeres ten top voert. De befchrijving van de Zwitferiche bergfireek , waar het meisje zich ophoudt, en waar
de reiziger, en oogenblikkelijk ook haar vurige minnaar en
aanbidder, haar aantreft, is overheerlijk en treffend, gelijk
ook het gul, echt - Zwitfersch onthaal van den vader, en bet
eenvoudig, onlchuldig vertrouwcn van den ouden man zoo
)vel, als van de hemelsch beminnelijke maagd. Een proefjaar
wordt den minnaar hepaald. Het is bijna gaindigd, toen
BUONAPARTE van Elba terugkomt; nu moest de jongeliiig
nogmaals optrekken tot den heiligen flrijd, en — hij viel op
een' der roemrijke dagen bij Be/ie-4lliance. Toen zijn dood
11imili niet meer twijfelachtig was, bezweek het moedige
mei* , en de lezer is met ons gereed om te voldoen aan het

Bid
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Bid voor de ziel," zoo wel ten aanzien van bet belangrijge meisje, als van den belangrijken gevallenen held. ToevalJig fla men dan echter de laatfte bladzijde van het reeds ge•
eindigde bookie nog eons om; en, welk eene verrasfing! zie
daar; de jongeling is terug, wel gewond, maar niet doode/ijk, ja zelfs reeds in zoo verre herfield, dat ieder, die lust
beeft, tegen den toen eerstkomenden (nu reeds verloopenen)
Hemelvaartsdag, met eene gezonde swag en een vrolijk humew-, door den Heer C L A U R E N ter bruiloft genoodigd
words. Dan, misichien worden wij, die (het zij zonder verwaandheid gezegd!) vertrouwen de beide genoemde vereisch,,
ten te bezitten, nog wel eons bij de jonggehuwden op een
cloopmaal geinviteerd.
Maar wij moesten ons oordeel gezegd hebben over de
waarde van het verhaal, en wij gaven den inhoud! Trouwens,
bet oordeel viel ons moeijelijk. Ja, wij lazen met genoegen,
en bekeken bet meisje op den titel met genoegen: moor!
maar! — zoo geheel hoog liepen wij met het werkje toch
Piet. Joist zouden wij onze beoordeeling ter neder fchrijven,
toen een lief, huishoudelijk , en geheel niet overdreven gevoelig, Hollandsch vrouwtje, en nog een paar aardige meisjes, welker kunstgevoel wij hoegenaamd geene reden hebben te betwijfelen, zich bijzonder gunftig over deze Mimili
uitlieten ; en daarom dan ook, met voile overtuiging en zonder eenig uitbeding, wenfchen wij onze waarde Lezeresfen
met deze . Mimili, in dit hoar Hollandsch gewaad, en Mimili
zelve met eenen zoo vereerenden lof, van harte geluk.
De Grootheid van LUTHER, uit zijne eigene Schriften aangetoond , door een' Roonsch'-katholijk% Eene Bijdrage tot hrt
Fees! der Hervorming, in 1817. Die de Wet verlaten prijzen
de Godloozen, maar die de Wet bewaren mengen zich (in
KE N XXVIII: 4. Te Arafterdaln,
Geysbeek & Comp. 5817. In kl. 8vo. 30 Bl. f :-5

flrijc1) tegen hen. S P LI EU

bij

H et Synode der Hervormden in ons Vaderland heeit de orbefchaamdheid gehad, L UT CR GROOT te noemen; maar wien
kwam zoo lets ooit nog in de herfenen? Een KETTER, een
GROOT ketter, — ja, dot was hij, en een groot fchendbrok
ouk ,
Ss4
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oolt, wane hij noemde do Hoogerchool van Parijs, in zijnen
tijd, moeder der dwalingen, growl/op yan den Antichrist, enz.
P i us 0 E VII is een ander man; over diens grootheid zou
men vrij war sneer dan dertig bladzijden, en wel in folio,
kunnen fchrijven. En wie weet , of de Protestanten in 182o
niet alien den H. Vader den — voet kusfen! en dit zal , meenen wij , wel de reden zijn, dat men het Hervormingsfeest
in 1817, driehonderd jaren nadat LUTER met het aanllaan
zijner thefes begon, en niet in 182o, ter herinnering van zijn
verbranden der Paufelijke Bul enz., verkoos te vieren. Denken wij maar aan den gewezenen Keizer NAPOLEON; deze
heette ook eens uttooT; maar wie zou hem nu nog zoo noemen durven? —, Dit is zoo wat de geest van dit boekje.
De Schrijver betoogt: om gavot te zijn, moet men, a)
Edele bedoelingen hebben. Deze had LUTER niet, die Ales,
wit de Heilige Katholijke Apostolifche Kerk • hoogfehar , met
lade fcheldhamen heeft overladen. [Dank voor het onderrigt,
dat die H. K. A. Kerk God, en roarzienigheid , en deugd, en
alles, wat LUTER waar en eerwaardig hield, niet hoogfchat.
Of is dit de meening niet?] e) Volgens een geregeld plan,

wet bedaarde omzigtigheid, waardige middelen aanwenden, em
zijn Joel te bereiken. Maar wie weer niet, dat LUTE 11 in
1517 nog Pausgezind was, ja nog lang daarna vasthield
veel, hetgeen hij naderhand tegenfprak, en eerst den so December 152o, door eene openlijke daad, den Pans de gehoorzaamheid opzeide? [Nadat het onvoorzigtig gedrag van den
Paus de fcheuring onvermijdelijk gemaakt, en LUTER den
blinddoek geheelemd ontrukt had.] 3) Zijne hartstogten
nen breidelen. Maar, als LUTER meester geweest was van
bet Rijk , zou hij van alle doze guiten, van den Pa ts , van
de Kardinalen, en van al het Paapsck Janhagel, een pair gemaakt, en hen te zamen in het Toskaaniche meer geworpen hebben. [Hoe lion LUTE 1t toch , ten aanzien van znlke zedige manner, zoo zondige woorden fpre1zen! in,
lien hij die al gefproken hebbe; dat wel mogelijk is.] 4) 1;.;

y oorfpoed nederi g, in tegenfpoed geduldig; en flandvastig ziyn.
Maar LUTER dreigde weer Katholijk to worden, als men hem
niet re wille was; en in zijnen voorfpoed fielde hij zich zeds
boven den H. Apostel Jacobus, den Zoon van Alpheus , [Dar
deze den bekenden Brief fchreef, is clan nu dens voor altijd
1):211istl] en diens Brief „ eceen firovjen Epistel' noemde;
hoe.
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hoewel hij naderhand, zegt ons fchrijvertje, van dit verwaten oordeel terugk warn, enz. Zoodat dan middagklaar blijkt,
dat LUTER den naam van GROOT viet verdient. Q. e. d.
Best keen de Protestant dan maar fpoedig terug tot den
fchoot der H. Moeder, de R. A. Berk, extra. quam, dit
fpreekt van zelve, non (law- Daar loopt het zeker
naar toe, b;) zoo overtuigende redenen! En als ons ventje nu
zijn beloofd boekje fpoedig in het Licht geeft, ten betooge,
dat de hand der Voorzienigheid in het werk der Hervorming
niet kennelijk is, maar dat dezelve het natuurlijk en vooraf te
berekenen gevoig was van hoogmoed, eigenbelang, zinnelijkheid en losbandigheid, (en, dit zal hij er, hopen wij, bijvoegen, ook van de vijf bondige redenen, die hij zegt, dat de
Duivel, de. Vorst der Duisternis, de Varier der Leugenen,
volgens LUTER's eigene bekentenis, tegen de Paapfche Mis
am de hand gaf) dan gebeurt dit rnisfchien nog wel vO6r
132o, ten zij men zich flan den Duivel overgeven wil.
Ons fchrijvertje geeft de eigene woorden van LUTER telkens op , en wijst de bladzijden aan, waar wij die in de on.
dericheidene uitgaven kunnen vinden. Dan, hij loon ons nog
amen dieust doen; met oils, namelijk, die bladzijden nagenoeg aan te wijzen in den druk van L u TER ' S Werken, op
last en met privilegie des Keurvorlten, kort na het overlijden
van den Hervormer,, vervaardigd. Wij-hebben de Opera exvia D. Blartini Lutheri , .1enae 1612, In 4 Deelen in folio,
thans voor ons, waarin wij meenen, dat one 's mans fchriften , van 1517-1548, to vinden zijn; doch wij konden met
des Schrijvers aanwijzingen mar niet te regt, waardoor wij
dan ook de opgegevene woorden van LU TER niet te juister plaatfe en in derzelver verband (lets, waarop wij eon
zwak hebben) konden inzien. Dan, wij hechten misfchien
Gene te groote waarde aan de voorrede van AMSDORF, I
Jan. 1556 gedagteekend, waarin wij tegen and ere gelchriften , die op LUTER ' s naam waren uitgegeven, als, om zeer
goede (hoewel dan juist niet Duivelsch -bondige) redenen, verdacht , gewaarfclmwd zijn. Daaromtrent ech ter, dat LUTE rt.
:um een' of ander' zijner vrienden zou geichreven hebben,

dat er tusfeben eenen Papist en eenen Ethel geen onderfebeid
is, geve onze man zich geene moeite. Wij gelooven gaarne,
dat LUTER zoo jets gezegd heeft; en, hadden wij nook
eenig ander gefchrift, van eenen fchranderen, edel‘ienkenden
Rommel'.
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Roomschkatholijit , gelezen, dan bet prulfchrift , dat thane
voor ons ligt, zoo zouden wij seer genegen zijn te verkla•
ren, dat dit joist geen heel kettersch gevoelen is.
Dit fchimpfchrift tegen dea waarachtig grooten man verfcheen, als „ bijdrage tot het Feest der Hervorming,"(!)
even vO6r de viering, op Hoop vastftelling, van dien, der
ganiche Protestantfche Christenheid zoo heiligen, fond; en
wel bij eenen Procestantichen bockverkooper, in de VEIJE
drukpers ...... Het valt moeijelijk, inderdaad, bier zijne
ontwaardigiug te bedwingen.

M. T. crcEnoivis Epistolarum felectarum libri tres , in
ufum fcholarum, curante F.NAGEL; qui animadverfio•
nes, et Belgicam interpretationem vocum et loquendi formularum difficiliorurn adjecit. Editio altera. Lugduni
tavorurn, apud A. et J. flunkoop. 1817. 8vo. pp. 161,

I :- 18-:

M

et hoeveel nut en voordeel de brieven van crcErto op
fcholen en bij het huisfelijk onclerwijs gebezigd worden, on/
den jongen lieden, die de Latijnfche letterkmicie zullen beoefenen , eenen zuiveren finank voor zuiver Latijn in te boezemen; dit is te algemeen en te lang bekend, om ons eene
aanprijzing dezer brieven te knnnen veroorloven. Wij behoeven dus van den voor ons liggenden druk alleen te melden, dat dezeive eene nog under gewijzigcle keuze nit de
beste verzameling dezer brieven, die van vALCKENAER
narnelijk, bevat; dat hij eenige oudheid- en gerchiedkundige
aanmerkingen nit MANUTIus en ERNESTI, en eene verklaring der moeijelijkfte woorden en fpreekwijzen, in cell
zuiver Nederduitsch, aanbiedt. En die zij onzen lezeren genoeg gezegd!

C it
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FABELKUNDE.

Criekfche en Roneinfche Fabelkuncle, naar
de Nederduitfche uitgave van 1786, oncler vergelijking van
den tweeden druk der Latijnfche van C. F. N A G E L, op
nieuw bewerkt door G. BRIJINING. Met Platen. Te Leyden ,bij A. en J. Honkoop. 1817. In kl. 8vo. c26 B1. f 1 - 16-:

C H R. T. DAM WS

Dear er, buiten de Latijnfche fcholen, en behalve die genen , welke voor eenig wetenfchappelijk vak worden opgeleid,
zeer vele lielhebbers en lielhebliers zijn, bij het lezen
van de voortbrengfelen der dichtkunst, -near eene handleiding
omzien, om de leenfpreulten, p it de oude fabelkunde ontleend, te kunnen verflaan, zoo WIlS het een gelukkige inval
van den Heer BRUINING, om de oude Nederduitfche
gave van D AM m's fabelkunde Bens na te. zien, mar de Latijnfche uitgave van NAGEL te verheteren, en met de bijdragen en uitleggingen van nieuwere geleerden te vermeerderen.
De plaatjes , in dit work voorkomende, zijn, wel is weary
flechts een afdruk van die, welke voor de Latijnfche nitgave gebezigd worden, Latijnfche namen en uitleaging behelzende; maar deze kleine inconfequentie zal Loch wel Beene
zwarigheid baren, dear elk liefhebber of lieflebffer
eenen vriend of minnaar heeft , die zoo veel Latijn verfTent,
om deze paar woorden te kunnen vertalen. Achter het werkje vinden wij een uitvoerig register, om gemakkelijk al datgene te kunnen opzoeken, waaromtrent wij inliehting begecren. Wij' twijfelen dos geenszins, dat dit werkje zeer welkom zij, en durven hetzelve onzen lezeren en lezeresfen gerustelijk aanbevelen.

The Bee-hive, or 'Chrestomatic Eng. iish Reader, being a
felection of pieces in prole and poetry. Selected from the
best Authors. By A. KAPPELHOF 1' , Schoolmaster in Amfierdarn. Utrecht, printed for 0. J. van Patidenbarg and

0. J. van Dijk. 1817. 121110. 174. pp. f

14-:

voorrede van dit boekje bepealt het gebruik van hetzelve
tot zoodanige leerlingen, welke, reeds cerige vorderingcn in de
Engelfcbe taal gemaaltt, en eenig begrip van zaken verkregen
hebbende, thans aanleiding moeten ontvangen tot her beoefenen

Lao

A. KAPPEL II 0 F F, TUE BEE • MITE.

nen der verfchillende foorten van ftijl. Te dien einde bevat

het een aantal fiukken in dicht en ondicht, meestal nit echce
bronnen geput. Daar de oorfpronkeiijke Engeliche leesboe•
ken van doze foort veelal verbazend duur zijn, en

de

min.

vermogende tech even zoo wel in het verfchil van 111;1 moet
onderwezen worden als d rijke, prijzen wij bet oogmerk
des verzamelaars, en wenfchen, dat h i j, door een goed vertier, tot andere foortgelijke ondernemingen moge aangemoedigd worden ; maar dan wenfchen wij , dat bij y our eenen
druk zorge, welke sets bevailiger voor het oog is.

rerizandeling- over de Nederduitfi:he Spelling , i . 00r Kii:deren
,gegrond op de Verhandeling van den Iloogleeraar M. SIBGENBEEK, door J. NIBMBIJER, Onderwijzer to Utrecht.
Te Rotterdam, bij J. Hendrikfen. 1817. In lel. Svo. 114.
Bl. f :-6.:
an bet, voor velen, moeijelijke ilelfel onzer Nederduitfche
fpelling, volgens den I-loogleeraar SIEGENBBEIC, voor de
vatbaarheid der kinderen in te rigten, heeft de fchrijver van
dit flukje verkozen, de verhancleling van den Meer
B EEK aamnerkelijk te verkorten, den hoogeren betoogtrant
in eenen meer kinderlijken flijl te hervormen, en achter elken
eenige vragen over bet voorgedragene te plaatfen. Dezc
laatfle handelwijze, om door middel van het geheugen, bij
wijze van herhaling, den kinderen deze repels in te prenten,
verdient allezins onze goedkeuring; dan, of door zulk eene
gedwongene verkorting de duidelijkheid gewonnen hebbe, is
eene vraag, welke wij Met volmondig met ja kunnen beantwoorden. Immers het dikwerf betwiste punt der vokaalverdubbeling is, zelfs voor kinderen, niet met zoo weinige penneareken te voldingen, als de fchrijver bier geboe!tt heeft.
Daar wij echter gaarne wi;len aannemen, dat de fchrijver, met
zijn werkje, meer een handboek dan wel een leesboek bedoeld hebbe, en dat hij, hij zijn onderwijs, den kinderen
deze regelen nader wille verklaren; zoo prijzen wij zijne oogmerken bij doze zamenftelling, en darken hem voor zijnen
onverrnoeiden ijver, om onze fchoone moedertaal, voor zijne
jeugdige kweekelingen, meer en nicer duidelijk en belangrijk
to maken. Wanneer echter dit werkje eenen herdruk molt
beleven, dan hopen wij , dat de uitgever voor eene duidelijkere
letter en voor eenen naauwkcuriger nagezienen druk zal zorgen.

BOEKBESCHOUWING.
Sermons de JOSUL TEISSEDRE L 'ANGE, Pasteur
de l'Eglife Wallonne d'Amfterdam ; fuivis de notes
historiques concernant les Eglifes Wallonnes des
Pays bas. a Arnflerdam, chez
$vo. XII et 364 pag.

S. Delachaux. 1817.
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O

nder de Walfche predikanten in ons land is de Eerw.
TEISSkDRE L'AN GE met veel roews bekend. Voir:ens het eenparig getuigenis dergenen, die hem ooit geboord hebben , is hij bij uitftekendheid voor den kanfel
gefchikt. Zijne voordragt is gernakkelijk , natuurlijk , bevallig, deftig, zeer befchaafd , innemend, roerend. Hij
boeit de aandacht zijner hoorderen, en weet zijne denkbeelden en gevoelens op de gelukkigfle wijze in hunne
ziel en in hun ,hart over te (torten. Een bundel leerredenen van zulk een begaafd man kan nict anders dan
welkom zijn: en, fchoon dezelve bij het lezen altijd verliezen moeten, twijfelen wij echter niet, of men zal ze
met bijzonder genoegen lezcn. De ftijl van dezen redenaar is vloeijend, veelal levendig en krachtig. Men ziet
er doorgaans in een man van genie en van gevoel, wien
bet niet moeijelijk valt , bclang te verwekken.
De onderhavige bundel bevat twaalf leerredenen,
waarvan fommige bij bijzondere gelegenheden uitgefproken zijn. Onder deze must uit de eerfle van alle. Trouwens , de gelegenheid was treffend. Het was bij de
plegtige inwijding van het tempelgebonw,, hetwelk gedreigd had in te (torten, en door aanzienlijke bijdragen,
nict alleen van de,gemeente, maar ook van vele lieden
buiten dezelve en uit andere gezindheden , licrfleld en
luisterrijk hernieuwd was geworden. Op den pilaar, opgerigt in plaats van dien , aan waken het gevaar het ccrst
outdekt werd , waren deze woorden (het 15de vets van
T t
den
1:QEKBESCH. 1817. No. 15.

J. T. L'ANGE.
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den Cliden Pfaim) in mariner gegraveerd geworden :
Uwe

knechten hebben genegenhea voor hare /lawn en
met kaar grids. Daze zeer gepaste woorden

zetlefijden

tot het onderwerp zijner leerrede nemende , had de Eerw.
L ' A hT GE de natuurlijkite en fchoonfte aanieiding , om al-

les te zeggen , wat te pas kwam , en eenen diepen indrak te verwekken op zijne hoorders; en deze aanleiding wist hij ook zeer gelukkig te gebruiken. Aandoenlijk was de gelegenheid, bij welke de tekstwoorden gefproken werden. Dezelve werden in den mond gelegd
van de Joden, die aan hun verwoest vaderland en
aan hunnen in puin en grids veranderden tempel herdachten, met liefde en weedom herdachten. Aandoenlijk was ouk de gelegenheid, bij welke de leeraar,
den herbouwcen tempel, tot dc voor bet eerst aldaar
weder vergaderde gemeente fprak: en de gevoelens van
belangffelling in, zoo wed als de gehechtheid aan, dien
tempel vindt hij, met reden, allezins gegrond. Deze gevoelens worden, derhalve, voorgedragen als
regtmatig, door trefFende 'en roemrijke herinneringen, a°. door eene verlichte godsvrucht , 3°. door eene
levendige dankbaarheid, en 4... door de heiligfte verpligtingen.
Deze vier flukken worden ieder alzonderlijk ontwikkeld . en aangedrongen.
In het eerfle wordt een tafereel opgehangen van

de lotgevallen des kerkgebonws , zoo als dezelve in eene
naauwe betrekking fionden met die van den flaat zelven
namelijk van dien tijd af, dat de \Valen in de zevenvcreenigde provincien eene fchuilplaats vonden tegen de
vervolging van een' blinden godsdienstijver, toen Amflerdam eene der eerfte ileden was, die de vlugtelingen
ontvingen, en weidra datzelfdc terkgebouw tot hunnt
godsdienstoefeningen werd toegettaan. —In het tweede
fink wordt aangetoond, dat het Been dweepzucht of
bijgeloof, maar eene vertichte godsvrucht is, wanneer
men de aanbiddelijke hand der Voorzienigheid in de herbouwing van dat Godshuis erkent ; daar het veel inhad om hetzelve te heritellen , en verfcheidene omflandig-
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digheden zamenliepen tot bet gelukkig volbrengen van
zulk een moeijelijk en kostbaar werk. — In het derde
fluk wordt de hulde van de levendigfte dankbaarheid
toegebragt aan alle die genen, die hunne milde hand
openden tot dat werk. — En in bet laatfle fluk worden
de heilige pligten aangeraerd, die uit bet volbragte
werk voor de predikanten, den kerkeraad , voor de cornmisfie tot de kerkelijke zaken, en voor de leden der ge.
meente voortvloeijen. Dit ftuk, bet flat der gebeele
redevoering uitmakende, en zeer veel flof opleverende
tot hartelijke aanfpraken , hadden wij bet levendigtte en
bet krachtigfle verwacht. Doch het is bet kortfte, en
fleekt, vooral bij bet laatstvoorgaande , eenigzins af.
Mogelijk heeft bet den heere CANGE aan tijd ontlg oken, oni dit, even als de drie andere, uit te werken,
en heeft hij de geheele leerrede willen geven, juist zoo
als hij ze uitgefproken had.
Bij deze leerrede behooren, op ane na, alle de ge•
fchiedkundige aanrnerkingen, achteraan den bundel gevoegd. Dezelve zijn zeer belangrijk, niet alleen omdat
zij het voornaamfte, tot de herbouwing der kerk betrekkelijk , bevatten, maar ook omdat zij, zoo als ook
op den titel flaat uitgedrukt , in bet algemeen de \Val.
fche kerken in ons land betrefren.
Dan, laat ons van de overige leerredenen oolt icts
zeggen. De bijzondere gelegenheid der eerfle heeft ons
veel uitvoeriger doen worden, dan wij omtrent de overige kunnen zijn.
De tweede leerrede handelt over de mengeling van
goed en kwaad, opmerkelijk in de verjaring der 'omwenteling van bet jaar 1813, en in bet ongunftig faizom
van 1816. De tekst is Pf. CXXXVI: 1-4 en 23-26.
Deze preek is flichtelijk, en moet , natuurlijk, voldaan
bebben, toen dezelve op den 16 Nov. 1816 werd uitgefproken; fchoon wij niet ontveinzen willen , dat dezelve ons, bij bet lezen, minder bevallen is, dan de vo.
rige.
Met rum zorg fchijnt, altbans, bewerkt te zijn

Tt
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derde leerrede, uitgelpibken bij de plegtige opening der
vergadering van de afgevaardigden der Wairche kerken
in den Haag, den 19 Sept. 1816: Ailergelukkigst is de
gekozene ltofre, over de overeentlemmin g, van de vet-fcheidenheid en van de eenheid in de Christelijke kerk.
De tekst is Row. XII: 4, 5. Gelijk Wijin ddn ligehaaln

Tele, leden hebben, en dc leden alle niet dezelfde werking hebben: alzoo zijn wij vele den ligchaam in Christus maar ieder zijn wij elkande,rs leden. In deze leerrede ziet men, met genoegen, den helderdenkenden en
liefderijken man. Bij dezelve behoort de laatfte gelchiedkundige aanteekening, welke mode van geen goring belang is.
In de vierde leerrede wordt gehandeld over de twijfelingen beri'effende- de Voorzienigheid overwonnen door
de godsvrucht ; near aanieiding van Pf. LXXIII:
De denkbeelden worden uit dit fchoon en wijsgeerig lied
gehaald, en zeer geleidelijk voorgedragen.
De vijfde, over het pad des opregten en des boozen,
is eene foort van kunstfluk. In dezelve worth het
trelfend beeld van licht en duisternis ontwikkeld, onder hetwelk bet verfchillend pad van beide worth voorSpreuk. IV: 3.8, 19. Het pad des regtlwargelleld

digen is gelijk een fchitterend licht ,voortgaande en lichtends tot den vollen dag toe: het pad des boozen is air
de donkerheid; zij wcten met, waarover zij flraikelen
Dit beeld word.t overal volgehouden , zonder
echter iets gedrongens of gekunnelds to hebben; plies
loopt gemakkeli;k en natuurlijk voort.
Uit een gansch niet gewoon, meat wear en allerleerzaamst, oogpunt, wordt, in de zesde leerrede, het
gezegde van Jezus voorgeaeld, Joan. XVI: 32.

Ik ben

niet allcen ; want de Fader is met n2ij.

Het wordt befchouwd als con bewiis van Jezus zedelijke grootheid,
die gedurig en op het naauwst met God omging, en
hicrdoor de volmaaktt're zuiverheid van hart , de grootile getroawheid voor zijne pligten, eene volkomene onafhankelijkheid van de menfchen, bet volledigst vet-

tron-
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trouwen op God, eindelijk het zaligst
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genaegen in God,

aan den dag legde.
De zevende leerrede, over Pf. XIX: 1-7, is door,
gaans een verheven narnurkundig fluk , gefchikt o m Gods
grootheid te doen opmerken in den hemel, door het
zonnelichr befiraald. Mogelijk zal men or hier en daar
eenige bijzonderheden, minder gefchikt voor den kanfel, in vinden.
In de achtfle toont de redenaar, door de behandeling
van Agar's gefehiedenis, volgens Gen. XXI: 14-19,
dat hij gefchiecikundige floffen z66 weet te behandelen,
dat dezelve in Naar juist daglicht voorkomen , de eer
der gewijde febriften gehandhaatd, en at het leerzame
op de harten gedrukt worth.
Die zeItile gefchiktheid voor het behandelgn der gewijde gelchiedverhalen blijkt niet minder in de negende
leerrede, over Stephanus, volgens Hand. VII: 54-60.
Eenig'ins gelchiedkundig is ook de volgerele leerrede, over hot huisgezin van Bethanii3, als het voorwerp
van Jezus bijzondere genegenheid, naar aanlciding van
Joan. XI: 5. Dit huisgezin words , in al wat hetzelve beminnens-waardigs had, voorgelleld, en de genegenheid
van Jezus voor hetzelve, op cone treffende wijze, afgefchilderd. Deze leerrede fchijnt ons toe eene der beste te zijn in dezen bundel.
Zeer veel voortreffelijkheids heeft, echter, ook

de

elfde, over den flaap van Lazarus, Joan. XI: I . Aandoenlijk en zees itichtelijk is de vergelijking van den
dood met den flaap ; echt Christell',k de aanfporing 0111
Jezus vriend to zijn, ten einde aan de gelukkige °Jinnking cieel te hebben.
De laatile leerrede is die, met welke d fe !leer L' A NG E , den 3 Nov. i S i i , affcheid genomen heeft van zijne gemeente to Haarlem. Dezelve is over '2 Cor.
VII: 16. 1k verblijele mij , (lift ik in ei'ics viev Veit r o Inre72 fl2'I liebben. Zij handelt over hot v,Tederzii1F.cli
vertrouwen, als cone bron van troost en van vreuLele
voor cone gemeente en eenen teeraar, die van cikander
fchei.
Tt 3
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feheiden. Het is een fchoon fink, 't wellc het verfiand
en hart des waardigen leeraars eer aandoet.
In alle deze itukken toont de fchrijver, der Franiche
tale zeer hoed meester te zijn. Wij wenfchen hem verder lust en kracht , tot nut der Walfche kerk, waarvan
hij een fieraad is.

Bijbelsch Haisboek, door c. w. STRONCK, Lid van
het Zeenwsch Genootfehap en van de Hollandlche
Illaatfchappij , der Tretenfchappen, to Middelburg en
_Haarlem, en Predikant to Dordrecht. VIde Deel,
yereinia — Daniel; VIlde of laatfle Deel, Hozea —
Maleachi. Met het Portret van den Schrijver. To
Dordrecht, bij A_ Biusid en Zoon. 1816, 1817. In
gr. 8vo. VIII en 408, XII en 32Z Bl. Te zarnen
f7-10- 1
oen wij, in onze

Letteroefrningen,

bier bovcn, bi-

1:19 en volg., verflag deden van het Vde deel des Bijbelwerks van den Eerw. STRONCri, hebben wij over

de inrigting van het werk in bet algemeen. ons oordeel
voorgedragen, en ten flotte onzen wensch geuit, dat
de geachte Schrijver,, na bet geheele 0. V. te hebben
afgehandeld, insgelijks de boeken van het N. V. zou
tvillen bchandelen. Daar wij, met leedwezen , nit de
voorrecle, voor de beide laatfle deelen geplaatst , gezien
hebben, dat wij de vervulling van onzen wensch nict
verwachten mogen, en over de inrigting van bet werk.
niets nicer te zeggen hebben, begrcpen wij de beide
deelen bijeen te voegen; en dit kwam ons des te natuurlijker voor, dewijl dezelve alle de profetifche boclen, behalve Yefaia, in het Vde deel vervat, behandclen.
Dit gedcelte dan van bet 0. V. was vooral nict bet
noch op ziclizelve 'loch naar het hoofdougmerk des weeks. Dan, de Eerw. s T R oN 1;. hurt
we-
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weder getoond, dat bij de noodige hulpmiddelen met
wijsheid weet aan te wenden , en het boofdoogmerk
van zijnen arbeid needs in het oog te houden.
Overeenkomilig dit zijn oogmerk, heeft hij, b. v.,
zeer wC:1 gedaan, om bij de laatite boofdilukken van
Ezechia, 4o-48 , zich te vergenoegen met kort en duidelijk de voornaamfte gevoelens daarover op te geven,
met bijvoeging van hetgene in de lezing of vertatingbeboort veranderd te Ivorden.
Zeer doelmatig en bijzonder belangrijk is, voorts de
Daniel. Over-

behandebng van den moeije14-en profeet

al, waar de gelchiedenis in het wondervolle valt , wordt
dit wondervolle uit deszelfs ware oogpunt, en met betrekking tot tiid en omilandigheden, voorgedragen, ter
opklaring van het verfland en bevestiging van het geloof
der Christenen.
Eindelijk , om nit bet allerlaatite deel , waarin de zoogenoenide kleine profeten behandeld worden , ook jets
aan te roeren, met veel genoegen lazen wij bet door
den Schrijver bijgebragte over bet gebed en lothed van

Habakuk,

in bet zde hoofdlt. vervat. Hier worth, on-

dat men, bij hct lezcn,
zich teliens diem te herinneran, dat het CCl2 dichtfluk is
van de verhcvenjle foort, en Ivel zulk vaarin telkens gedoeld wovdt op, onderfcheidene bijzonderheden van
de oude IsraOtifehc gefehiedcnis , en onderfeheidene beetden en nitdrukkingen voorkomen , die gcheel gevormdzijn
vaar den fmaak van den Oosterling.
der andere, te rcgt opgemerkt,

Dat de kundige en waardige man van zijn gewigtig en
moeijelijk work, zoo gelukkig ten elude gebragt, ulcer
en weer genoegen hebbe, en heeds met het tneeste nut
werkzaam zij tot bevordering van echte godsdienflige
hennis en deugd, is onze hartelijke wensch!

T t 4
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Oprekking tot dankbadrheid voor do herflelling der
Christelijke vrijheid door de Hervorming. Lcerrede
over Galat. V: 1. Door J. L. WOLTERBEEK,
Trerlikant bij de Hervormdc Gemeente to Am/erdam. Te ilmflerdam, bij I . van der Hey. 1817,
In gr. 8vo. 44
f :- 8- :

Z

iedaar een eerfteling van den oogst , dien wij met regt

mogen verwachten! Dat bij ons een gunttig voorteeken zij
van den even heilzamen als aangenamen geur,, door denzelven te verfpreiden! In waarheid, het ftuk bevalt ons
uitnemend; en zoo wel wat de zaken , als wat den vortn
betreft. Het is eene leerrede, eene gewone, eenvoudige, flichtelijke leerrede, zouder allerlei namen en zaken, die (het moge dan met de gelegenheid mede doorgaan) toch niet eigenaardig op den predikfloel luiden;
en echter het is wezenlijk eene hervormingspreek, gefchikt om de waarde der zaak te (Tom gevoelen , regtinatige blijdfcbap daarover te verwekken , en die tot
de beste cinden te belluren. Christelijke vriiheid is met
regt de hoofdtoon deter feestviering. Ook de tekst geeft
di e aan de hand; • en is er dan in de ontwikkeling van
dit denkbeelcl, zoo als bet bij den Apostel voorkomt,
benevens derzelver toepasfing op de vrijheid, door de
bervorming aangebragt, al jets gezochts, zoodat de
prediker zelf eene Hoot ter verdediginge noodig acht ,
dezelve is ten minfle aangenaam, ja treiTend voor den
gewonen toehoorder. Over bet geheel genomen, fehijnen feesten van den dag ons toe, zeer Ongunflige gelegenbeden te zijn, om regt zuivere bijbelfche nitlegkonde te geven. Het vernuft neetnt er al te ligt cute hootilrol bij over. En misfchien zijn dit daarom de tijdcn,
dat een looter motto , of lets enkel toegepasts, als tekst,
Diet flechts verfchooni'jk , maar zelfs aanpriizenswaardig is. Dit zij zoo als bet v 1 wij verbeugen ons in
daze leerrede, met vooraftpraalt, gibed en gczangen ,
be-
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beneve n s eenige weinige aanteekeningen. Jammer is
bet flechts, dat zulk eene brochure zoo ligt en fpoedig
verloren gaat; en zouden wij dus wel wenfchen, dat
de ftukken, die nog mogen volgen, in vereenigde bundeltjes van meerdere leeraren verfchenen , waarbij tevens
de veelzijdigheid van bet rijke onderwerp meer in het
licht zou komen. Onder hetgeen ons , in bet ftuk zelve, minder beviel, behoort de vooraffpraak, de beelden daarin, en het woordje

fnakkcn.

Beknopte Gerchiedenis van de Hervorn2ing der Christelijke Kerk in de Zestiende Eeuw. Een Leesboek
veer belaneellenden in de viering van het derde
Ecnyfeest der Kerk.hervormitig. Door A. Y P E Y. Te
Groningen, bij J. Oomkens. 1817. In gr. Svc,. 171
131. f - fo-:

U

it de aankondigingen van dit werkje in de Nienws-

bladen, weet men, (hetgeen de opgegeven titel
vermoeden laat, doch Diet vermeldt) dat de fchrijver
van hetzelve geen ander is, clan de Groningfche Hoagleeraar YPE y , aan Wien de Kerkgefchiedenis, vooral
die van Nederland, reeds zoo vele verpligting heeft,
en nog meerdere that to verkrijgen. Volgens het voorberigt, wees zijn H. Eerw. , van onderfcheiden kanten
tot het fchrijven van hetgeen wij bier ontvangen aangezocht, dit, om verfchciden redenen, telkens van

de

hand, doch liet zicla eindelijk overhalen. VerrnoPde119:
waren geene der minfle redenen van arkviizing censdeels
gebrck aan genoegzatnen tijd, anderdeels bedenking ,

Gefehiedenis der Nederlandfche Hervormde Kerk, weike
men van zijn H. Eerw. en den Heer DERDIOUT verdat dit gefchrift gedeeltelijk moest invallen met de

\y acht. Immers grond voor zulk vermoeden meenr Recenfent, in dit gefcbrift zelf, to vinden. I-Iij acht bet
viugtig opgcfleld, en niet voldoende aan zijncn titel.
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E en e bektiopte

Gefrhiedenis der

geheele

Kerkhervorming

zal het zijn. vat eischt die? Een, zoo wel ten
aanzien van den ftijl en de geheele voordragt, als ten
aanzien van de verhaalde zaken, kort ineengedrongen
berigt van al het merkwaardige. Beknopt kan men niet
beaten het verhaal eener groote gebeurtenis in een kleirk
baekdeelovanneer men de pen onbedwongen laat zwieTen, in het vermelden van, en het redekavelen over,
fommige bijzonderheden, terwijl men andere en gewigtige haastig. overitapt, of geheel voorbijgaat. Dit itrookt
ook met den naam van
beknopt ook, zekere

Gefehiedenis niet, welke, hoe
volledig,heid onderftelt. Breed no,

fchier zoo breed, als men, in het uitgebreidfle werk ,
zou verwachten, is de Hoogleeraar in de aanmerldngen, waarmede dit geheel verhani doorweVen is, en
Welke hetzelve inderdaad overladen, ja het , bier en
daar,, als verzwelgen. Zij maken meer dan de helft van
het boekje uit. Die over ERASMUS alleen zullen (al-

les bij ellander gerekend zijnde) voor het MinSt dertig
bladzijden beflaan. Daartegen is, in het verhaal zetf,
het een en ander bijster kort, en allezins ongenoegzaam ; zoo als vooral (om Ilechts iets , ten voorbeelde,
te melden) hetgeen, wegens het allengs toenemen van
de overheerfching der kerke door de Roomfche Bisfchoppen, en wegens hare verhastering in eerdienst , leer en
zeden, berigt wordt. Hetgeen de gefchiedenis der hervorming van ons vaderland zijn zal, is geene gefehie.denis. Zij fpreekt, in vijflien bladzijden, van bet gebeurde tot op de komst van ALVA, in 1567, en duet
vervolgens al, wat federt voorviel, tot op den dood
van WILLEM I, in 1584, een tijdvak !) in

v ijf

bladzilden af, fchier fonder vermelding van eenige bijzonderheden, en met bet begaa.n van twee misflagen ,
in weinige regcls, op bl. 140, — de eerfte, door te
zeggen, dat Don LOUIS PE REQUESENS overal,
waar hid meester werd, vrijheid gaf tot plunderen en
lict plegen van de gruwelijkile moorden, — de andere,
dat de zoogeneemde

Pacifier:tie

l'a,7

Gent

flechts eta
v er-
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Holland

en Zeeland. Van het gebeurde na den daod van Vader
WILLEM wordt niets gemeld, en alleen gezegd, dat ,
in de zeven Provincial, die met elkander CCn Getneenebest uitmaakten, de Protestantiche Godsdienst, en
wel bijzonder die, welke den naam had van den

vorrnden,

her-

de Godsdienst van den Chat werd. Wie

algemeenen titel, eenverin alle linden wacht , vindt zich
te leur gefteld. De Hoogleeraar bepaalt zich tot Duitsch.
land in het gemeen, tot Zwitferland , Oostvriesland en
Nederland. \Vat, wegens Frankrijk, op bl. 12.3, in
hier ook, in gevolge van den
haal van de hervorming

weinige regels, gezegd is, wil hij zelf niet, als verhaal der hervorming van dat rijk, befchouwd hebben;
en, als reden, waarom zijn H. Eerw. dat verhaal niet
geeft, zegt hij, dat zijn ontwerp dat niet daldde. Dat
ontwerp was dus een ander,, dan het, op den titel, songekondigde; en, in gevoige van hetzelve, worth clan
zekerlijk hier ook Been woord gefproken van de her-

Zweden, Denemarken, Engeland, &holland, Polen, Hottgarije enz. Dit zij, als verilag van

vorming van

den inhoud van dit boekje, genoeg. Eene verdere opgaaf daarvan zal wel ' onnoodig zijn ; dewijl elk zich nit
g enoegzaam voor kan itellen, wit bier zal te vinden
zijn. Doch wij willen nog ons geveelen zeggcn over
hetgeen bier , wegens de verrigtingen en verdienficn van.
Asmus en ZWINGLIUS, opmerkelijks voorkomt.
Niemand ,die onzijdig en der zake kundig is, zal ontkennen , dat de verdienften van ERASMUS, in het Lelpen voorbereiden van het week der hervorming, die van
alle anderen overtrefFen ; maar ook gecn zoodanige zal
aan vele anderen, die hem voorgingen, of in zijnen tijd
leefden , alle verdienfien daarin ontzeggen. Dit laatfte
doet ook de Heer "StPEY, in het voorile van zijn bockje, niet: maar , zoo ras hij van ERASMUS heeft gewaagd , geeft hij zich zoodanig in zijnen lof toe, dat nu
die van alle ancleren wordt vergeten. ERASMUS is
nu de eC:nige man. not licht der letteren ging door
hem

631

A. YPEV

hem alleen op. Hij alleen wees ook de verdorvenheid
der kerke .aan. Anderen zagen niet, dan door hem,
Enz. Dit vormt, op den duur, de wonderlijkfte tegenfirijdigheid. Doch niet flechts de weg tot de hervorwing werd dus, volgens den Hoogleeraar , door ERA SDI u s alleen gebaand; maar de Protestantfche kerk had
ook, volgens bl. 31 , (hoe noode Zwitfer en Saks het
willen verduwen) hare wording, en alles, wat zij, van
Laren eeriten aanleg af, genoten heeft, en nog geniet ,
aan hem alleen te danken. Aan het Raven hiervan wordt
eene menigte van bladzijden gewijd, en, op bl. 54 env.,
wordt opzettelijk eene vergelijking tusfclien LUTE R.
en ERAsmus gemaakt , en beweerd, dat de laatfte

de

eerie en grootfle hervormer

geweest is. Recenfent verblaart, eerst niet te hebben kunnen begriipen, hoe calgeleerd man dit had kunnen fchrijven; maar hij meent
den oorfprong der misvatting, Welke bier verwarring
'hart, ontdekt te hebben in gebrek aan genoegzanie
ondericheiding. De Heer YrnY geeft aan de woordcn
hervorn2en en bervorming eene dubbele beteekenis. Hier
beet hervormen, als hij van ERASMUS fpreekt, Licht
ontiteken, bijgeloof en dwalingen aanwijzen, dwaasheden en ondeugden gispen, met 66n woord , alles doen,
waarmede ERA s MU s zich aan de kerk waarlijk verdientlelijk gemaakt heeft ; en dan, ja, dan was hij wei ,

LUTER,maar niet van anderen , (want
de eerfle, en , ten aanzien van
de grootfle hervormer. Maar wie bezigt nu in-:-

ten aanzien van

hij had vele voorgangers)

alien,
mer het woord in dezen zin, als , in het algemeen, van

de hervorming der kerk, in de zestiende eeuw, geiprohen wordt? \Vie .veritaat, door hervormer, dan nict
algemeen zulk eenen, die dadelijk de hand, ter verbetering, aan bet gebrekkige f]aat, en eene betere inrigting tot !land brengt ? En wie zal, wie kan nu , in dien
gewonen zin, — dien zin, waarin men LUTER herbeet, — aan E RASMU s dien naam geven , en
hem zells den grootflen hervormer heeten , even alsof hij,

vormer

die het gebrekkige aanwst, nicer tot verbetering toebrengt
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brengt, dan hij, die het betere dadelijk doet aannemen.
Pit is fpelen met woorden. De main van hervormer
-holm aan ERASMUS volfirekt niet toe, — in niet cen
eenig opzigt, dan voor zoo veel men.zou kunnen
zeggen, dat hij, door zijn verlicht fchrijven, de

Vormer geweest

her-

is van veler denkwijze. Anders her-

vormde hij niet alleen niet, maar werkte zelfs de hervorming tegen, toen hij, nadat LUTER de hand ern..
Rig aan den ploeg geflagen bad , zijne wijze van hervorming bij alle gelegenheden laakte, en zelfs tegen bent
ging fchrijven. — De kracht der waarbeid verpligt ook
den Heer 'YPEY, om den te grooten lof, aan ERA SDI U s gegeven, bier en daar genoegzaani tern te nemen. Op bI. 4 8 beet het nog: „ alwat de befcbaafde
Godgeleerden, in de zestiende eeuw,, gedaan hebben,
en dat zij het konden doen, hadden zij alleen aan hem te
danken ; " en : „ wij mogen het werk der hervorming befchouwen , als het uitvloeifel eener groote kracht, door
God gelegd in den verheven gcest van ERASMITS; '.' maar
op de volgende bladzij lezen wij: „ ERASMUS maakte
ziine geleerde tijdgenooten flecks oplettend op de gebreken der diep vervallene Christeliike kerk. Meer deed
bij niet. Zijn doel was alleen wenkcn te geven. Zij
flocgen de handen aan bet werk ter herflelfing." Verder betoogt de Profesfor de noodzakelijkheid, dat can
ander optrad, om het door ERASMUS ontwnrpene in
werking te brengen, en

de kerk zigtbaar te hervormen,

en flaat toe, dat ERASMUS daartoe te zwak, te bloode, te zeer aan een algemeen kerkelijk opperhoofd gehecht was, enz. , en dat daartoe een man vereischt weed
met alle de talenten van eenen LUTER. Deze wordt

Zonder hem zoo, volgens hi. 55,
ERASMUS nooit de beginfelen van het zigtbaar Ivcrk
bcfpeord hebben; en echter bleef, volgens die zelfde
bladzij, ERASMUS nog de eerfle en grootfie. Maar,,
op hi. 86, wordt gezegl: „ bciden (ERASMUS en L

dan ook geprezen.

TER) waren hoogst vereerenswaardige niannen: de gedachtenis van den cenen verdient geese nicer onderfchei-

634-

A. 1.71,EY

fcheidene dan die van den anderen.. Beiden hebben zij eene gelijker verdienfte gehad." Wij iternmen dit
gaarne toe; mits men echter beider verdienften onderfcheide. Die van ER AsMUs waren anderen, dan die
van LUTER. De eerfte was voorbereider tot het werk
der hervorming - (hoewel de eer fie of eeniafie niet, toch

de voornaamfte); maar L U T E R bragt de hervorming zelye te weeg. Dit is vrij wat rigtiger, dan r RAs at us
eigen vergelijking tosfchen zaaiier en maaijer, door den
Heer "SrPEY,op bl. 56, op hem en LUTERtoegepast,
volgens welke genen de arbeid meer zweet zou gckost
hebben , dan dezen ; daar de eerie het land geploegd,
gebroken, bemest, bezaaid, geegd en gewied zoo hebben, terwiji de laatfte niet antlers zou hebben te doen
gehad, dan de fikkel in het riipe koren te fiaan , het
of te fnijden en in de fchuur te brengen, en de ingeoogIte vrucht al het zure van dezen GERINGEN arbeid verzoet zoo hebben! Hoe ftrookt dit met de erkentenis van
beider gelijke verdienecen? Hoe met het zeggen van
hl. 86 en $7, dat bet „ niet genoeg was, de wortels
van het gcboomte der dwaling en des bijgeloofs zachtelijk los te maken; dat het met geweld uitgerukt moest
worden; — dat er groote zwarigheden in den weg lagen, trionre moest behaald worden over vermogenden
wederfland, en daartoe een man gevorderd werd, die
(hoeveel meer dan eenen E R Aseenen z w I N
u s!) „in flerkte van geest en cooed overtrof; dat L UTER zulk een man was" enz. ? — Nu. nog iets wegens
ZAVINGLI US.
Van dezen zegt de Hoogleeraar , op bt. 58 en 86 ,dat
hij refit in den geest van Ett Asmus werkte, en de
kerk in de kerk hervormcie, zoo als deze het voorhad.
Dit is wider iets vreetods.'Tot de hervorming der kerk
in de kerk behoorde, dat zij geene fcheuring verwekte.
Is dan de door ZWINGLIU 'S hervormde Rerk met de
Roomschkatholieke vereenigcl ge'oleven ? Tot de hery arning der kerk in de kerk behoorde het behooden van
den Pans, als algenieen opperhoofd , en het eerbiedigen
V111
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van zijn gezag, zoo als ERASMUS het wilde. Heeft
zWINGLIUS dit ook gewild? Vervolgens: van de.
p ier, zoo als doorgaans , opgemerkt ,dat

Zen wordt ook

hij, reeds in 1516, een jaar -v66r LUTER 's opfland,
bet zuiver Evangelic predi-kte, ja (volgens bl. 59) het

werk. der hervorming met kracht

bad

atzfwgrepen.

Dit

laattie rnoeten wij ontkennen. Hij greep dat eerst nes
is , een zuiver-

LUTER aan : en het zuiver Evangelic (dat

der, dan men toen algemeen verkondigde) predilcten,
nevus , en al v66r z WING r, I us , honderden, zonder
dat hij, of zij, iets meer hervormden, dan begrippen.
(Zie bl. 57.) LUTER trad de eerfle, als eig,enlijk hervormer, op. Toen hij had begonnen, '(en niet eer)
gonnen anderen. Hij gaf den fchok, die ben in beweging bragt. Zijn moed bezielde hen. Zijn voorbeeld wekte hunne navolging. Eindelijk : ZWINGLI NVOnit
ook bier voorgefteld, als hervormer van Zwitferland.
Dien eernaam heeft de partijdigheid hem gegeven, opdat hij des to beter te gen LUTER zou overflaan. Men
vcrongelijkt daarmede anderc en gelijktijdige hervormers
in Zwitlerland, CAPITO, OECOLAMPADIUS
Aan z NV IN GL I US '1;0111t de eer der hervorming van Znrich toe. Die van Baz,el, Bern, Schafhonze, GenevJ
enz. behoort run anderen. Aileen zou men misfehien
met waarheid molten zeggen ,dat ZIVINGLIUS de hervormer der begrippen wegens bet H. Avondmaal van
het geheele hervormde Zwitferland geweest is.

Disfertatio Medica inauguralis .

micae doctrine ,

de conflitutionis epide-

quam &c. publico et folemni exa-

Roierodamenfis , a. d. XVI. Nov. 1816. Lugd. Bat. aped
L. Herdingh et Fil. 1817. 8vo. D. i. Geneeskundige Verhandeling over het lect.fiuk van het beerfchcnd z/cktekarakter.
mini filbIllittit C. VAN DER. }I0 EVEN,

B

eze akadetnifehe verhandeling onderfche?dt zich zeer
voor-
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voordeelig , zoo wel wat den inhoud als den vorm betreft, van den grooten hoop -der akademifche proefitukken. — IIet onderwerp betreft een der gewigtigile leerflukken der geneeskunde; een leerftuk, hetwelk door
vele, anders verdienitelijke, geneeskundigcn, tegenwoordig, bijna geheel vergeten wordt , — bet leerituk,
namelijk , van cell beerfchend karabter der ziekten , ZOO als
betzelve voornamelijk door HIPPOCRATES,SYDENIIAINI,IIIIXHAMell.S T 01, L is voorgedrag ,m;wier Under£cheidene waarnemingen en gedachtcn daaromtrent het
eerfle hoofdftuk , met de eigene woorden der fchrijveren ,
leert kennen. Daardoor is hetzelve wat breed uitgevallen , en heeft het den fchrijver aan pleats ontbroken ,
cm ook, hetgene anderen omtrent dit onderwerp wetenswaardigs hebben nagelaten, wat ruirner mede te
declen, dan hij nu gcdaan heeft. In het tweede hoofddeel betoogt de fchrijver de waarheid van dit leerituk,
vooreerst , nit de geloofwaardigheid der geneeskundigen, welke bet beerfchend karakter der ziekten hebben
nagegaan;, bij Welke gelegenheid hij vooral SYDENHAM tegen de aantijgingen van den beroemden s p RE NGEL, welke dien grooten man wat eenzijdig beoordeelt, op zeer goede gronden verdeligt ; vervolgens bewijst hij de waarheid zijner itelling uit de overeentlemming van bet getuigenis der waarnemeren, en daarna
nit de analogic,. welke er is , tusfehen den geregelden
loop eener heerfchende ziekte, en zoo vele andere , aan
zekere bepaalde wetter onderworpene, natuurverfchijnfels, alsmede nit den grooten invloed, welken de gefieldheid van den dampkring, in allerlei opzigten, op
bet menfchelijk ligchaam heeft. Hier tracht hij eene tegenwerping, welke dikwijls gemaakt wordt , dat , namelijk , de waarnemingen :van HIPPOCRATES, in
Pict klimaat van Griekenland gedaan, voor onze lachtilreek niet gelden, te ontzennwen, door aan te merken , dat, daar de natuur des menichen overal gelijk
is , de ziekten het ook moeten wezen , en dat het geen
verfchil in den aard en het beloop eener ziekte kan te
wecT,
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weeg brengen , of dezelve in .een' Italiaan, of in een'
Franschman enz. plaats hebbe. Hier kunnen wij den
fchrijver geenszins bijvallen: de ondervinding leert het
toch genoegzaam, dat en de aard der ziekten en voornamelijk Naar beloop zeer naar den landaard verfchillen:.
Meer doet bet af, wat de fchrijver elders zegt orntrent
de gelijkheid tusichen ons klimaat en dat van Griekenland, ten minfle ten tijde van HIPPOCRATES. 001:
doet bet, wdl befchouwd, niets ter zake, of ook wij,
in onze landftreken, zulk een heerichend ziektekarakter
waarnemen, dan alleen in zoo verre zulks de nuttigheid
en praktifche bruikbaarheid van bet leerftuk aantoont.
Daarover handelt de fchrijver in bet derde hoofdituk,
en toont die nuttigheid, in bet bijzonder met opzigt tot
ons vaderland, duidelijk en nitvoerig aan.
Zie daar bet kort beloop dezer eerf1e proeve, welke
ons naar meerderen letterarbeid van den jongen fchrijver doet wenfchen; te meer,, daar zijn gefchrift in een'
goeden flij1 en Gene gezonde taal is opgefteld.

Taalkundige Aanmerkingen op eenige oud-Friefehe Spreekwoorden , door Mr. JACOB HENRIK HOEUFFT.
Tweede Uitgaaf, vern2cerderd met ecn beredencerd
Register. Te Breda, bij \V. van Bergen en Cornp.
In gr. Svo. 234 Bl. het Register t48 Bl. f 3- 8-.;

D

e Heer HOEUFFT, niet alleen als voorftander der

Griekiche en Latijnfche letteren, maar ook bijzonder
als Latijnsch Dicker, onder de eerfle en beste vernuften van ons vaderland te regt gerangichikt (*), wilde,
als Medelid der Leidiche Maatfcliappij van Nederlandfche Letterkunde, en Correspondent der derde klasfe
van het Hollandsch Initituut van Kunilen en Wetenfchappen, niet werkeloos .biijven.; maar vondzich
fp oord
(') Zie Lettercd: voor I8o6. hi. 85.
.LOEKBESCH. 1817. NO. 15.
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fpoord, uit z'nen voorraad, betrekkelijk de Nederlandfche en Noordfche taal,eleerdheid, het een of ander wer,ddkundig te waken. Aan deze edele zucht hebben wij
te clanken deze Taalkundige 4anmerkingen, welke overal uitnemencie bewijzen, niet flechts van naarflige beoefening, maar tevens van grondige kunde in dit vak,
opleveren. Bij zekere gelegenheid, in de voorrede vermeld, kennis gekregen hebbende aan eenen Bredarchen
Almanak , waarfchijnlijk geheel of gedceltelijk vervaardigd door den vermaarden JANUS NTLITIUS, ontmootte de Heer n OEUFFT achter denzelven , onder
anlere, ook deze oud-Friefche fpreekwoorden, onder
den titel van Der vrijc Friefen Spreckwoorden. De taalkundige opheldering van dezelve werd ter hand, en
daartoe ook ter hulp genomen de B;idragen to.: den Erief.c,hen Tongval van den Hooggel. Heere E. WA SSE NBERGH, die voorheen eerie Verzameling van oud-Friefehe Spreekwoordcn , bier en daar opgehelderd, geplaatst
had achter de eerfle uitgave van deszelfs Verhandeling
ever dc Eigennamen der Friezciz. Deze fpreekwoorden
waren dezeilde, welke bier uit den Bredalchen Almanak ontleend zin; waardoor dan ook de onzekerheid,
waarin de Hoogleeraar itonci, of dezelve vroeger al of
niet waren uitgcgeven, werd opgehelderd. IIct petal
der fpreekwoorden, door den Meer HOEUFFT taalkundig toegelicht, beloopt LVII, evenarendc dat, 't

WASSENBERGH achter gemelde Verhandeling is geplaatst. Daar nu vele oud-Friefche woorden

Welk door

opheldering ontvangen nit bet Frank-Duitsch, Gothisch en Angel - Sakfisch, en clerzelver opheldering
weder aanleiding geeft ter nafporing der beteekenis van
vele woorden uit de verfchillende Noordfche talen ; zoo
is het to rn2er te bejammercn, dat de uitgave van nicer
dan AICXXX oud-Frierche fpreekwoorden, door gemelden IIooglecraar voorgenomen , en in zijn eerae auk

der Taalknadige 13i id ragen tot den Friefehen Tongval
beloofd , wellig-t zal achterwege bitiven, naardien het
.4,-.v:dfchr.V.

der FTiefehe fpreekivoorden ,

van

GABB E
A
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M A (waarmede bet handfchrift, den Hoogleeraar toebehoorende, en eon ander, bet eigendom der liibi40theek van Franekers HoOgefchool, moet vergeleken
worden) zij oorfpronkelijk , 't zij afgefehreven, uit
deszelfs fcbuilhoek niet fchijnt voor den dag to zijn gekomen, in weerwkl van alle nafpoting „ zoo van den
Hoogleeraar Zelven, als der genen , die daarin belang
liellen , en door zijn Ed.', in de voorrede voor bet twee-

de fink der gemelde .Bijdragen, zoo beleefd als dringend
daartoe zijn uitgenoodigd. Reeds tien jaren zijn er federt verftreken , en dit handfcbrift van den beroeniden
GABBEMA "Mint nog verfcholen. Intusfchen klimmen
de jaren van den, 'ook in -het vak der Frielche taalkunde , hoogstverdienlielijken WASSENBERGH; waardoor
wij waarlijk vreezery , dat de geleerde wereld, zoo gemeld handfchrift nog eenigen tijd to zoek biljft , vergeefs op de uitgave Bier fpreekwoorden zal wachten.
Wij nemen daarom de vrijheid, die uitnoodiging, weleer door den nu nog werkzamen Hoogleeraar gedaan,
te dezer gelegenheid te berhalen , en te gelijk den wensch
nit. to boezemen, dat, zoo zijn Hooggel. door ouderdom buiten flaat mogt geraken dit work to volvocren ,
do Meer II o r 1.7F r t dan moge in {hat gefteld worden
die taak op zich te nemen. Dat zijn Ed. ook daarvoor
ten voile berehend is, zal, vertrouwen wij, de Ileer
WASSENBEIIGH, en zullen, nevens hem, met oils
alle beftebbers der oude Nederlandfche en Noordfche
talen erkennen. Het voor ons liggend work gccft dearvan getnigenis, waarin gezond oordeel kierche fmaak
met grondige geleerdhcid wcdijveren. — Schoon ane
bier voorkomende fpreekwoorden ilia: even belangriik,
veelmin alien naïf en geestig mogen geacht worden,
verdienen dezeive wegens teal en zeden der nude Frezen opmerking; en is de behandeling, zoo CIS wij dezelve bier vinden, vooral gefchikt , om , door vergelijking der verfchillende Noordfche dialekten , over dezelve Licht to verfpreiden, en nit nude Schri;vers , wear(,:cler de Friefclie Puikdichter G y sLERT JA p ix voorv v
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al niet vergeten is , de noodige opheldering aan tebrengen.
Van den aard en de waardij des werks zal men best
uit cone proeve kunnen oordeelen. Wij kunnen niet
mistasten ; maar,, om al te groote uitvoerigheid te vetmijden, bepalen wij. 012S tot No. H.

ilade honden is vice biljen to leren.
Oude honden is kwaad basfen te leeren.
HONNE N. Men merke bier , eens vooral , op ,

nd komt
D veclal verliezen. Zoo zullcn wij , No. 17 , 'Juno;
voor 11711dell No. 33. hannen voor harden en No. 54,
dat , in het and Fricsch, de woorden, waar in

de.

holm voor hand,

aantrefFen ; omtrent Welk laatfte opmerking verdient , dat forn imge tnantenberS de D in het
Engelfehe hound, het Duitfche . htazd, enz. , ilechts
voor eene

littera paragosica

houcith (*). Ook op ando-

die voor de K gelds, zich , in andere
de II verWisfelende, doer WACHTER
deeze woorden van het Keltilche cwn komen, PEZRON aanhaalende, die g uard en het Lat. canis van het Bretonfche 010E
of can (want w is bet Griekfche ov) af}eidt. Dan in het enkelvond van bet Keltisch twijirel 1k, of zelfs wel de n gevonden
word; want in het Wallisch is bet ci zoo wet als in bet Bre(*) „ De Wallifcbe C,

taalen, dikwijls met

tonsch ; en zoo ook in bet Galisch, even onbetwistbaar, als
die twee taalen, van bet Keltisch afitomflig, cu. DAVI Es

cwn, doch dit zal het
cwn of run zuiks iii het Eretonsch is. Een jonge bond beet echter in het Wanisch Celle
en (let wel op den overgang der beteekenisfen) cenaw, cellars,
voortijds canaw, niet alleen een jong van eenen bond, meat
ook van eon ander dier; celledl reeds niet flechts progeiiies
praecipue canum, canile (waarvan volgends fommigen canaill,r)
man ook in bet gemeen gents, genus, natio; en cenedla indclijk generare , gignere, producere. Men behoeft dns met, ter
a aciding van bet Eng. retinal, met Aldus en Skinner, rct
heeft, wel is waar, ook he! Wallifche
meervoud zijn, even gelijk

bet verkleinwoord x unhs1ide toevlugt te Deemer,. PL

ATo

zelf hield bet Grielifehe woord voor een vreemd woord; ii e

Vire , alwaar non ook andere alleidingcn kan

zien,

A LT

ACS
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dere plaatfen van ons Vaderland wordt echter wel nd
veranderd. Zoo hoort men nog veel, vooral ten
in
I

fill

platten lande,

binnen

voor

bidden, vinnen

voor

vin.

den,

enz. (*).
„ B IL JE N. Dat is, bellen, bl.affen, basfen. Schoon
dit woord ook van de wolven , en andere dieren, wel
gebruikt worde, zegt men echter het meest lietzelve
van de honden, zoo dat zelfs door

de b‘ liende de honRyhthrnus

den fchijnen te moeten verflaan worden in den

de S. ilunone V. 690.
UmTAUS houdt hand, ondet andere redenen ook om ons Hand,
afkomflig van honen!"
(*) „ Pitmen hebben onze deftigfle Dichters niet gefchroomd
te gebruiken. De Ridder Hooft heeft het, onder anderen, in
2ijnen fraaijen zang Weet iernand beter faus enz. alwaar hij
zingt:
En zoo een bedgenoot, fcboon, jonk, gelijk van zinnen,
Onder gemeene li6n, die veel zyn in 'c getal,
Veel eer, als onder weinigh ryken, is te vinnen,
Zoo vraag ik, waarom dat men rykdom wenfchen zal.
Zie deszelfs

Mengelw. hi. 652.

„ En zelfs leest men het nog bij Haofts getronwen navolger
.7. van Broekhuizen , Gedichten, bd. 2.
En in dit gantfche rond is niet een ding te vinnen,
Behalven u alleen, eat wars is van het minnen.
„ In bet Uslandseb, welk veel overeenkomst met het Neis het ad firma, in het mid -Fransch finer
(Zie den Heer ROQUEFORT, Glossaire de la longue Romaine, 7'. p. 602), en in Perigord, ten tijde van Menage nog,
Tina. De verdediging beide van hinnen en vqn vinnen, kan
men zien bij Ten Kate, 2e. D. hl. 121. Bij die van binncn
zonde ik kunnen voegen, dat bij Hero, die altijd de bardero
letters heeft, pinnan is ligare, kqueo adfigere; en (int Ten Bare
regt gist, dot Berate, Binne (corhis), van binder; kome;
want men fchreef eertijds ook Bende."
V v 3

derlandsch heeft,

64a

j: H. itonvFrT
Umbigravin ci worfin lagin ,
Ci ase den bellindin
Den grawin, Avalthundin.

„ Welke uitlegging ik verkies boven die van, W A C H_bellen, die bellindin ook-op de grijze woudhonden, dat is wolven, doet than. Voor belT E ,it. op het woord

len vindt men in bet gewoone oud Nederlandsch ook
l'ilen (*); zie, onder anderen , Steenwinkel op van Maerlant, Spiegel .11istoriaal, bl. 60, alwaar ik zie, dat
dezdfde plaats uit den Ryhthinus de S. Annone , die ik
reeds lange voor de plaats uit Maerlant opgeteekend
had, fchoon met een ander oogmerk , is aangehaald.
Hoezeer m ij Been voorbeeld van billen in het Allemanverinoede
nisch , of Frank -Duitsch , voorgekomen
ik echter, dat het beflaan bebbe, dewijl
welk
flechts eene hardere uitfpraak
gevonden wordt, onder
(*) „ Ook wanneer bellen eene andere beteeltenis, dan die
van basfen , heeft, vindt men de e en i in hetzelve verwis.
feld. Bellen iemanden, bet welk bij Kiliaan gevonden wordt,
en iemand ftads kind maa ken beteekent , beet elders 'iemand
irs de Mlle flefien, zoo wel als in de belle. De fpreeltwijze
heeft, waarfchijnelijk , daarvan den oorfprong, dat het flads_
kind maaken van iemand voorheen, gelijk nog heden ten dage, met klokkenflag afgebeld word. Welligt werd hetzelve
ook vitgebel d , een woord, te Breda dagelijks gchoord wordende van wile de Stads welke altijd befloten
worden met de woorden: dat deeze alomme door den flads
belle:van zal warden gepubliceerd. Deeze beiimbte, in oude
tledelijke befluiten de, flads Klinker genaamd, beet aldus nit
hoofde der belle, weleer, in plants van een koperen bekken ,
g,ebruiltelijk. Op verfcheidene plaatfen der Baronie wordt,
bij het uitroepen, nog eene bel gebezigd. In de geweezene
Oostenrijkfche Nederlanden is, meen ik, zoodanige bel nicest
algemeen in zwang, en zij was onlangs ook nog te 's Hertogenbosch, in Commige gevallen , als, bij de vcrpachting van
's Lands Tienden, in gebruik. 13ij Kifiaan v!ncit men wel
13s11rnian voor pracco, dock flechts voor praeco feralis."
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anderen, bij Notk'ertis , Psalm 21. v. SI : „ LOIS
mih
fone waffene, unde mine Ecclefiam (prutha me",
nungo)
fone dere gewalte des hundes, fone des ke/7

der

„ walte dero ieo

pullet wider iro."

,, De Heer WASSENBERGII heeft bijljen, welk,
op zijn Hollandsch, als bieljen, uitgefproken, meer gelijkt naar het oud - Nederl. bilen, dan naar bellen, door
i , in biljen verfriescht. Echter

verandering der e in

teekent KILIAAN bellen (*) als bijzonder bij de Friezen, onder de Nederlanders, gebruikelijk , aan.
„ De Noordfche uitgang veeler werkwoorden in

an,

voornaamelijk de Gothifche in Jan of gan, welk =trent op dezelfde wijze in die taal uitgefproken worth,
is door de Friezen, in bun jen, behouden (f). In oude flukken vindt men echter ook flechts den ftaart ja,

of a, nog de IJslandfche en Zweedfche uitgang. In het
kort famenitel der Tien Geboden, te vinden in de oude

Filefche I'Vetten, bl.

15 en x6, leest men: „ Israhel

dyn God is een weer God; him fchelta
fyn era unit nene frwmde Goden
God fcheltu neen Bijid

menzia ;

tienia ,

en

Israhel dyn

makia. — Israhel dyn Godes
n a-

(*)„ Van het Duitfche balm, of eigenlijk van anbellen , doer
STOSCH, Franziifirche porter, welche von Deutfchen herkom..
=en, het Franfche aboyer komen, door verandering van el n
gelijk die lettergreep ook dikwijls daar in verandert. Dan
ik meen den oorfprong van bet woord bewaard gebleeven te
vinden in het oud-Franfche abahier, welk eertijds voor (Lb°.
yer gebruikc werd ,en van Baer, openen, en wel in het bij.
zonder den mond openen, afkomt. Genie bade was dat, welk
men, tegenwoordig, iegt bonche biante. Pear, heir en bailie,- zijn de nattier nabootfende woorden.”
(t) „ Het Gothifche jan zweemde misfchien wel wat in nitfpraak naar ons jen. De uitfpraak van de oude taalen is ons
!Met ten voile bekend. Bij die zoo veele woorden in an heefc
men, mogelijk, reeds vroeg meer den kIank van den tweet/en, dan then van den eerflen, klinker gehoord. Vandaar,
misfcbien, de Engelfche uitfprsak der a als e in veele woorden."
Vv4
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for -fwerra (4). Israhel dis fon-,
forjetta , enz."
Zeer ongemeen is het gebruik, welk van bilja gemaakt wordt in de oude Friefche Wetten , bl. 43. reg. 9,
naina fcheltu naet

nendeis fira fcheltu naet

alwaar het beet : „ to da fyfta tinge, foe is by nyer
,, dine eed to fuarane, en fyn deel to nimane en toe
„ win-

(*) „ Farswerra is bier niet dileen valfchelijk zweeren, gelijk
in het oud-Duitsch ferliveren, en, in onze taal, verzweeren,
beteekent; zie (wat het laatfie aangaac) Huydecoper op M.
Stoke, ce D. bl. 544; maar het is, bier, ook verkeerdelijk,
en dus ijdelijk, zweeren. Dit kort famenitel bevat dus, in den
Woord, dat, waar toe in her oud affchrift der Tien Geboden,
te vinden in den tegenw. flaat van Friesl. 4e Sr. 529,
twee woorden, of omfehrilvingen, gebruikt worden. Dezelfde beteekenis van gebrekkelijkheid, of verkeerdheid, heeft
ook, in diergelijke famenfiellingen, het ouci.Duitfche for,
als mede •het daar van afgeleende oud-Franfche, in forconfeilkr, forjuger, forjurer, forligner, forvoyer,, enz., en in het
nog dagelijks in gebruik zijnde forpire en forfait. Van bet.
zelve komt ook het middeneeuwsch Latijnfche for in forfacere, en diergclijke, waar van men, nu en dan fore vindende
(zie onder anderen Van Illieris, Gr. Charterb. 2, 311), en
in den waan zijnde, dat dit hetzelfde, als foris was, te onregt gemaakt heefc forisfacere , &c.; want verre bet meeste
Bastaard.Latijn is uit het oud - Duitsch gefprooten.
Het hier boven aangehaalde kort fainenftel der Tien Geboden
is , nit de oude uicgaave der oude Friefche 1Vetten , getrokken door Fetfe Hommes (Festus llommius), en in zijn Schat.
bock ingelascht. Uit hetzelve beeft Christiaan van Ileule het
geplaatst achter zijne Nederduytfche Spraec /Coast , 2 e druk,
hi. 167. AIs eerie bijdrage tot de Letterkundige Historic zal
bet niet ondienflig zijn , bier, aan te geeven, dat ik heb op.
gemerkt, dat ialIe de flukken, door den bedrieger De Graaf
aan Alkemade gezonden, volgends den brief van wijlen den
Hoogleeraar Kluit , in het Huiszittend • Leven van den Heer
ran Wijn, No. 2, H. 173, juist dezelfde zijn , die achter de
gemelde ,Spraec- lionst flan, nitgenomen het eerfle, en dus,
do,,r De “rallf,, uit dezelve ultgefchreeven
zijn."
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„ winnane, foe hijt bilja fcbil." Ilet wordt aidam-

bij het Wilde geding is hij reader den eed to
zweeren, en zijn deel te semen, en te verkrijgen, dan
(dat) hij het misfen zal. Ik moet , ondanks nnjne achovergezet :

ting voor de geleerde Vertaalers en Uitgcevers , bekennen , de afleiding deezer beteekenis van

bilja

nits te kun-

nen nagaan, om nu te zwijgen van de niets beduidende
tautologic, welke, volgends deze overzetting, in de
woorden

en toe winnane

liggen zoude. Alijns bedun-

kens beteekent toe winnane foe hyt bilja fchil: „ te verse krijgen, zoo als hij bet beweeren zal," d. niet alleen 70 deel van den Heimrik te neemen, maar ook
dat deel bepaaldelijk te krijgen, waarop hij aanfpraak
maakt. .Bellen toch zegt Ten Kate, ae. D. bl. 593, dat
niet alleen gannire, latrare, glaucitare, maar oak,
overdragtelijk, verbis contendere beteekent. Achter flyer,
behoeft juist niet dan (of op zijn Friesch ook als) te
volgen. Meermaalen komt dceze zelfde vergelijkende
trap , in de oude, Friefche Iretten, op zich zelven flaande , en als een foort van Latijnfche Comparatives Su-

perlative pofitus , voor. Men zie , onder andere plaatfen , bl. 25. IIet wil hies, aldus geplaatst , zeggen,
gelijk men dagelijks hoort , zoo is hij er de naaste toe.
Weet iemand Gene betere uitlegging, hij zal mij met de
opgaave vermaak doen."
Het komt Recenfent voor , dat deze verklaring zich allezins aanprijst, en fchiint dezelvc hem toe nog verflerkt

te

billen in
opfcherpen,

worden door de beteekenis , welke het woord

bet gewoon Friesch been van door beitelen

bepaaldelijk gebruikt wordende van molenikenen, van-

Bilker genoemd words, „ zoo als hij het voor zich beklopbeite.
waar ook de man , die zulks verrigt, ecn
len zal."
„ Sierlijk wordt, door de Dichters , bet

belles

aan

onbezielde zaaken, perfoonlijk voorgelleld, toegelchreey en , onder anderen door Gysbert Yapix in Tj:sch-..11-o-

ars fee- anae:
Vv

!)ear

J.
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Dear Fortwijflinge helsch in luwd
ByNet, in mey Dealfche tossken
Schap in ljue forflynt by bossken,
1Ef de lonte fteckt yn 't kruwd.

Godslasterlijk uitroepen
de,

is het bij hem

in Agurs Be-

bl. 129:
Dat ik oer- fed, t' ondiedigh
Yu 't dol in fol forfott',
Forwjealde, al t' onberiedigh
Naet byllje: Iva

Schimpend uitriepen ,

iz God !

in den 113 Pf. bl. 171.

Op dat myn fynne', al t' onbetocht ,
Naet byllet , 'k heb in1 gled oer - mocht. (*)"
Ziet daar, Lezers , eene volledige proeve, naar welke gij het overige hunt beoordeelen , en met ons de ervarenheid van den Heer HOEUFFT in dit gedeelte
der letterkunde afleiden. Achter de fpreekwoorden is
gevoegd het bekende Cantilena Frifica de S. Stephano nit
de Frilia van HAMCONIUS, en met foortgelijke ta gkundige aanmerkingen toegelicht, waaronder die op het
woord druyt , dat is vriend , inzonderheid belangrijk
ziju.
(*) n Dit billen herinnert mij een gelijkluidend woord,weTk
(men vergeeve• mij , zoo plotfelings van het erntlige tot bet
boertige over to gaan) eene gekeel andere, niet zeer algemeene, beteekenis heeft, naamelijk, die van op de billen
ilaan. Men vindt het bij Roemer 1Tisfer,, 6c. Schok van de
Orlicken, No. 55.

Goris hilt Neelken, dat weet ghy wel,
Wat roert u wat elck doet met zyn eigen vel?
En in

Spieghels Hertlpiegel, 7e. B. v.

n hi/len kat en bond."

270.
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zijn. — Hierop volgen eenige bijvoegingen en verbeteringen, waarvan de volgende, op hetgeen boven vermeld is, betrekking heeft. BI. IS, achter den 7den regel du noot. „ Dat for in diergelijke Bastaard - Latijnfche woorden wezenlijk het oud-Duitiche for zij, blijkt
ook uit

misfacere,

en meer andere woorden, in welke

gnis ,

dat ontegenzeggelijk van bet Duitsch komt, de
beteekenis van dit for heeft. Zie misfacere bij D
CANGE."

Eindelijk is deze tweede uitgaaf aanmerkelijk,verbeterd door een uitvoerig beredeneerd Register, hetwellc
niet alleen de voornaamfle woorden, in het werk zelf
opgehelderd, bevat , maar tevens, bij de meeste, nadere toelichtingen , en , bij enkele, verbeteringen en teregtwijzing wegens 't. gees vroeger verkeerd gefteld was.
Bij bet doorbiaderen ituitten wij op de vertaling van
bet XLVIte fpreekwoord :

Quaekk aad ,quaelek jongh ; quaelck won , quaelck fpon.
.
, /lecht gefponnea.
Slecht oud , jlecht jong ; Ilecht (i,cwonelca
winden is niet eigenaardig met toefpint , alzoo men den gefponnen
kan winden, maar niet hetgeen nog

Het denkbeeld van

pasting op hetgeen men

draad van vlas wel
gefponnen moet worden. Wij zouden bet dus liever
vertalen: kwalijk gewonnen, kwalijk gefponnen. Won
komt van winnen en niet van wynnen, Ichoon beider
deelwoord is wan of wuwn. Aldus zeggen de Friezen:
't hea iz mooi wen; het hooi is mooi gewonnen, mooi ingeAmen. Als het dus niet wet flaagt met bet vlas , kan
men bet niet good fpinnen, 'loch er veel nit fpinnen-

en zoo kan men van de welgewonnen fchatten het /fleeste nut hebben.
Op gelijke wijze in fpreekwoord L:

Sliepende honnen haertme naet weytfen to meytfen.
Slapende honden behoort men niet wakker to maker.
is de aanmerking op het woord

weytfen niet volkomen

joist. Dezclve luidt aldus : „ Zoo als wij gezien hebben , dat de Friefche Landtaal 'iir.01re van m a ljen vormt,
vormt
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vormt zij weytfe van wakker" 't welk zijn moet
van waken, alzoo weytfe de onbepaalde wijze is van het
werkwoord,'t welk waken beteekent; hetgeen ook blijkt
uit het aangehaalde voorbeeld van GYSBERT JAYI

God fchil for my Ivo? weytfe.
God zal voor mij wel waken.

Ireytfen is dos niet wakker, maar ook niet waken;
weytfe zonder n is waken, even als meytfe is maken.
Bij afIcnrijving zal er \velligt een d' vergeten zijn, en
oorCpronkelijk geflaan hebben weytfend', wakende, betwelk dan ten aanzien van den zin met wakker over.
want

eenkomt.
Dan, genoeg ter proeve. Het verflag van dit werk
is reeds te breed, en wet wel vatbaar voor de opgave
van dan doorgaanden inhoud. Het medegedeelde ftaal is
wel wat uitvoerg; maar daaruit zal clan ook best kunnen blijken, dat dit werk van den neer HOEUFFT
verre is van oppervlakkig te zijn ; terwiji wij zijne vcrdienften , met flecks een klein fluksken bij te brengen,
vreesden te kort te doen. Wij wenfchen, dat de Heer
110E1IFFT den fchat , dien hij, blijkens de voorrede,
nog onder zich heeft, niet onder zich zal laten, maar
zich opgewekt gevoelen, om alle liefhebbers dezer
terkunde daarvan deelgenooten te maken.

ltlagazzjn voor bet ilrmeturvezen , in bet Koningrijk der Nederlanden. Ijie en Ilde Stukje. Te Leyden, baj D. du
Monier en Zoon. au. In gr. Svo. Te zainen 195 Bl.
1-16-:
Welk onderwerp zoude onze oplettendheid al aanaonds vermogender kunnen boeijen, dan eene fchildering van, of eeue
bijdrage ter opheldering over den float der behoettigen en
armen in ons vaderland? Milddadigheid is de grondirek van
bet karakter onzer landgenooten; zij geven veel en diloxijls,
en geven gaarne; dan ook even gaarne hooren zij eenen wijZell

NAGAZUN VOOR HET ARMENIVEZEN.

GYa

Zen rand, hoe zij hunne prijswaardige milddadigheid moeten
regele n , om zoo wel de wezenlijke behoefte te onderfleunen,
aIs de onhefcbaamde bedelarij te weren. Zij gevoelen, dat het
voor bun hart niet genoeg is, den oogenblikkelijken flood te
verhelpen ; ' zij wenichen teens , dat er middelen mogten gevonden worden, om dien Hood te voorkomen.
Van deze gevoelens doordrongen, fchreef de neer Mr.C.V.
te aan zijnen vriend Mr. H. W. T. te L., of bet niet doelmatig en voor hun beider gevoel flree/end zoude zijn, om,
met de huip van anderen, welken deze zaak ook ter bane
ging, een tijdfcbrift of Magazijn nit te geven , hetwelk alleenlijk onderwerpen, den flaat van bet armenwezen betreffende, zoude bevatten. Het antwoord van den laatflen was het
eerfte flukje van het voor ons liggend Magazijn, waarin de brief van den eeraen, zoo vol van warme belangflelling in
het lot der behoeftigen van ons vaderland, in plants van een
voorberigt, de reeks der beiangrijke ftukken voorafgaat. Het
eerfte ftukje van het eerfte nommer, een Ver/lag aan de Edel-

mogende Heeren Staten - Generaal van bet Koningrijk der Nederlanden, op den 28 December 1816 gedaan, door Z. Exc.
den Anister,van Binnenlandfche Zaken, omtrent het ArmcnbeJinni-, en' de opvoeding der Armenkinderen, 'evert ons een
fprekend bewijs op van de hooge goedkeuring, waarmede de
onderneming van dit Magazijn vereerd worth. Voorts vindcn
wij nog eene Schets van een gelijkvormig Armenbefluur veer

de Noordelijke Provincien; een Ver/lag van twee onderfcbeidetie foorten van Spaarbanken ,, in Schatland opgerigt , en Poor.
deelen en Ontwerp van Spaar. en Hulpbanken. Het tweede
ftukje wdrdt geopend, a. met de vragen: Wat verflaat me7;
door Armen? Hoe kan men die verdeelen? Welke Nijn do oorzaken der armoede? Waal- wordt de meeste armoede geleden ?
en welke zijn de beste middelen, daartegen aan te wenden?
2. Inflructie van den Baron VAN KEVERSBERG VAN KESS E L, aan de Moires enz. der Provincie Antwerpen, nopens het
vitreiken van onderfland; en flaat der armoede in dat gewest.
3. Over het gebrnik — of vermeerdering — der 'werktuigen in
de Fabrij.ken. 4. Van den arbeid der menfchen; van dien der
natuur, en van dien der wetenfcbappen. 5. Fel-flag, gedaan
aan het beflaur van weleladigheid der flail Gent , den 22 Illaart
1817, door den Seeretaris van gemelde bellunr, ten opzigte
van den openbaren onderfland. 6. Are:dere ontwikkeliug der in
het
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het cer/le Nommer van dit Magazijn voorg .elleldc Schets van
een g-clijkvormig Armcnbeflunr vase de Noordeliike Provinciën
van dit tiorzingri k, in zoo verre deszelfs verband tot het Gouvernement &Tr(/' ; benevens nog eenige afwisfelende lungelingen in beide de noinmers.
Welke rijlte fioffen ter overweging en behartiging reeds in
deze twee eerfle nominees! En welke andere belangrijke bijdragen rang men niet verwaeliten, wanneer dit Magazijn met
de gunst van lezers en verdere medeweriters, welke hetzelve
ten voile verdient, vereerd wordt! Dan, wat zoude men van
onze landgenooten moeten zeggen, wanneer de weinige afcrek
van dit Alagazijn de ondernemers dit werk deed Waken? Dac
zij Hever zorgeloos hunnc given uitdcelen , din over den
Rant der armen na te denken i en iets daarover te leien?
Weg met die gedaehte! Liever widen wij, op grond van bet
boven aangevoerde, ons in be t genoeoeliik uiczigt verheugen, dat de belanSclooze schrijvers, door een good vertier
van hunnen arbeid, worden aangemoedigd, oni deze edele
zaak der menschbeid meer en meer no te goon en - te behandelen; en dot elk onzer lezeren, die gaarne den armen geeft,
zich ook gaarne dit Magazijn zal aanichaffen, waarin die belangrijke zaak, welke hem even zeer ter harte als ter beurze
gaat, ernftig en menschlievend wordt overwogen. Zegen over
dezen arbeid!

Inlichting =trent het voorgevatiene te Anflertiam met een
aantal Duitfche .migranten, inzonderheid dezulken, die
suet R. RUDOLF hebben gecontracteerd, briefswijz.e nicclegedeeld door een' Angertfainfch'.Hoer aan zijit Vricnd iu 's
Gravenhage, tcr gelegenheid der zoo vecl geruchtsmakende
Proceduren tegen R. RUDOLF en J. J.ISARTSINCK.
de Druk. re Anifierdam, bij Geysbeok en Comp. 1817.
In gr. 8vo. f :-6-:
Een aantal Duitfchers en Zultfers, gedeeltelijk door don
rood gedrongen, gedeeltelijk door valiche beloften m:;ieid,
zakt naar Holland af, komt te ilinficrdam, en worth aldnar,
voor de door hen nedergelegde vrachtgelden, op de eerloosfie wijze bedrogen. Dus luidt de befchuldiging, in het vcor
ons
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ons liggende flukje tegen eenige ilinflerdamfche kantoren,
vooral tegen dat van RUDoLF EN COMP., ingebragt; eene
befchuldiging, die, bewezen zijnde, gewis niet tot eer flrekt
voor den Hollandfchen naam, en eene zeer donkere fchaduet
moet werpen op ooze van oudsher beroemde goede trouw! —
Men gevoelt, dat wij in eene zaak van dat belong, en die
reeds voor den Regter gediend heeft, ons geen oordeel willen aanmatigen ; wij zullen, flechts met een enkel woord, de
daad zaken , zoo als die bier vermeld /Jaen, opgeven , met
herinnering, dat dit boekje alle blijken draagt , van uit den
koker der Politie te zijn voortgekomen, en vooral den Heer
B. A. rAL LEE zoo dikwijls boven anderen noemt, dat het
tot denzelven wet weer of min betrekking fchijnt te hebben.
Groot was de vrees, reeds vroeg voor de aankomst der
vreemde landverhuizers gekoesterd; nog grooter.de onaange.
naamheden, door dezelve yeroorzaakt , die zelfs aan twee Com.
!Mien der Politie, door flank, het Leven zouden gekost hebben.
Dan , dit was niet alles. Onderfcheidene kantoren, die de
ongelukkigen, in zoo verre zij bemiddeld of jong waren,
naar de „ Amerikaanfche Blanke - Slavenmarkt" wenschten
te zenden, lieten de armen of bejaarden achter, waarmede
bet des te vreezen was, dat ons land en de Hooftiftad zou.
den belast blijven. Zij belasterden elkander en de Politie, die
hiertegen maatregelen nam, zelfs zoodanig, dat de Directeur
der Politie, de Heer s. IZ. WI sELiu s , tot een' der voornaamtle Scheepsmakelaars zeide , dat hij al die genes; , welke

zich met dien menfchenhandel inlieten, voor eerlooze
hield. Het kantoor van TEMMI N CK EN COMP., door F ALLEE op verzoek van WISELIUS daarover onderhouden,

flaakte dien handel terftond. Doch RUDOLF EN COMP., die
reeds de meeste Emigranten tot zich gelokt hadden , wisten,
door kwanswijs gelden bij den Heer HARTSIIVCK neder te
leggen, den Directeur zand in de oogen te flrooijen, tot dat
eindelijk die gelden in flilte van HAKTSINCK weggehaald,
en de arme landverhuizers van alles beroofd werden achterge.
laten, waarover de Directeur van Politie de Heeren HA R TSINCK en RUDOLF in Regten vervolgde, terwijl de vreem.
delingen door de Heeren xn.AANSTUIVER EN ZOON zijn,
of zullen worden weggezonden.
Nog eens: het geval is te ter r, dan dat wij bier eene antic.
re rol, dan die van Referenten, zouden op ons nemen. Wij
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vernernen, dat eon flukje tegen deze Infichting is in bet Licht
gegeven, en zulien daarvan ook eerlang verflag doen.

G edichten van Yvonne

A. C. MEERMAN, geboren MOLLEhide en Bile Deel. In 's Gravenhage en te Amfierdam , bij de Gebroeders van Cleef. 1816. In gr. 8vo. Te
zamen 417 Bt. f 4- 16-:
R Us.

Wij hebben het dichtcrlijk talent en bet gevoelig hart dozer aanziehlijke Vrouwe reeds vroeger regt geciaan, toen wij
de vorige deelen dozes werks hebben aangekondigd; en wij
twijfelen geenszins, of ook deze hare dichtflukken verwckken nagenoeg betzelfde gevoel bij den lezer els hare vroege.
re, alhoewel bet eenzelvige des onderwerps,hetwelk bezon.
gen wordt, bier een weinig vervelend is. Maar men //wet een
weinig, ja wel wat veel, toes.,11 aan eene diepbedroefde
Weduwe, die, near bet fchijnt , niets enders dan den overledenen Man, en, zoo nu en dan, ter alwisfeling, aan hare
eigene kwalen, denken en daarover dichten kan. Niet alles
is bier echter dichtwerk van de Weduwe: na eene korte op.
dragt aan heron vereetavigde(n) Echtgenoot, volgen een aantal
liederen, waarmede van het jaar 1 77 7 tot 1814 de verjaardagen van zijne Gade en den trouwdag heat gevierd;
waarop dan een aantal volgen van de Dichteres, die hared
Man bij foortgelijke gelegenheden niets fchuldig bleef. Alle
deze flukjes hebben buiten twijfel niet alleen uitnemende
waarde gelled voor de teederminnende Eclitgenooten, maar
daze waarde is voorzeker nu nog zeer vergroot voor de Weduwe door het treffend verlies; en, deer het fchijm, dat
hear, blijkens menig gedicht, niet zeer gezond noch hark
iigcheamsgefiel niet zonderling daarbij lijdt , gunnel] wij beer
gaarne het genoegen, 't Been hear de lazing en herlezing
dcrzeive, ep het weemoedig gevoel, dat zij daardoor cankweekt, buiten twijfel moet opleveren. Maar voor den Lezer, en ook onder dezen den vriend van bet tninnelied en den
zang op de huwelijksliefde, ins bier zoo veel genot niet te
repel]; en zou doze ook weinig verloren hebben, zoo dezelve nooit bij het leven van Mevr. ME ER m A N waren aan het
lieht gebragt. Dan , dear hear gevoel de nitgave nu noodzakelijk maakte, om eene diepe droefheid, die Met den met
hear
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hear levels eindigen voor het oog der wereld te wettigen ,
zoo kan men zich gaarne de lezing getroosten, en wenfchen
wij hartelijk, dat de Weduwe door deze uitgave van ieder
lastig aanzoek tot nog-, een huwelijk zal verfchoond zijn; en,
om hiertoe ook, zoo veel in ons is, mede te werken, ruimen wij gaarne eene plants in aan het liedeken , door de bedrukte Weduwe den 2 den Dec. 1815 gedicht , dat in het IVde
Dees voorkomt, en aldus is luidende:
Neon, bier nooit geen aardfche liefde,
Neen, geen aardfche min bier meer.
Ja al was er nog een ME ERMAN,
En al minde hij mij teer.
Zoo hij mij niet kon bewijzen
Dat hij zelf mijn ME ERMAN was,
Hij van \vien (1k voel 't met ijzing)
't Stoflijk hulzel rust in asch.
1k zoo fiddreu in zijne armen,
En in heilge jaloezij,
Tot hem y ank weemoedig giilen:
Deze ME ERMAN zijt Met gij!
Onder de liederen van, op en aan MEERMAN is echter
bier en daar een ander ongelijkfoortig naar het fehijnt verdwaald, niet alleen over zoo wat onpasfelijkh2id en -ziekte,
gelijk wij reeds opgaveu, maar ook van geheel anderen inhood, b. v. aan het flot van het Hide Deel dat op B u o
P ARTE; en op den I flen Nov. 1809 was de dichtgeest van
de toen nog gelukkige Vrouw bijzonder vaardig, waarom alstoen bet verjaringslied aan den Heer MEERM A N words voorgegaan door het volgende naive dichtje, aim den Huisknecht
naar het fchijnt , hetwelk wij, om de rarigheid, afichrgven:
Wilt ook gij nu, met November,
Gaan verhuizen , mijn JOHAN?
Wilt ook gij nu Bens probecren
Of gij . keuken, kamer, bed,
Ergens p eter zult crlangen?
Of gij ergens hoover hunt.,
Meer profijten , zult verkrijgen,
Of vooral a een Mevrouw
.150EERESC11. 1817. NO. 15.
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Met meer zachtheids zal regeeren,
Minder knorren, als gij los
Uwe dagelijkfche dienflen
Of verbroddelt, of vergeet?
Korn JOHAN, ik zou maar blijvenl
Overal geeft het toch wat,
Overal veel vijven, zeslen,
Overal wat huiskrakeel I
Nergens toch vied gij mijn keuken,
Zoo veel groenten, zoo veel fruit,
Nergens kamertje zoo vrolijk,
Nergens ook een beter bed.
Gij hebt met geen kameraadjes,
Slechts met uw' Mevrouw to doen.
Ginds en char vindt gij een boeltje,
Dat u om de ooren
Hier deelt gij niet in profijten,
Hier hebt gij de pot alleen.
Daar vindt gij een' Meesteresfe,
Die gij nimmermeer voldoet.
Nergens vindt g' uw klein Mevrouwtje
Altoos vriendlijk, altoos goed,
Zelfs in 't midden van Naar kwaalen,
Als zij u flechts ziet en hoort.
Maar JOHAN, ik boor u zeggen ,
Wordt gij dwaas dan, mijn MEVROUW?
Wel, wie fprak ooit van verhuizen?
'k Blijf voor altoos in uw dienst;
Hier in ben ik een Hebrar.
'k Liet mijn oor aan uwe deur;
Maar ik wil mijn Huur ontvangen,
Ik wil opflag boven diem
Hier in ben ilE vrek , en gierig,
Want ik halt altoos naar meer!
IVIijn JOHAN! dat zult gij krijgen,
Opting ieder dag en uur,
Laaten alien dan verhuizen,
Zoo JOHAN maar niet verhuist,
Voor het overige is overal MEERMAN het anige denkbeeld, dat de zangen bezielt ; en weet de beminnende geene
na-
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natnen In de rijke Hollandfche taal, krachtig genoeg, te
den, om haar gevoel voor haren Echtgenoot uit te drukken,
dien zij daarom dan ook (den soften Oct. van dat zelfde jaar
1809) haren PREGADIO en n oDATI noemt; ja, fchrik
Met, LeZCr! ook haren BUONAPARTE, met Wiens val haar
ontzinkt het aardsch heelal. Hierbij mogen wij echter de ophelderende aanteekening der vernuftige Dame zelve niet terughouden. „ Mijn Echtgenoot," zegt zij, „ die voor mij was
„ de van God afgebedene , de van God gegevene en, bij ge„ volg, ook voor mij bet :hew, het goede, dcel van God,
„ zoude, indien hij niet in den gelukkigen middeliland gebo„ ren was geweest, maar op eene der verhevendfte ftandpun„ ten in dit leeven geftaan had, wel verre van het geluk der
„ wereld enz. te hebben vernield, door alle zijne pogingen
„ het hell van zijne natnurgenooten vermenigvuldigd hebben;
„ en, zo hij als dan, voor hem den eigenaartigen Imam van
„ Bonaparte had gevoerd, zou deze imam, wel verre van aan
a, elk gevoelig hart een zugt of traan re hebben afgeperst,
„ met zegening en dankbaarheid , tot den 1aatften naneef zijn
„ overgebragt,” — Ook het IVde, grootere Deel dezer zan.
gen hebben wij voor onze Lezers doorfnuffeld , in hetwell:
alles it het overlijden van den vereeuwigden Echtgenoot gedieht is; en overal vonden wij hetzelfde ecs ne en onveranderlijke denkbeeld, en dezelfde overdrevene, wij zouden 'mast
zeggen afgodifebe, huwelijksliefde, welker zeldzame uitdrukking ons zelfs fomwijlen voor het verftand der goede Dame
min of meet deed vreezen, en waarvan reeds aileen de opfchriften van ieder vers, hadden wij tot het affchrijven van
die alle ruitnte, iederen Lezer zouden overtnigen. Ziet hier
eenige derzelven: Hij wilder mij gelukkig! Zander hem ?even!

Zou htj ook eene andere minnen? Zou hij mij nu leelijk vinden? Zou hi] ook voedfel noodig hebben? Hoe wenschte ik
cm een kind van kern ! Welke taal fpreekt hij? Weg suet alle
aardfche vreugd! Na een' hemelfchen y acht. Mij dunkt , ik
had bij zijn leven niet kunnen flerven. Op het zeggen, dat
nrijn verzenmaken eene ziekte van den geest was, enz. enz.—
Een plaatje, door VAN SENUS gegraveerd, pronkt vooraan
het IVde Deel, en is, buiten de goede meeting en het teederlievend hart der waardige Darne, in ons oog, van alles
yerreweg het beste.
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ALMANAK.

41manak , agn Bevalligheid en Deugd gewijd. 1818. Te 41:14
ficrdam , bij M. Westerman. 102 Bl. f 1- 5 -:
Bevalligheid en Deugd zijn de fieraden der Muze van den
Heer WESTERMAN; zij heeft dus alle aanfpraak en mag
zich ook verheffen op de gunst der Nederlandfche fchoonen,
welke zich door deugd en zedige bevalligheid boven die vaa
fommige andere landen zoo voordeelig onderfcheiden. Dc inhoud, poezij en proza, zoo wij w61 zien ten grootflen deele, zoo niet geheel, van hemzelven, beantwoordt voikomen
am den titel . (4tala en de Belegering van Naurnburg verdienen bijzondere onderfcheiding); de plaarjes, van V E L rJ N,
zijn allerkeurigst, en kunnen met die der uitheemfche Jaarboekjes wedijveren; de eigenlijke 41manak , met zijn toebehooren, is met zorg bewerkt, en de geheele i ,irvoering sari
dit alles evenredig. Wij ku.uen atzoo dit Jaarboekje vaa goeder harte en met ruimte aanbevelen.

F. VAN BREE, filuzijk.
meester te Leetuvaarden. Te Amflerdam , bij J. van der Hey.
1817. In H. 8vo. 45 131. f 14-:

Eerfle Gronden der Zangkunst , door

Recenfent heeft dit boekje met genoegen gelezen, en de
daarin bevatte theorie der zangkunst eigenaardig. en duidelijk
gevonden, omdat hij ook geene volledige aanwijzing van alles, teat den zang betreft , daarin gezocht heeft. De beuzelende kindertoon, welke in deze gefprekken heerscht, behaagc
ons echter niet; want zullte jonge kinderen, als de fchrijver
in dezen kinderlijken coon vooronderaelt, zullen deze theorie
toch met moeite kunnen begrijpen. Met eene kleine verandering ware hier eene groote verbetering gemaakt, bet werkje
nog bekort en nader tot het door den kundigen zamenaeller
beoogde doel gebragt. Muzijklijnen en figuren zijn, even als
het geheel, fierlijk gedrukt; wij meenen daarin de meesterlijke hand van den kundigen letterfnijder FLEISCHMAN re
herkennen.
Dat dit werkje moge bijdragen, om het godsdienaig gezang
te helpen verheteren, en bet dIk wort' gehoorde gefebrecuw,
gekraai, gegil en nabootfing der nachtvogeis te duen vervangen door de poging, om met eene zuivere flem, een berchaafd
gehoor en veredeld gevoel den lof des Ailerhoogaen nail to
heffen, weufchen wij hartelijk met den fchrijver.

BOEKBESCHOUWING.
Zesde vestal Leerredenen, door J. IL VAN DEMPALM.
Te Leyden, bij D. du Mortier en Zoon. 1816. In
gr. 8vo. VI en 208 Bl. f I - 12 -

H

et lang uithlijven dezer beoordeeling worde niet,

can onverfchilligheid, maar aan wettige verhinderingcn
toegefchreven, welke den Rec. tot . hiertoe buiten de
mogelijkheid flelden, om deze hem anderzins zeer cangename taak flechts eenigermate naar behooren , immers
met kalmte, te kunnen volvoeren. Anders moeten wij
rondborilig betuigen , dat wij in-ieder voortbrengfel van
dezen beroemden Kanfelredenaar eene gedurige toenadering ontdekken tot die edele en heldere eenvoudigheid,
welke bet zekerst kenteeken van deszelfs voortreirelijkbeid is, en ons ook dezen bundel Leerredenen nog boy en de vorigen doet waarderen. .Irene nadere befchouwing der onderfcheidene ftukken twiifelen wij
niet, deze opmerking haven. Wij zullen aan deze tack
met de meeste opregtheid en befcheidenheid trachteu te
voldoen.
De eerfle Leerrede handelt_ over Luk. VII: 35, en
wel in diervoege, dat de Hoogleeraar eerst dit gezegde
des Zaligmakers opheldert, en den zin van hetzelve nit
de omffandigheelen, waarin bet werd nitgcfproken, in
bet , licht Ilelt; ten tweede de grondirelling, in dit gezegde vervat , als de regelmaat befchouwt, die Jezus,
bij zin verblijf op deze wereld, in ziine leer- en bandelwijze flandvastig volgde; .ten derde de behartiging
dezer gondfleiling alien, als leden der menicheliike en
der christelijke ma.atfchappij, met ernst poogt can te
prijzen. Hoe fchoon de ontwikkcling der wijsheid in
bet eerfte gedeelte ook zin moge, zouden wij toch wet
vragen, of dezelve niet wat al te r22nIchelijk is voorge-field ; daar het nit bet vervolg der Leerrede
1;01:IiLESCII. 181.7. NO, 16,
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dat de Heer VAN DER PALM er Beene wereldwilsheid ,
maar heine1/4he lrijslaeid onder veritaat, die als de ware

ij teid door hen, die dezelvc rcgt leeren kennen, eindelijk erkend en geeerbiedigd wordt. Voorts is de ontvouwing van Jezus handelwijze en de oordeelvellingen
der menfeben ten uiterfle mensclikundig ; treffend inzonderheid de daarttelling van Jezus gedrag. Men ziet den
Heiland der Wereld, in zijne eenvoudige wijsbeid, als
het kenmerk der waarheid, zoo 1E1, vast, onverfchrokken en tocli beicheicien wandelen onder bet vitzuchtig
en bijgeloc.ig menfchelijk geflacht. Inderdaad, dcze
fchets is bet pcnfeel van CeDellVAN DER PALAI waardig.
De tweede Leerrede, over Matth. XXVII: 2
, 4, 115,
ftelt ons eerst Pilatus voor, en hetgeen door hem verrigt werd; ten tweedc, het Joodfche y olk en deszelfs
Overften; ten derde, Jezus; ten vierde, voor wie en
tot welk elude de gefehiedenis van Jezus diepe vernedering is befchreven. — Meesterlijk is de fchildering van
het regthuis en de aldaar plaats hebbende handeling,
waardoor ons bet ganfche tafercel helder aanfchouwelijk
wordt geinaakt. Alhoewel VAN DER PALM Pilatus
geenszins tracht vrij te fpreken, zoo is 't ons echter
voorgekomen, dat hij hem wat veel fchijnt te verontfehuldigen. Zoudcn wij zijne wankehnoedigheid wel zoo
zeer can zwakheid, als aan een befehuldigenel geweten
moeten toefehrijven? Brj zulk een plegtig regtsgeding,
als hij bier genoodzaakt werd, nit hoofde van de aanklagt der Joden, to ondernemen, kon hij er immers de
hand niet mede ligten, hoe gaarne hij zulks anders ook
zou gedaan hebben. Hern fehuldig verklaren, kon hij
Diet, zonder zijn gezag te eenemaal te ondermijnen,
want daartoe waren de befehuldigingen niet toereikend ;
daarbij kwam nog, 2,00 als de I-leer VAN DER PALM
te refit aanmerkt, de waarfchuwing zijner vrouwe,

die

hem in de uiterfte verlegenheid bragt. Ze!fs den onfchuldigen Jezus naast eenen firaatroover Bar-Abbas
te Ellen vinden wij voor eenen tegter ten lioogfte lakenswaardig; te meer, daar hij uit de verbittering dcr
Jo-
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Joden van te voren Wei had k'rancn voorzien, hoc de
keuze titsrchen eenen weinigbeduidencien vagebond eil
den zoo algemeen gehaten Gevangenen moest nitvalLn.
Alles kenfchetst oils den zeieloo:,,en, maar tevens listigen hoveling , die, ten deele uit haat tegen de Joden,
tell deele uit vrecs vcor den Keizer, ten deele uit bewustheid van eerloozen handel en knevelarijen, de rol
fpeelt, die hem voor de wereld eenen fchijn van regtvaardigheid zou kunnen geven. Evenwel erkennen wij,
vele venken tot bet inzien van des Stadhouders a.rglistig hart van bl. 45-47 gevonden te hebben. fleerlijk,
daarentegen, is de regtvaardiging van de handelwijze
des A lbeftuurders ; heerlijk ook de befchouwing van den
toefland der tegenwoordige Joden; ziciverbeffend bet
tafereel van Jezus. Bij het lezen der fchriftuurplaatfen,
bl. 6o en 61, is bet ons voorgekomen, dat bet niet ondienftig ware, of deze uitdrukkingen te omrchrijven,

of

althans dezelve naderhand zoodanig te verklaren,

dat men ]borders en lezers voor misvattingen helloedde. Wij behooren op de vraag: of cr ook in once
dagen te vinden zijn, die Jezus niet gelled van de
blaam der oproerigheid zouden vriipleiten? mede ondcr
het getal der ongeloovigen. Eerder zouden wij denken,
dat cr konden evonden worden, die Jezus voor wat
eenvoudig zouden verllijten, in het niet genoeg verdedigen zijner onfchuld ; huezeer wij beiden voor even
rockdoos en ondankbaar houden. Het Plot is zeer opwekkel ijk.
De derde Leerrede, over Matth. XIII: 44-46, ontvouwt ons eerst de beicie gelijkenisfen, naar den zin en
de meening van Jezus; vervolgens het onderwijs, daarin begrepen , in dcszelfs waarlieid en belang. — Reeds
de inleiding is zeer gepa:-:t am ons het aardfcbe als goed,
naar het hemellehe als nog beter te doen kenncn. Leerzaam zijn de opheideringen over de geliikenisren, en inzonderheid noodzakekk

is

de aanwijzing, dat in, beide

deze zinnebeeldige voorftellen cone en dezelfde waarheld worth aangedrongen. leder zal in de ontwikkeling
Yy

J. IL VAN DElt PALM

156o

dezer geliikenisfen de Oosterfche takt en kunde van
den Iloogieeraar moeten bewonderen, die ons juist en
gebeel verp-laatst in den toefland van den vinder en kooper van fchat en parel. Vooral onderhoudend en,vindingrijk is de inkleeding in een Oostersch vertelfel.E6ne
aanmerking zij Otis echter ook bier vergund: of, namer
lijk, het koopen van eenen akker, waarin men weet,
dat een groote fchat verborgen ligt, niet een °riverfchoonlijk bedrog infinite, dat de Zaligmaker zekerlijk
niet toil aanbevelen; en of bet daarom niet beter ware,
om dit vermoeden re voorkomen, behoudens het Oostersch verdichtfel, de opheldering te laten doorgaan,
die VAN D E a PALM bl. 7 6 heeft opgegeven, namelijk , dat , volgcns Oosterfche zeden, het eigendam aCM
went: vcrvalt 1.)j de parel;

den viader tackwarn ? Daze

dLir loopt alles goed en eerlijk af, en deze gelijkenis is
buitengemeen fchoon en natuurlijk befchreven, ja tot
in derzelver kieinfle bijzonderheden ontvouwd, zonder
eenigzins langwijlig te Wij flemmen voorts gaarne toe, dat , wanneer wij een minder voor een meerder
geven, daartoe geene opoirefing wordt vereiscbt ; doch
zon , in verband met bet verder beloop der Leerrede,
er toch niet to regt eenige meerdere aandacht behooren
te moeten gevestigd worden op de woorden: verkoopt
al wat hij heeft , en: verkocht al wat hij had, als zijnde
eene aanfporing, om eerst het koningrijk Gods to zoeken en deszelfs geregtigheid, in het zeker vertrouwen,
dat ons het overige zal toegeworpen worden ?
wens dit wordt in bet Plot vrii flerk aangedrongen.
De vierde Leerrede, over 2 Chron. I: 2-13,fchetst
ons eerst deze gebeurtenis in Naar ware licht met ophelderingen en aanmerkingen, vervolgens eenige daaruit
afgeleide gevolgen tot nut en befluring van hart en wandel. — De gefchiedenis is: het gebed van Salomo ens

wijsheid.

Voor dezelve vinden wij eene vooraffpraak en

gebed. Omtrent bet eerfle voelen wij ons genoopt eenige
bedenkingen voor te itellen;die in verbandftaanmeton-

ze

bcoordeeling van de vierde Leerrede van bet vorige
zes-
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zestal (*). Wij ontkennen in geenen deele den veelvermogenden invloed, weaken zoo wel de gebreken als de
deugden van den Vorst hebben op bet ongeluk of het
geluk der volken. Doch juist daarom gelooven wij des
te vaster aan de Apostolifche uitfpraak: dat alle may
is van God. Even min als wij van eerie billiike Godsregering kunnen verwachten, dat de volken moeten
boeten voor de dwaaslieden der Vorften, kan 't ons fielder worden, dat zij 0772 derzelver wijsheid zullen gezegend worden. Maar, gelijk de gebreken der Vorften
voedfel vinden in die burner onderdanen , zoo fehe.pt
de wijsheid onderfteuning en medewerk i ng uir hunne
goede hoedanigheden. Het is dus door, maar onzes inziens niet om of voor de Vorften, dat God een yolk zegent of firaft. Had Ina/ tell tijde van David ilia eene
vernedering noodig gaud om zijnen euvelinoed te fnuiken , ten einde de fpiegel der Godsregering niet in menfchelijke overmagt zoude verloren gaan , dan zou voorzeker de Godheid den hoogmoed van David alleen aan
hem en zijn huis , en gewisfelijk 'niet aan de nazaten,
de onfchuldige nazaten van Abraham geftraft hebben;
zoo als wij ons ook niet kunnen verbeelden, dat Salomo's wijsheid zijn yolk tot dien trap van /ulster en
grootheid zou opgevoerd hebben, bijaldien de toeftand
der IsraEliten zelve dien voorfpoed en welvaart niet had

gedoogd en. onfchadelijk gemaakt. Als een ftaat rijp is
voor verhooging,uit hoofde van deszelfs in- en uitwendige gefteldheid, ftelt de Albeftuurder in de Nqze maatregelen van de Overheid de.middelen daar, om denzely en daartoe te breng,en. Onzes bedunkens leert zulks
vooral de gewijde gefchiedenis, en het zou ons waarlijk
bevreemden, wanneer de Hoogleeraar deze (telling

door

niet

zijne diepere bijbelkennis had bekrachtigd gevon-

den ; weshalve wij over deze onze uitweiding ook gee-

ne

velfchooning zullen behoeven te vragen. ---Vat nu

bet gebed betreft,

wij

hebben hetzelve allerfchoonst,
rae 11-

(*)

Lettcroef. voor 1816. No. XVI. b/. 700 en very.
Y Y
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krachtip;, eerbiedig, gepast voor daze Leerrede gcvonden, en joist gefchikt om de hoordets voor te bereiden
tot de flof, welke VAN DER PALM zoo uitflekend
heeft behandeld. Inzonderireici trot ons de fchiidering
van den plegtigen optogt des jeugdigen Konings naar
Gibeon, ten einde aldaar bij tie arke des verbonds, bet
hoogfte gefchenk des Heinels , wiishcid van Jehova op
zijne moeijelijke loopbaan of te fmeeken. Wij lezen geheel in . den boezem van den godvruchtigen jongeling;
denken, gevoelen, bidden met hem ; zijn als tegenwoordig bij zijne inhuldiging. Ja, onze harten verheffen zich tot den Alzegenaar, met ' den wensch , dat in
dezer voege ieder Vorst zijne regering motet aanvaarden ! Terwij1 wij in de toepasfing met den gewijden Redenaar de Voorzienigheid danxen , dat wij in onzen
godvruchtigen Boning dezen zegen zoo duidelijk mogen
ondervinden en bevestigd zien.
De vijide Leerrede, over i Kon. IV: r.z5, geeft ons
eerst een algemeeri overzigt van den gelukkigen ftaat
des Israelitifchen rijks coder de regering van Salomo,
met eene breedere ontvouwing van den aard en de beflandcleelen van dat volksgeluk, volgens den inhoud van
den tekst; daarna, eene vergelijking van onzen eigen
volkstoerrand met dien van Israel, ter opwekking van
zich zelven en zijne hoorders tot betamelijke gezindheden en beoefeningen. — Al aanftonds verleent ons de
inleiding exit zeer bevallig tafereel van de vrucht van
Salomo's gebed. Allernitmuntendst is de volgende feldidering dier tijderi onder het bloeijende Joodfche yolk,
ftrekkende tevens tot een bewijs, hoe diep de Redenaar
is ingedrongen in de gefteldheid van den ltaat , dien hij
fchetst, alles met Oosterlche kleuren en fraaije tinten.
Don kart* ook te gelijk deze fchilderij niet ftrekken ter
fla y ing van ons boven genreld gevoelen, dat God een
yolk door, maar niet om zijnen Vorst tot den hoogilen
trap van geluk voert ? floe levendig zijn al verc!er de
verwen, waarmede Israel's bronnen van welvaarr worden aigemaa/d!Hoe overtuigend zijn de aangevoerde bewij-
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wijzen, dat eigen nijverheid de zegeningen des AllerhoogRen moet voltooijen! Zou echter het

dankbaar ge-

vieten bij Salomo en ziin hof niet wel wat overdadig en
weelderig geworden zijn? En zouden die aantijgingen,
bl. 160 , dus wel zoo gelieel 'ongegrond geweest zijn?
Bedriegen wij ons niet,dan geeft zijne eigen belijcienis,
vooral in zijnen

Prediker,,

ons wel eenige eanleiding tot

dit vermoeden. Heerliik wordt die fchets van Israel's
volksgeluk bij gedurige opklimming in het cinde bekroond op bI. 162. Nopens de vergelijking van onzen
toefland met dien van Israel kunnen wij niet anders betuigen dan ooze opgetogenheid over dit fchoone tafereel, terwiji wij de waa.rheidedaarvan diep gevoelen en
de verma.ningen ten uiterfle doeltreffend vinden.
Eindelijk 'de zesde Leerrede achten wij bet pronkfluk
van alien. Zij haudelt over Matth. XII: 42b. , en wel
in diervoege, dat zij eerst aan deze uitfpraak van Jezus

(sneer dan Salomo is bicr)

nit bet verband, waarin zij

voorkomt, bet noodige licht bijzet; ten tweede, Jezus en Salomo, in de betrekking, waarin beiden hicr
voorkomen, met elkander vergelijkt.; en eindelijk de
meerderheid van Jezus boven Salomo doet veritaan en
gevoelen. — Deze Leerrede houden wij fchier boven
alien lor verbeven. Bij dezelve lezende, werden wij telkens op nieuw daardoor verrukt. Wij weten
niet, wat wij incest moeten bewonderen : of de beerlijke
belchrijving van Salomo's grootheid, bij trapswijze opklimming , reeds in 'de inleiding; of de daaritelling der
kwaadaardige betichting; of de tafereelen van Jonas en
de Koningin van Scheba bij Salomo, en clan dat ont;
wakend gevoel: sneer clan Yonas , meer Nclfs dan Salo-

bier; of die overheerlijke trekken ter vcrgclijking
van Jezus en Salomo; of bet vernuft, om eerst de geIijklmid en dan de ongelijkheld to fchilderen; of de harten zielverheande aanwending dozer waarheid. Kortom, ieder leze en herleze zelf, om met oils to deelcn
in dien wellust, en den Hoogleeraar dringend to verzoeten, om , behoudens zijne gcwigtige taak der BijV

3.

4

bel-

664 J. H. VAN DER PALM, LEERP,EDENEN.
belvertaling, ons toch niet van deze voortbrengfels van
zijnen gcest verItoken te laten!

De voortrefelijkheid van de Leer der R.00msch-catholijke Kerk gehandhaaft, op grond der Beilige Schrifi.
tuur,, (en daarop alleen) tegen den Eerwaarden Beer
J. J. SC HOLTEN, en twee andere Protestantfche
Schrijvers. 7'e Leyden, bij J. J. Thijsfens en Zoom.
i816. in gr. Svo. 136 Bd. f

W

ij zagen den titel van dit boekje met bijzonder genoegen. Zoo moet het toch, zal xpn ooit met elkander Haan op gelijken grond, en 2ii4 het redeneren iets
meer dan ijdele woorden zijn: men fpreke dan naar de

alleen Maar de lezing gaf
ons zoo veel genoegen niet , daar bet beroep op de H.

1-I. Schrift, en naar dezelve

Schrift, en de uitlegging, evenzeer als de redenering,
al bijzonder armhartig is; en zelfs als eene proeve, hoe
ver cen kundig Roomschgezinde het brengen kan, als
hij zich eeniglijk aan den Bijbel houdt, is dit gefchrift
onvoldoende; — wij gelooven voor het minst niet, dat
men den Katholijken regt zou doen, als men dit als bet
Gaon plus ultra eener Bijbelfche verdediging der Roomschkatholijke Kerk wilde doen gelden. Wij hadden verwacht
eene duidelijke opgaaf der punten tusfchen Roomsch en
Onroomsch in gelchil, en dan nit de H. Schrift met
oordeel aangevoerd. betgeen de Katholijk in zijn voordeel ache. Zoo ken men toetfen; en handelde men wederzijds e ,ichno r:dig,dan verwachteden wij toenadering.
Dan, de Sebrijver gaat eenen anderen, weer omflagtigen vveg:
tracht den Heer scHo L TE N te wee'rleggen heeft zoo tusfchenbeiden ook den Protestant

a(n ziiree Medeprotestanten, en Aletofilus- , den laatnen wel het nicest, (ja, buiten bet voorberigt , vinden
wij neauwelijks van den eerstgenoemden cenige melding)
dan tevens aangetast.
Al-
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Allerminst haLiden wij hier verwacht den Protestanten
het

regtmatig bezit des Bijbels te zien betwisten , welks
bijnaar gelijk te fiaan

bezit hier echter gezegd wordt

(past op uwe ftukken, Protestanten in het voormalig

met het bezit der Kerken in de
Noordelijke Provinei gn van de Hervormden in het bijzonder ; en wij verwachtten ook geenszins eene bewe..

vereenigd Nederland!)

ring van duisterheid der I-I. Schriftuur, en het noodzakelijke van de magt der Kerke tot derzelver nide*.
ging. nit wordt nu, ja, zoo men dit bewijzen noemen wil, uit a Petr. III: 16. I: 19, ao bewezen ; immers zegt Petrus :

dat de . Prophetifche Schriften door

Been eigen verklaring warden uitgelegt ! Ook waren wij,
bij de op den titel vermelde wijze van het pleit te zien
beflisfen , op -geene. aanvoering van Kerkvaders verdacht ;
en allerminst op het dom of onedelmoedig verdraaijen
der punter in gefchil, zoo als b, v. dat der pretenfe

onbevlekte ontfangenis van Maria.

Dan — wij hebben
hier een tegenfchrift tegen den Eerw. SCHOLTEN,
waarbij de Schrijver grootendeels dan over Bijbeltek_

iten redekavelt op zijne wijzc , maar gelehiedenis en
overlevering, daar hij S C noLTEN weerleggen wil,
niet kon voorbijgaan. De ons zoo uitlokkende titel

is

dus weinig meer dan misleiding. Tot eeneproevevan
fchrijftrant en fchriftverklaring tevens , zij het volgene
toevallig Haan wij het boekje bier joist op :
„ Dat deze" (de R. K. Kerk) „

heilig is,

wordt al
-Linde uit Gods woord bewezen. Ook daar voor bad Jezus zijnen Hemelfchen, Vader, volgens Jo. XVII: 17.
„ Heiligt ze in de waarheid, lJw woord is de waarheid."
En vets 19. „ Voor hen heilig ik mij zelve, opdat zij
„ mogen geheiligt ziju in de waarheid." Zoo fpreekt
Paulus, Epli. V: :17. „ Opdat hij (Christus) zich zel„ ye eene heerlijke Kerk bereiden zoude, die geen vlek
of rimpel of lets diergelijks hebbe, maar die heilig en
21

onbevlekt zij.”

Zie verder i Cor. VI: 19.2 Cor. VI:

16. i Petr. II: 5.
YY5

„ Dat

666

VOORTREFFELJJKIIEID VAN DE LEER

Dat ook deze Berk

Catho

behoeft geen bet9og; vermits zij overal in alle landen worth beleden.

ApostelijA.,.; worth niet minder beweeenfiemmighleid van hare leer en
bediening met die der 4postelen, gelijk hier voor reeds
is getoond. En ten anderen nit de geregelde opvolging.
„ En dat zij is

zen, eerflaijk: nit de

Zoo weten wij dat , na de kruifiging vanPetrus , reeds in
den jare 73 der Christelijke tijdrekeriing, Linus als oppervoogd is aangefteld. Dat dezen in de jare 84 werd
opgevolgd door Claus; dezen wederom door Clemens;
die door Anacletus enz.-enz. enz.,Den Heer Prefident,
die op bl. 37, de opvolging der Paufen van Joannes VIII
tot Leo IX op bijnaar vijftig aid; en zal dan ook wel
met het beflaan der vorige Paufen bekend zijn. Evenwel heeft bier bij dezen Schriever PP110 -.-efg-fsting pints
van twee jaren ; het was niet in 872 maar 874, dat Joannes tot Pans verkozen is, en het getal tusfehen deze
en Leo IX bepaalde zich tot

achtenveertig.

„De menigte van algemeene Kerkvergaderingen en Corcilien, van de eerfte tijden des Christendonis af, bewijzen alien voor de beftendige bevordering der

en

eenheid „—

de macht welke door Jezus zelf aan zijne Kerk is ge-

geven , waarborgd ons de zekere onfeilbaarheid derzelve. Immers heeft Jezus tot zijne Apostelen gezegl:
1.1 ontvangt, ontvangt mij," enz. Matt. X: 40.
17 Die
Voorwaar, voorwaar ik zeg u : zoo wie ontfangt den
„ geenen die ik zenden zal, die ontfangt mij." Jo. XIII:
-0. En dat wij verpligt. -zijn de Kerk te gehoorzamen ,
herd ons Paulus, Hebr. XIII: 57. „Weest uwen kidsmannen gehoorzaam", enz. Zie almede Hand. XV:
41. Maar boven dien heeft Jezus nog beloofd: „
fl" ben met
„ vereld."

„

ulieden alle de dagcn, tot de voleinding der

Op eene vrij onverdraagzame wijze, om geen erger

woord te gebruiken, laat zich den Prefident op bladz.
uit, omtrent alle de Paulen, welken van Joannes
VIII tot Leo IX beftaan hebben. Maar moet men zich
evenwel niet verwonderen, dat iemand, welke van de
Roomsch

DER
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Roomsch Catholijken geene anderen dan fchriftuurNke
bewijzen wil aannemen, zich, bijnaar op ieder bladzijde
van zijn werkje, neroept op fchrtivers baiter. de Heilige
Schrift ; weike auctoriteit niet alleen niet algemeen.is,
maar die zelfs dikwijls door andere gelidefoortige Schrijvers, met zeer veel grond regengelproken worden. Zoo
allegeert men Erasmus op b]adz. 115,.om eene -pretenfe, en zelfs onverflaanbare,' verandcring , in de leer
der Tranfubftantiatie te doen geloven. Baronies op
bladz. 37, om acht en veertig Paufen tot den,stnieten re
verklaren." enz.
Heeft onze Lezer .genoeg? Maar wij willen edelin oedig den achtenveertig - ponder aanwijzen, die den Beer
SCR O L T E N volkornen dooden moet. „ Vie komen
„ bier nu <Marc. 'V: 7) voo r als verklaard te hebben:

dat niemand de 2..,onden kanvrgeven,dan'God alleen?
zeker niet: maar wel de Schriftgeleerden van
Jezus
17
dicta
tijd
, die needs bun werk maakten, om . de leer
71
van
Jezus
, zoo veel in /run was hinderlijk .te zijn.
„
Glue
„

.R.aadgeving aan twefelef2dc Protestanten. Door j. c.
LESAGE TEN BROEK Notaris tc Naaldwijk.
7'e iffnflerdam, bij Geysbeek en Comp: 1817. Met
Goedkeuring. in kl. 8vo. 28 Bl. f 5- S

W

ij wenschten wel, dat wij van dit, en al hetgeen
de Notaris c. f. nog zal goedvinden re fchrijven, bctrefl'ende den Godsdienst, ons met. een eenvoudig „ GEZIEN, " gelijk de Eerw. CRAMER, rnogten afhelper.
Maar wij moeten ook lezen ; en onze Lezer verlangt dan
voor het minst toch eenig verilag. De Schrijver raadt
ziine geliefde twijfelmoedige zielen hoofdzakelijk aan,
dat zij Roomsch worden; dit fpreekt zonder tong. Op
fundament? dat reeds hunne twijfeimoedigheid. bewijs

is,

dat God hun de gaaf des geloofs (aan de alleen
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ligmakencie Kerk) verleenen wil ; wesha/ve zij ook zoo
voorzigtig mocten zini, hunne twiifelingen niet mule te
deelen aan mein-ellen, die de leer der Katholijke Kerk
niet kennen, of, uit vooroordeel, miskennen, (als alleen zaliginakenJ.) Overigens moeten zij overwegen,
(indudaad overwegen? onderzoeken? nadenken?) I)
dat de Zaiigmaker eene Kerk heeft willen /Heinen, ten alien tijde en overal zigtbaar, (?) en volmaakt overeenitemmende in het geloof; (in zoodanig geloof vooral,

als

Hij nimmer heeft bevolen?) a) dat dit doel door zij-

nen beloofden bijftand volkomen bereikt moest worden ;
(en ceniglijk bereikt wordt door of te wijken van het
eenvoudige, en door het verzinnen van pronk en bijvoegfels ?) 3) dat de Apostelen overal gepredik t , en
wel hetzelfde gepredikt 5 ‘.1.) oat die leer, welke
in aile landen dezelfde is, alleen die der Apostelen we.
zen kan; (al bevatte zij ook, van hetgeen de Apostelen
leerden , Been enkel woord?) 5) dat de ware Kerk altijd
inoet beftaan hebben en nooit onzigtbaar geweest zijn ;
en nu moet men dan, 6) vergelijken de Katholijke
Kerk, door God zelv' op eene rots gevestigd, in harm
majestueuzen luister, en de bouwvallen bij de Protestanten , en denken aan het eenfoortige van de tarwe en
bet veelfoortige van het onkruid; en eindelijk, 7) vooraltiet vergeten , dat Jezus zelfverloochening en het opmemen van het kruis tot bet kenmerk van zijne leerlingen /lade; terwijI men bij het minfte nadenken gevoe-

opnemen van het kruis, het kruifigen
en tuchtige;i des ligchaams, nicer beteekent , dan het nalaten ter (der) zonde. Ken betoog ,

Jen zal, dat het

van het vleesch,

dat noch het 5de gebod, noch menichenvrees den twijfelmoedigen mag terughouden om Roomsch te worden,
befluit deze Raadgeving ; hetwelle wij den Schrijver
gaarne fchenken, daar buiten twijfel het geweten zoodanig eene daad eeniglijk rigten moet.
De zieltjes, die door deze Raadgeving gewonnen
worden y our de alleen zaligmakcnde p erk, zullen er ook
zieltjes mar wezen; en de zoodanigen, die in eigendun-
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dunkelijke zelfkwzlling en doellooze ontbering de door
Jezus bevolene, Gode aangenarne, zelfverloochcning —
in den uitwendigen eerdienst der Rooinschgezinden de

eenvondige , reinigende

Apostolifche voorfehriften en

prediking — en in de gerchiedenis der Pausfen

de een.

foortige tans?,

de overal en altijd overeentlemrnende
heiligende leer viuden, — en dat wel door den brit,

bun bij dezen door den Naa]dwijkfchen Notaris op den
ncus gezet, — zijn niet alleen in Bijbel- en Gefchiedkunde zeer ten achtere, maar tevens ook naar vernand of hart, of wel naar beiden, van zoodanig eenen
fiempel, dat wij meenen, dat de Protestantfthe Berk,
door hen te verliezen, fleehts eene geringe fchade kan
lijden.

Gefchiedenis der Kerkhervorrning verkort , door DI.
Te Utrecht, bij S. Alter.
1817. In kl. 8vo. 8o Bl.

VAN DER. S T IE PE L.

f

-:

De Schri5ver van dit boekje heeft , volgens zijn voorberigt, geen hooger doel gehaci, dan „ om minkundi„ gen order zijne mede Christenen bekend te maken
„ met deze of gene voorvallen, die het groote werk der
hervorming hebben daargetteld, of er gevolgen van
zijn.” Nu zijn er wel Schrijvers, (Cchoon niet zeer
velenjwier nederigheid hen al te gering van hunnen arbeid doet fpreken, eh die fomtijds meer geven, dan zij
deden verwachten; doch wij kunnen op onze eer verzekeren, dat dit hier het geval niet is. Voor meerkundigen is bier niets op te doen. Minkundigen, dat is
gelled onkundigen, zullen er met

deze en gene

voorval-

len bekend worden, maar ook van velen, waarvan men
hen, als men dan toch voor hen wil fchrijven, ook behoorde te onderrigten, onkundig blijven; omdat er de
Sehrijver of gebeel van zwiigt, of er droevig los overImn loopt, of er ook zichzelven Beene genoegzame
ken-
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kennis van verkregen heeft Men zou, als men het
boekje eens doorziet , om te ontdekken, hoe wijd de
Schrijver den omvang van de gefehiedenis wel neemt,
meenen „ dat bet al vrij volledig was ; dewijl het fpreekt
van de herVorthing , van Duitschland , Zwitferland, De-

wemarken, 'Zycd'est , Frankrijk, Engeiand Schotland,
kJ-land, Nederland,. Polen, IlOngarijcn, Zevenbergen,
Bohemen enz. Maar, als men nu goat lezen, ziet het
er fober nit. —In het verbaal wegens Zwitferland WOrdt
bij voorbeeld, op bl. 30-32, de naam van zWINGLIUS zelfs nict eons gefpeld(*), en alles beflaat eeniglijk in een berigt wegens CALV Ij N en B E Z A.

market2

en

Zweden

Denc,

voegt de Schrijver, gernakshalve,

bijeen, meldt eerst den aanvang der hervorming in
bet laatfle, dan den aerzelve in bet eerie rijk,
en koppelt dit zoo re zamen, alsof de beide rijken met
elkander flechts 66n Unig uitmaakten.' Drie bladzijdjes
zijn hem genoeg, om zijne minkundigen bekend te maken met de voorvallen in Frankrijk, ngeland, Scb6tland en lerland , en een paar volgende vertellen lien
de anecdote wegens Doctor c o L E. Doch genoe.).,.
cenfent vermoedt , dat de zamentieller ecn nieuweling
is in de boekfabrijk. Is dat zoo : dan wete dot
zijne fabrijk nooit opgang zal Maken, ten zij hij de goede floffen , welke hij voorhanden heeft , better verwerke.
(*) Op bi. 27 wordt echter van hem gewnagd , in eerie
lijst van hervorincrs in verfchillende landen , doch hlj aldaar
z WINGELIUS geheeten.

_Nieuwe Verhandelingen win het Zeetiwsch Gcnootfchap
der tretenichappcn. Hden Deels &lc Stak. re furiddelbhrg, bij S. van Benthem. 1817. In gr. Svc.
Bl. f : - 5-8
1)it ftukje bevat de berchrijving cener zeer zonderlinge misgeboorte, van een kind namelijk , waarin Diet
al-
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alleen de dikke darmen, de pisblaas, de nieren en de
bijnieren ontbraken zoodat de kronkeldarm in de pis,buis uitliep en door dezelve de drekftoffen ontlast werden, maar ook de navelader en de navelilagaderen een'
balven duim van elkander verwijderd en derzeiver openingen zoo volkomen gefloten waren , dat er zich, bij
de geboorte, Been droppcI bloats uit outlast had. Een
blijk-, dat dit kind, althans in het laatst der zwanger.
Ichap , niet meer in verband frond met de moeder. Er
was voorts eene geheel vreemde en onnatuurlijke plaatfing der ingewanden aanwezig, zijude de lever door
het geniis van onderfleuning van bet middelrif afgefcheurd en tot ver in den onderbuik gezakt.
Deze waarneming is aan het Genootfchap medegedeeld door deszelfs medelia, wijlen den verdienalijken Heer S. A. I) E M o Rs A A z, Med. Dr. to Sommelsdijk, die in korte aanteekeningen nog eenige voorbeelden van dergelijke wanflaltigheden uit andere Schrijvers
aanhaalt.

Voile& ge .Befehrijving van de Thermo - lamp , of verwarmende en tevens licht gevende Kagchcl, waarmede
men verfcheidene kamers of eene zaal to gelijker tijd
kan verwarmen en verlicliten, en waarvan de rook
niet behoeft gewasfchen to worden; met eene Afbeelding , waarop alle deelen van de Thermo - lamp zoo
naatmketirig zijn vertoond, dat een ieder er, zonder groote kosten, eene naar kan laten vervaarekgen.
Met het motto : Eene matige warmte en een goed
Licht zijn wezenlijke behoeften voor den mensch.

Uit het Hoogduitsch. To Arnhem, bij J.
leman. 1817. In gr. 8vo. f

H

H. Moe-

er infirtiment , hetwelk ons bier befchreven wordr,

moet, als men het houtfne4laatje vergelijkt, al een
aardig figuur in eene zaal maken. Het is zeker zeer een-

voudig, maar ook zeer lomp. Volledig is de befcbrij%Ting

J`?

BEscurtuviNG VAN DE TnE,P.mo.LA:',iy.

ving iii ' t gehoel niet want wij zien niets van cell'
toefiel, gefehikt ter verlichting eerier geheele zaal, nog
winder van eon gebouw, of althans van verfebeiden,vertrekken. Ouk vatten wij niet , hoe bet ter verwarining van meet dan erne kauier dicnen kan. De. \Teat).ler bad dos voordat fchoone 11:11k ter perle
gat. , zelf mogul beproeven wat er van ware ; dan
zeker bevonden hebben , dat de gr ille& ult..
zoude
vinding zelfs geen houtlneil almanaksplaatje waard

Karaktermatige Be/Mr:71 .1;2.g l'aa kct bijzoidor Icre73 era godrag van NAPOLEON IILIONAPAIITE,
defwils orntront vreemdc Illogclaieden. Door LEWIS COLO..
hij II. GartSMITH. hide of laatfie St,,a Te
man. .1.12 go.. 81. o. ;So Bl. f

W

ij hebben ons gevoelen wegens de beide eerftc flukken
van dit work reeds vroeger gezegd. fletzelve blija zich in
vorm en firekking vrij gelijk ; doch het voor ons liggende
gedeelte is voor de NatiGn buiten Frxikrijk het gewigtigae,
daar het 's mans gedrag ovarent vrecnide illogelidhcolen betreft.
Indien men op alles, of fleclits op bet grootile gedeelte
van 't geen bier gemeid worth, mot vertronwen Icon afgaan,
zoo dit werkje cone der gewigtigfte bijdragen tot de gefchiedenis ouzer dagen opleveren. Sommige anekdoten, 't is waar,
hebben eeren hoogen graad van inwendige waarfehijnlijitheid,
en zijn ook federt van elders bekend geworden; anderen
waarborgt de Schrijver, als gegrond op geheime akten, die
hem, als toenmalig beeedigd Translateur, volkomen konden
bekend zijn; anderen, daarentegen, zijn blijkb,aar overdreven,
of ftrijdig met hetgeen wij nit andere bronnen weten, en alies
moet afhangen van het getuigenis, en dos van de onkreukbare waarbeidsliefde en den toegang tot de bronnen, van
C. nen man, die in alien gevalle eon' te geringen post bekleed.
de, om in zoo vele der allerdk,plle fintsgeheimen ingedrongen
te zijn, als hij ons bier ontlluijerr. Wij twijFelen eater niet
p an 's mans goeden wil , om de wairheid to zeggen; doch
het komt ons y our , dot hij nit Acriffc/le fladsgeruchten, dic
gewli. door den *ern:T.men kaat dc‘r bnrgcrij icvn der Corp:cNa
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Haan zoo niet verdicht, althans overdreven waren, zijne be.
rigten gefchept heeft, welke men dus als geene reine brort
voor de Gefchiedenis kan aanmerken. — Doch wij zullen Van
het een en anc-ler bewijzen aanvoeren.
Dat BUONAPARTE het in de behendigheid van omkooping•
zeer verre gebragt hebbe, is hoogstwaarichijnlijk; dat hij nie.c
Aileen onder de krijgs-, mar ook onder de flaatslieden, ja de
flaatsdienaars der groote Mogendheden zijne veile athangelingen gehad hebbe, ligt bijna in den card zijner ongeloofelijk
(belle overwinningen;, vergeleken met zijn' nacierhand gevolg,
den, ongehoorden tegenfpoed. Het komt ons echter bedeokelijk voor, of de Heer VON HAU ,G W IT z wel che verr•der
geweest zij, waarvoor GOLDSMITH hem uitmaakt. Ter volArekte eerloosverklaring van zulk eenen hoofdperfoon in de
Gelchiedenis vorderen wij natuurlijk bewijzen, en geene bloote
Niet malfcher behandelt hij den Graaf
PII ILIPPUS VAN COBENTZL, oostenrijksoh, en Prins KU.
IL AKIN, Rusiisch Gezant te Parijs (voorheen Minister vat/
Buitenlandfche Znicen); lantstgemelde (hl. 45.) worth zelfs
een oude .: ,erracler genoemd. Ook hiervan hadden wij wet
pane eenige meerdere bewiizen gewenschr. Dat 13uo NAPA RTE te Parijs altijd oimingd was van eene Ilerke wacht,
en het niet mogelijk zoo geweest zijn hem te genaken, is
voifirekt Met waar;-velen onzer landgenooten, die te Parijs
geweest zijn, kunnen zulks getuigen: ja bier, waar hij toch
zoo veel flof tot haat rondom zich had opgehoopt, trotfeerde hij, met eene bijna beleedigende ftoutmoedigheid, die men
alleen door geloof san een Fatalismus verklaren kan, de verontwaardiging des y olks. Op bl. 95 wordt de officiêle Courant
van den Haag van 30 fulij 18 05 aangehaald; zekerlijk de
Staatscourant, die echter eerst in September 1805 begonnen
is. — Daarentegen fchijnt de verfoeijelijke handel met de
Spaanfche wol te Burgos, die NAPOLEON eerst voor , zich
verheurd verklaarde, en daarna aan de Spaanfche kooplieden
nog eens deed betalen; voorts zijn gemeene diefflal ten aanzien der wisfels van den Rusfifehen Minister (bi. 173, 174) ,
— deze daadnken, zeggen wij, fcMjnen echt en bewezen;
want de Schrijver heeft de bewijsflukken cir.arvan gezien, en
van ambtswege vertaald. De echcheid van het geheime Tralmat van Tilfit (bi. 152-154) wordt door den Schrijver verzekerd ter behoorlijke plaatfe met bewijzen geaaafd to On.
A18..
Z z
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AIScian is betzelve zeer merkwaardig. Doch het is zonder.
ling, dat noch de daarbij bepaalde bezitneming van Afrika's
roofdaien, noch die van Egypte, door Frankrijk zelfs mast
beproefd is. De gevangene, twee jaren lang , in het kasreel Pincennes, op bl. 155 in de floor, is inamers A L E X A NDER BERTHIER niet? En zoo wen, waarom hem dan en.
kel BERTHIER genoemd, onder welken naam toch ilechts
Uri perfoon algemeen bekend is? Op bl. 6r Nat, dat
BUONAPARTE ' S inlijving van Genoa bij Frankrijk onder
andere den Duitfchen Keizer tot verandering van zijn' titel
in dien van Keizer van Oostenrzyk zou hebben bewogen, hetwelk nogtans wel een jaar vroeger gebeurd is.
Men ziet uit het aangevoerde, hoe voorzigtig men dit bock
gebruiken moet, on/ daaruit de gebeurtenisfen der laatstver•
loopene jaren te leeren kennen. 's Mans zuchr voor waar; hij gnat
heid, vrijheid , orde enaitp74,.
refit ismaar
blijkbaar, even ais in de beide eerite finkjes, te verre. Ln
zulks heeft dit nadeel, dat men nu geenen juisten maatilaf
heeft, om het ware, welbewezene, van bet ter loops gehoorde, vergrootte of half ware te onderfcheiden.
Men gevoelt, dat wij den inhoud dezes werks
eene
reeks van Anecdotcn over bekende gebeurtenisfen niet we/
ontleden Lmen. Slechts deze bijzonderheid Itippen wij daarnit aan. — Het Pruisfirche Kabinet ontving, volgens hem,
van den Bazelfi.hen Vrede af, jaarlijks eene Millioen Rijks.
ciaalders voor deszelfs onzijdigheid. En toch zou BOONA.
PARTE, te midden van lien door hem gekochten Vrede,
het plan gevormd hebben, om polcn in opfland re brengen,
door middel van Franfche foldaten, als volkplanters vermomd.
Ook andere beroepen werden door den algemeenen dwingeland tot verleiding gcbezigd. „ Men vond den fpion onder
het kleed van eene danferes, eenen zanger of eenen fchilder,
ja zelfs in eenen trapper, die voorgaven reden gehad te hebben om bun land te ver:aten; die zich in den nederigen post
van huisbedienden in de vertrouwelijkheid van perfonen van
hoogen rang indrongen, en zich fomtijds weer nuttig voor
lame zenders beroonden, dan de meest achtingwaardige
akkrecliteercie agent." — o, Mogten deze helfche kunstgre,
pen eerier ochre (ook reeds oudere) Franfche flaatkunde althans in once hoog4 kringen nooit of nnumer eenige uitwerking doer!
Op
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op bl. 17.7 vindt men eene flootende drukfout: De vredesyoorflellen werden — aangenomen, in plants van niet aangenvmen. Voorts is de vertaling vrij goed.
Heidebloemen van JAN VAN WALiti. Hde Deel. Te Haarlem, bij F. Bohn. 1816. In gr. Svo. f 3 - 12
De Heer VAN WA L RA is gansch niet over ons tevreden,
omdat wij, bij de beoordeeling van het eerfte deel dezes
works (*), eenen enkelen minnezang fraai en weg(lepend,
loch daarom gevaarlijk en voor de zedelijkheid nadeelig hieldeu. Ja, de man fchijnt boos te zijn. Hij noemt onze oordeelvelling aanmatiging, en de wijze en coon zijn hem verdrietig gevallen. Wij nemen echter geen woord terug van
hergene wij, zonder oOgmerk om den achtenswaardigen man
se beteedigen, fine ira et fludio en op geene onbefcheidene wijze, gezegd bebben, en wij zijn nog in ons oordeel bevestigd
getvorden door het gevoelen van anderen, die mede den bedoelden minnezang veel te weelderig gefchilderd vonden. De
Dichter verdedigt bier zijn voortbrengfel ook niet, maar zoekt
flechts zichzelven te verontfchuldigen. Gnarne laten wij aan
die verontfchuldiging wile regt wedervaren, voor zoo verre zij
de bedoelingen van den Dichter betreft, waaromtrent wij,
trouwens, nooit eenigen twijfel gevoed noch gent hebben,
daar wij niet de zedelijke reinheid en ooginerken van den
Dicker, maar alleen zijn kiinstprodukt hebben beoordeeld.
Ook wij kennen het: nitimur in vetitum , femper cupimusque
negata; dock dat bet daarom onvoorzigtig zoude zijn, eenig
kunstwerit, als gevaarlijk voor de zeden, te doen kennen, —
dit bewijst te veel, en daarom in bet gebeel niets, zoo als
ieder zedekundige, zonder juist een naauvezet veroordeelaar
te zijn, ons gaarne zal toeftemmen.
De inhoud van dit tweede deel heeft ons voorts in ons
gunaig gevoelen, omtrent des Dichters kunstvermogen, bevestigd; fchoon wij niet kunnen ontveinzen, dat wij, bij
vergelijking, aan het eerfte deel meerderen rijkdom in keurige
en uitgezochte ftukken toekennen.
Het eerfte gedicht, bier voorkomende, Licht en Daisternis,
heeft
Letteroef. voor October-, i816. No. 13.
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heeft vele teekeningen, welke fiksch zijn en goed uitkomen,
}let woord herhaald, op bladz. 9, in den zin van betracht
of beoefend, fchijnt ons het regte niet te zijn, Somwijlen flaat
ook de Dichter wat al te weinig acht op den klemtoon, b. v.
Met een nieuw licht ook een nieuw leven.
Op bladz. r z , over de ontaarding .der deugden in ondeug.
den handelende, wil de Dichter zeggen, dat fpaarzaamheid
fchraapzucht wordt. Dit is, naar ons inzien, zeer gedwongen dus uitgedrukt:
. . .

en fPaarzaarn zijn (wordt) tot fchrapen afgeleid.

Op dezelfde bladz. zijn uitdrukkingen , als kwijtgeraakt ge.
zag; zoo zijn ziel verkrijgen mag gevoel war dan 't

eenemaal enz. veel te
Het Oogstfeest houden wij voor eene tamelijk goede Cane
tate. Meer kunnen wij er niet van zeggen, zonder uitvoerig
te worden. Reeds bij den aanhef beviel ons echter dat: Kome
knecht en heer!. geenszins.
De Feestzang, ter 25fle verjaring der Maatfchappij Tot Nut
van 't Algemeen, bezit wet eenige fchoone coupletten; dock
Dichter en onderwerp beide hadden ons meer doen verwachten. De flatige , bezielde feesttoon ontbreekt bier veetal.
Men oordeele:
Ileil zij den volke, wien de botheid
Te lang , te fchandelijk vergat (*);
't (t) Leert nu den weg, die tot genot leidt,
In hem (§) ook gloort de firaal der Godheid,
Die flechts ontwikkling noodig had!.
Volhardt, volijverige ffichters
Des Tempels, die den faster tart!
Volhardt, getrouwe nutverrigters!
Gij , duizenden van lastverlichters
Vermenigvuldigt en volhardt !
Dit
(*) Wij begrijpen flier, hoe de botheid den volke kan vergeten, en dan nog te lang, te fchandelijk. (t) Waarop flaat
dit 't? (5) In Wien? in den weg?
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Dit zijn nicest Magere en harde rijm lanken. Ileter hebben

Zede- en Mengeldichten, behaagd:
Bij het graf van den Dichter P. .1. Uylenbroek. Het
kan zijn, dat het bij ons ligt; mar wij hadden wel gewenscht,
dat het geheele vierde coupler er uitgelaten ware. De Oftdrukking: uwen fichtwee-vollen vriend, had op ons gevoet
ons, in deze afdeeling van

eenen nadeeligen indruk, en fchijnt ons niet voegzaam geplaatst in eenen anders zoo ernflig geftemden en eenvoudig
roerenden Treurzang. De drie laatIte coupletten zijn, in ons
oog, bijzonder .fchoon. 2.) Een vergeten Borger, lat niet
te uitgebreid is, om in zijn geheel te worden overgenomen:
%Vie, uit een' braven clam en deftig huis gefproten,

Door geen Geboorte of Rang afhanklijk van zijn kring,
Voorouderlijken fchat tot zijn beflaan ontving
Of, door een eerlijk doen, zijn renten kan vergrooten;
Zijn' eigen vruchtbren grond of akker mag bepoten,
Door eerzucht niet gelokt tot kusfen, iter of /cling;
Te groot tot laagheid en tot fc'nittren te gering;
Door armod opgezocht, voorbijgezien door Grooten:
Wie, van geen' Dief belaagd, van Jagers niet gefloord,
Geen' last van Krijgers heeft; van Oorlog naauwlijks boort;
Geen Regtsgedingen lent, noch
noch Pleitbezorger;
Als Mensch en Onderdaan zijn pligten Eiji betracht,
Door dwaasheid words befpot, door wijsheid hoog geacht,
Smaakt al de kalmt2 en rust van een' VERGETEN BORGER.
3.) De Ecktzang, op bladz. 40 en volg. Misfchien zouden
wij, indien er cone keus moest gedaan worden uit al de gedichten, in deze afdeeling voorkomende, aan (lit Ituk den
voorrang geven. Hier gloeit warm, hartelijk en ongekunfleld
gevoel — en alles is dichterlijk. De regte toon is overal getrain.
Ook de Tooneelkunst bezit vele fchoonheden van d:itall;
<loch op de eenheid van het ituk, op de houding van het ge.
heel, als kunstprodukt, en op den, misfchien wat partijdigen, fumak voor zekere bepaalde loon van kunstgewrochten,
zouden, naar ons oordeel, nog al gegronde aantuerkingen ItunZz3
nen
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nen gemaakt worden. — Het doer ons,leed,dat de Heer v A N
W A R zijne Callirrhoe niet hebbe afgewerkt. Het t ertle bedrijf, dat ons hier wordt medegedeeld, mogt ons iets voortreffelijks doen verwachten. Of evenwel de uitgave van dit eerfte bedrijf, afzonderlijk , gepast zij — dit zouden wij betwijfelen. De verzen zijn, over het algemeen, wel goed bewerkt; doch wat heeft de Lezer b. v. aan de inleiding eener
redevoering of verhandeling? Wie lust gevoelt en in ftaat is,
cm dit onderwerp zelf te bewerken, zal ook niet gaarne bet
eerfle bedrijf van den Heer VAN WALRE. overnemen. In
alien gevalle had de Dichter dan ook nog het plan voor het
geheele Treurfpel moeten mededeelen.
Nu volgen nog twee rubrieken , eene van Liefdedic/iten
en Gezangen, en eene van Vrolijke Gedichten, Fabelen, Ver.
telfels enz. Wij hebben bier onze bevorens gemaakte aanmer " sheict en vet..
king beVestigd gevonden, dat, naraeliik_ g.
nuft de eigenichappen z ijn van VAN WALRE ' S MUM ZiJ
blinken, meer dan gevoel en teederheid, in de minnezangen,
en bovenal in de vrolijke gedichten, fabelen enz., waar zij
ook eigenaardig behooren. Tronwens, dit is bet yak, waarin
tie Heer VAN WALRE een meester is. Onder de liefdedichten zijn ons nittlekend voorgekomen: Haarlokken ; Izabelle
en Rogier ; Diana en Acheon , en Zeemanfekap. De Romance
lift de r6de Eeuw beviel ons niet. Wij zeggen er flier meer
van, om nieuwe ergernis te vermijden. Onder de vrolijke gedichten munten, naar ons oordeel, nit: Het Ridderlijk Steekfpel, en het Bruiloftsdicht op bl. 163 en volg. Deze en meer
andere flukken, ja fchier Rile, onder de laatIle rubriek voorkomende, zijn regt geestig, met Attisch zout befprengd ,
vol fmaak en aangename luim, los en gemakkelijk bewerkt.
Gaarne deelden wij een der oorfpronkelijke geestige flukken
mede; doch deze zijn te uitgebreid vocr de overneming. Het
volgende ivertige moge hier nog eene plaats vinden:
JUSTITIE EN E XECUTI E•

Op zeekren djd, in zeekre Stad
Verwarmde Meester Hans met roeden rug en lenden
Eens Ijvraars, die misfchien war bout gefproken had;
Nieuwsgicrigbeid had zich veel y olks daar been doen wenden,
Eu markt en Ilraat was zwarc van vreemden en bekenden;
E en
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Len Reiziger, die des zijn' weg verfperren ziet,
Vraagt aan een' eerlijk' Isrelliet:
Wat is daar ginds te doen? Zeg, doer men daar Justitie?
„ Nah dock! (is antwoord) Hexekitie."

1813.
Onder de vertaalele hebben wij nog het volgende niet otter
aardig gevonden:
E DOMME DRURICER.

eens Drukkers Zoon, verliefde en werd bemind
Op en van 't lieve Betje, een Boekverkoopers kind;
Zij voelden beiden 't vuur wel woolen,
Maar dachcen zelfs aan geen verkoelen ;
Eons deed nogtans de Min, in diep incognito,
Dit paar de zaligheid van mien kus beproeven,
't Geen onzes Maartens aria zoo hoog wise op te fchroeven,
Dat Zij van klein forrnaat klom tot in folio;
Vier lippen, tot dit uur volkomen nieuw gebieven,
Gevoelden nu al 't zoet, dat zulk een eerstling geeft;
Zoo waar is 't , dat men nooit den lust rnoet wederfireven;
Zoo waar is 't, dat de kus geen proeven noodig heeft:
Maar ftraks was Maarten in verwarring heengevlogen;
Het Boekverkoopers kind volgt hem met droevige oogen
En zegt: Dot vied ik zonderling;
War domme Drukker, die de wijze wise te ontdekken
Een' kus to drukken, zoo als fit van hem ontving,
En moor c'dn Exemplaar te trekken!
18o1. Naar 't

Fransch.

Yerhandeling over de thebrie der knen van den tweeden grand,
afgeleid nit de algenzeene theorie der krommc
; doer
J. C. SCHR GOER, A. L. H. et Phil. Doctor. Te Utrecht,
ttj F. D. Zimmerman. 1816. In gr. 8vo. 155 Bl. f 2-8.:

D

e kundige Schrijver, them Leeraar der 11%iskunak can de
Latijnfche Scholen, als obk aan de Fundatie van RCIZSIVOlide te
Utrecht, geeft in zijn voorberigt zelf do orde op, welke hij
in dit doorwrochc werk gevolgd heeft. Iletzelve is in drie
Z z 4
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ofctee!iniren gefplitst, waarvan de eerfte de algemeene theorie
der kromme lijnen behelst. Deze afdeeling is weder in twee
hotfdttukken verdeeld, als I. over de vergelijking der kromme lijnen in het algemeen, en 2. over de formulen voor de
febiangens, normaal en fubnormaal. De tweede afdeeling beheist de theorie der lijnen van den tweeden graad in het algemeen. In de derde afdeeling worden de gevondene keen
zelve befchouwd. Deze afdeeling beftaat uit Brie hoofcittuk•
ken, als a. over de eigenfchappen der ellips en des cirkels; 2.
der ongelijkzijdige en gelijkzijdige hyperbel, en 3. der parabel.
En eindelijk, om een bewijs van het fchoone en belangrijke
tier analytifche leerwijze te geven, heeft de Schrijver nog
eene vierde afdeeling daarbij gevoegd , waarin onderzocht
wordt: waarom de lijnen van den tweeden graad feeden des
kegels genaamd worden.
werk, welke
Ziet daar de hoofdpunten van dit
alien in eenen echt wiskundigen betoogtrant voor..
gedragen, en door tie naauwkeurigile berekeningen bewezen
worden. Wij danken den Heer SCHRODER hartelijk voor
deze belangrijke bijdrage tot de beoefening der verhevenae
van alle wetenfchappen, en wenfchen opregtelijk, dat hij door
eene algemeene goedkeuring aangemoedigd worde, om zijne
overige opftellen over andere deelen der zuivere wiskunde La
orde en aan het licht Le brengen.

Befchrijving van een werktuig, om fleden en groote gebonwen
to verlichten, door middel van vlam-vatbaar gaz nit fieenholm. Door .lonkheer J. C. BARON DU TOUR, Lid van
het Nattier- en Letterkendig Genootfehap to 211kmatir. In
's Graven7zage en to hij de Gebroeders van
Cleef. 1817./n gr. 8vo. 36 Bl. Met eene itfbeelding. f :- II
fchrijver, even als wij, getroffen door en ingenomen met
de fchoone uitvinding en belangrijke waarnerning van den Hoer
EONING, om, door middel van vlam-vatbaar gaz uit fteenkolen, eene nienwe en voordeelige verlichting te bewerken
over welke bewerking des Huron x o NING door de eerfte
klasfe van her Koninklijk-Nederiandfche Inaituut ook een zeer
wenschte tevens, dat de
aanprijzenti verflag is uitgebragt

'leer

J. C. BARON DU TOUR, DESCHRUV. VAN LEN WEI' linnc. 0,/
Beer IZONING oak den toeael hadde belcend gemaakt, wearmede hij deze allezins merkwaardige vcrlichting bewerkc. Dan,
dear de Meer HONING, om ons onbekende, maar veelligc
gewigtige redenen, aan dozen wensch nog niet heeft voldaan,
zoo meende de fchrijver, ais beoefcnaar der proefondervindelijke natuurkunde, zijne kundigheden te moeten belleden, om
zelf op zulk een' toefiel bedacht te zijn. Hij levert ons
bier de befchrijving van zulic een werktuig, met die duidelijke eeuvoudigheid, waardoor werktuigkundigc befchrijvingen
zich altijd annprij,zen; en wearmede de neer nu TOUR ons
blijk vertoont, dat hij een ijverig en nadenkend beoefenaar
der natuur- en werktuigkunde is. Wij erhennen, dat dit werkwig,

a priori

befchouwd, ons zees aannemelijk en voldoen-

de voorkomt; dan, of het geheel aan de verwachting zal beantwoorden, kunnen en mog-en wij, zouder proefneming,, niet
beflisfen. wij hopen derhalve, dat bevoegde resters en dezulken, welke in de gelegenhein zijn, om foortgelijke proeyen te kunnen nemen. hunne oplettendheid op dit werIctuig
zullen vestigen, en mogen niet nalaten den neer DU TOUR
aan te filoren, met zijne beoefeningen en proe.fnemingen in
de hoogstbelangrijke wetenfchappen der nattier- en werkteig:Lunde voort te gam/.

Engelfcbe ffroeders, of Lotgeyallc3 der Famille Howard.
Uit het Engelsch. Hde Dccl. Te 17aerlela, bi . F. Bohn,
16-:
18i6. In gr. 8 31 0. 2 44
f

De

W

ij zijn in ons vermooden bevestig,d; de beide op de jon•

ge Mifs Howard verliefde uitmuntende jongelingen zijn de op
den titel bedoelde Broeders, en zulien voorzeker wedijveren
in edelmoedigheid. „De Hertog," bun wader, „een man van
„ beginfelen en van wire eer, had zijne gevoeie:Is in het hart
„ zijner kinderen doen evergaan, en deze fehamnden zich
„ niet te belijcien, dat zij Christenen waren. Zij zouden zich
„ liever bij de gehcele wereld hebben belagchelijk genmakt,
„ dan in bet minst hunnen God te beleedig,en. Van de ge„ breken, der menfebelijte nature eigen, waren zij gewis
„ niet vrij: niaar wisezed en wrocging waren hun vreemd,
„ en dus moest, bij alio de rampen des letfens, bun lot be„ nijdenswaardig zijn.” Wie de fehoone eiudelijk bekomen
Z z 5

zal,
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ilgt nog in het honker; c'.e-L, n der broeders is reeds door
haar afgewezen, hoewel hij near verdienfien, in het
bezit is van hare achting en vriendfchap; het is niet cwijfelechtig, dat zij den anderen opregt vurig bemint ; en hare
verdenking jcgens hem, — zoo a` ruurlijk, dear zij in het
eerst niet gisfen kon, dat zijn breeder hem in zijn vertrouwen nam, en hij pligtshalve ijveren moest in diens belang,
en zij gelled onbewust was van zijnen moeijelijken zieleflrijd ,
— is gelukkig weggenomen, dear, in een gevoelig oogenblik,
geheel het geheim hem, zijnes ondanks, ontihapt was. Hierdoor echter zijn de gelieven geenen flap nog verder; en,
hoewel de omflancligheden van de Familie Howard thans zoo
zeer ten goede veranderd zijn, dat de anders dreigende moeijelijltheid, van wege den affland door middelen en rang, geheelenal vervallen is, zoo zien wij voor de gelieven geese
ultkomst, dan dat de afgewezen minnaar de verflandige part ij
kieze van zieh bij een an g er lief meisje te vervoegen, op
welks wederliefde hij ken rekenen. Wij hopen zoodanig eene
eindelijke ontknooping in een derde, of al ware her, dear de
lezing ons tot nog toe niet verveelt, in een nog later decl;
en wenfchen intusfchen zeer, dat de lieve minnares, en de
begunfligde minnaar, inmiddels maar niet wegkwijnen en er
ender bezwijken zed.

Chrestomathie, ou Recueil de Litterature, en prole et en
vers; a l'ufage de Ia Jeunesfe. Par C. VAN DER V Ij V a
a Amflerclam, chez Schalekamp et va:i. de Gravel. 1817.
8vo. 15r pag. f : -9-:
Ziet daar her getal onzer fchoelboekjes reeds weder met een
nieuw vermeerdercH Had men dan nog geen Iecsboek voor
de Franfche teal in de fcholen? Of was er in de aanwezigen
den nog eene wezenlijke behoefte te vervullen? Voor bet
huisfelijle onderwijs zijn wij re dozen aanzien voorzeker rijkelijk voorzien; maar voor de fcholen moet het voor ons
liggend werkje, om nicer dan ddne reden, allezins weilwm
zij n.
Wanneer jonge lieden, bij het leeren der Franfche rani,
reeds cone voorbereicling in de fpraakkunflige vermeil en in de

C. VAN DER V1J V E R CHRESTOMATIIIE.
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zamenvoeging der woorden geno l:en hebbcn, dan is bun ongecwijfeld niets dienftiger, dan dot zij, door de lezing van
goede ilukken, worden opgcleid , om hunne afwisfelende gedachten en gewaarwordingen ook in den telkens pasienden

flijl

en in telkens afwisfelende duidelijke volzinnen nit te druk-

ken. Om dit oogmerk to bereiken, is eene zoogenoemde

Chrestomathie voor de fcholen onontbeerlijk; en bet verwondert ons, dat nog gees fehoolonderwijzer op de gedachte is
gekomen, zulk eene verzameiiug van flukken to vervaardigen,
wellte, met oordeel en fmaak zaamgebragt, beknopt en tevens
goedkoop , zijnde, deze behoefte kon vervullen. Wij danken
derhalve den ricer v A N DER vijv E R voor de moeite, bij
bet zamentlellen dozer

Chrestomatlile genomen, en wenfchen

tevens , dat zoo wel bij, als zijne ambtgenooten, dezeive als
eenen oordeelkundigen leiddraad bij hunnen onvermoeiden ijver
in bet onderwijs mogen gebruiken.
Bij eenen tweeden druk , weike waariehijnlijk niet kan achterb/ijven , wilden wij echter den zamentleller radon, om het
gefprek van bladz. i8 tot 24 iiever nchterwege te laten, of
althans, onder eene bijzondere aldeeling, achteraan te piaatfen ; door zoodanige gefprekken toch meer dienen, om de jonge beden doze taal to leeren verflaan, elan wel om dezelven
na to volgen.

Het eenvoudige, gegroud op de natuur, toogrpast op het leeren
lezen der Franlhe taal; door L. KON1NG, Onderwlizer der
Engelfche en Franfche Talon to Haarlem. To AMIlerdam,
bij Schalekamp en van de Grampel. 1817. In hi. 8vo. 52 Bl.
f:.

58

Een aardig bookie, om den kinderen de eerfte geluiden en
de beginfelen der uitfpraak en fpelling vfin de Franlche taal
to leeren. Daar de fchrijver in zijn voorberi:: . t zegt, dat bij,
binnen kort, eene nfzonderiijke en opzettelijiee verhandeling,
over bet regte gebruik van dir werkje, toil uitgeven, zoo
Will en wij OBS oorcieel over hetzelve ook tot dies tijduitflellen.
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NATUORBESCH 0 UWINGEN.

Natuurbefehouwingen, voornan:elij!e its Jae Rijk cicr Dielen
ingerigt tot een aangenaanz leerzaam Leesgefchenk poor
ete aft:IA:0=11de Jeugd. I17et ae,'It mar pie natuur gekleurde
.Platen. Te ilmflerdam, bij C. L. Schleijer. 1317. In gr.
:vo. 142 Bl. f i - 16 - :
Over bet uitgeilrekte nut der natuurlijke historie en der natuurbefchouwingen is reeds zoo veel gezegd en gefchreven,
dat wii bet onnoodig achten, daarover verder uit te weiden.
Over dit nut is men het eens; maar men verfchilt over de
hulpmiddelen, ter bereiking van hetzelve. Rec. is meer gevegen voor cone ernfliger beoefening van dit yak, volgens de
manier van LINNUS en HOUTTUYN; maar de fchrijver
van het voor ons liggend werkje verkiest liever de voetflappen van MARTTNET te drukken, OM, door de befchotnving
van enkele voorwerpen der natuur revel's Gods grootheid,
vviisheid en goedbeid Le kunnen befchouwen.
bit oogmerk is edel, en werkt voornamelijk op het hart;
en wauneer de zemcnipraken beredeneerd en volgen eenen
wiskundigen ]eiddraad — dat is, regelmatig en geleicleliik van
bet eene tot bet andere overgaande — ingerigt zijn, clan kan
deze handelwijze tevens tot opwekking van ons veritand en
tot verheldering onzer denkbeelden dienilig zijn. Dan, well,:
voordeel kan men voor veraand en hart verwachten, Ivanp eer deze gefprekken dikwerf beuzelend, en — om bet zoo
Bens uit te drukken — met bonenfprongen van het vernufc
doormengd zijn? Op bl. 52 hat de fchrijver den onderwijzer zeggen: „ Toen ilt u van de vliegen fprak, mijn noon!
had ik u order het oog moeten brengen, dat gij uwe verzameling van nuttige boe.)cen, wet den inhoud derzelve(n)
betreft, can den fleck eener vileg te dan!ten bebt."(!) Eu
op bl. 56 zegt de onderwijzer wader: „ Om nu nog eens
„, tot uwe bOel1C11 terug te keeren, zoudt gij wel gelooven,
de boelten zelve(n), zoo als elle endere(n`,, , op
dat zij
bet veld gegroeid zijn?" flit toch is ongehoord geestig.
'ot
T zulrze ongewone geestigheden moot men echter natuur
lijk wel vervallen, wanneer men zich ddns door het koute.n
en beuzelen laat wegflepen.
De richt gekleurde p'eatjes in dit werk zijn waerlijk bevel.
lig en lief; bet bock is zuiver en netjes gedrukt, en het fpift
ons dos wezenlijk, dat wij deszelfs inhond alleen can den
)(leek eener vileg te darken hebben. Deze ciiertjes zijn y ourzeker fchoon, en nuttig op hunne pleats; mear de voornoc:ncle geestigheden hebben ons herinnerd, dat zij tech ook
las:ig zijn.
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y. Alllart.
134

Hde I).

Hoonaard, (W. van den)
Nederlanden.

lel.
Route, (H.

31Q
Kaart van het Koningrijk der

Anna. bij Schalekamp en van de Gram483

7. van) Aanmerkingen over de break van

Poster. 411
den bats des Dijebeens. Am! bij
Handleiding tot de Materies Medica. Amtt. bij L. van Es.
501
Hufeland , (F.) Verbanchaing over de Sympathie. Anift.
bij L. van Es.

137._

Tweede Vergag.
181
Hugenholtz , (H. de Haan) Pfalm XLII, en Leerrede.
Ana bij 5. Brandt en Zoon.
358
J, en I.
Jan Perfect, of de Weg der Voima.king. H Deelen. 's
Hag. en Amit. bij de Gebr. van Cleef.
471
Jets over het Aalmoezeniers Weeshuis, enz. Atuft. 193
— voor Christenen, enz. 's Hag. bij de Erve J.

Thierrij en C. Menling en Zoon.
215
le)
Nafporingen
omtrent
de
Armen
C.
Ill
Yeune,
en de Bedelarij. 's Hag. bij
y. van Treelden. 191
Inlichting omtrent R. Rudolf, enz. Ana bij Geysbeek
en Comp.
65o
In welk verband fiat Jezus dood tot onze zaligheid?
Dordr. bij 4. Blusfd en Zoon.
257
Yung, (H.) gen. Stilling, Yerhalen. III Deelen. Dordr.
Blusfd en Zoon. ,
bij
295

Kampen , (N. G. van)
Bohn.

K.
De Aarde. Me D. Haar]. bij
IIde of laatfle D.

Kappelhoff, (A.)

F.

140

The Bee-hive. Utr. for

dcnburg
A a a 2

420
0. J. van Pad6i 9
Ka.

REGISTER.

Oucestiones mcdicae inaugurates. Lugd.
2.27
Bat.
Kemp, (F. Z. van der) Redevoering.
bij H.
Gartman, enz.
37
Fist, (E.) Verhandelingen en Redevoeringen. Dordr.
bij 4. BlusfE en Zoon.
577
(H.
Zangen, bij het derde Eeuwfeest der
Keller, (F.)

Herv ■ vming.

Koning, (L.)

Het Eenvoudige gegrond op de Natuur,
enz. Amft. bij Selealekamp en van de Grampel. 683

Kotzebue, (A. von) Brieven van Mevr. Bertrand. Zutph.
bil
516
C. Ircmslcveir.
Kremer,(H.)Prijsverhandel;ng. Gron. bij y.Oomkens. 338
Krieger, (W. L.) Kerkelijke Dooprede. 's Hag_ bij de
36o
Erven J,
From, (Y. H.) Ernst en Luim, of Brieven over de
Theorie der Geestenkunde, enz. Amfl. bij C. en-H.
Timmer.
169
Kruyif , (J. de) De Hoop des Wederziens , enz. Leyd.
bij L. Herdingh en Zoon.
387
Kunstgrepen (Dc) van het hedendaagsch Ongeloof.
Leyd. bij J. van Thoir.
L.
Leiding (Opmerkelijke) der Goddelijke Voorzienigheid in
de Gefchiedenis van een Neologisch Prediker. Haarl.
bij J. L. August/ni.
49
Lembcrt , Herkenning en Vergeving. Tooneelfpel. Amit.
576
bij de Wed. II. van Kesteren en Zoom
Leven (Het) van den Maarfchalk Ncy. Dordr. bij JI.
518
Blusfe en Zoon.
en Lotgevallen van Joachim Murat. Dordr. bij
Blusfe en Zoon.
557
Linley , (Ir.) Gevallen van Reybridge. IIde D. Haarl.
bij F. Bohn.
529
Littivack, (J.) Verbandeling over de Proefgetailen 9
en II, enz. Amil. bij J. van Embden en Zoon. 482
Loosjes , Pz. (A.) Het Leven van A. IIcllemans. IV
.1,00/CS
Decien. Ilaail.
39
Loos-

REGISTER.

y.

IV. Blommegeyn.
Het Leven van
Loosie.c, Pz.
160
I, II en IIIde D. Haarl. bij

Loosjes, Pz. (if.)

De Bijbel. Haarl. bij A.

Loosjes, Pz.
39r

Mengeldichten. Hde D. Haarl. bij

Loosjes, Pz.
427
Loots, (C.) Gedichten. Tide D. Amft. bij y. van der
201
Rey.
Lulofs , (B. H.) Inwijdingsredevoering. Gron. bij y.
8z
Oomkens.
A.

Bloedverkoeling. Gron. oij

j.

0 OM"'

2u3
bij

3.

Oomkens.

Eene hand vol Hulstbladeren. Cron.
256
M.

Magazijn der

Geneeskunde. IRIc D. Rott.

bij

J.

drik/en.
Tweede Perflag.

Hen15
63

voor het Armenwezen. lite en Tide St. Leyd.
643
du Mortier en Zoon.

bij D.
Meerman, (Vrouwe A. C.) Gedichten. IIIde en IVde
652
D. 's Hag. en Amft. bij de Gebr. van Cleef.
Meer, (J. D.) Noodzakelijkheid van een' provifionelen Hoogen Raad. 's Hag. ter Nederl. Drukkerije. 6o5
Ztfoens, (P.) Aan de Bloefemknopjes der Maatfchappij.
168
Amft. bij Schalekamp en van de Grampel.
Aardenburg. Haarl. bij F. Bohn. 527
Morgan ,(Lady) O'donnel. Me D. Haarl. bij F. Bohn. 294
Murray, (L.) Engelfche Spraakkunst. Haarl. bij F.
Bohn.
165
N.

Cieeronis Epistolarum felectarum libri
ties. Lugd. Bat. apud A. et J. Honkoop.
613
Nafchrift , wegens de Recenfie van Prof. Bosfcha's Ge.
Jill. der Staatsomwent.
576
Natuurbefchouwingen in het Rijk der Dieren.. Amft. bij
C. L. Schleyer.
684
Nagel, (C. F.)

Natiturlike Historie van Surinaamfche Vlinders. Zile
Aflev. Amft. bij
C. Sapp en Z0011.
595

J.

Aaa

Ne-

REGIS TER.
Nederland. (Het verlieugde) Leyd. bij

Zoon•
Nioneijer,,
.)
3'. Hendrikfen.

L. Herdingh en

437
Aardrijksbefchrijving, enz. Rott. bij
531
Verhandeling over de Nederd. Spel-

62.0
ling. Rott. bij y. Hendrikfen.
Nieuwenhuys, (C. 3'.) Proeve eener Geneesk. Plaatsbe361
fcbrijving. Me D. Atria. bij .7. van der Hey.
0.

Ockerfe ,

Napole6ntifcbe Redevoeringen. Tide

Tweetal. Ainft. bij

y. van der Hey.

114

De Veldilag van Waterloo; een Leesbock. Amtt, bij

y. van der Hey.

254Onderwijs (Christelijk) voor Eenvoudigen. Gron. bij

2atttema.
434
Oostkamp, (3'. A.) Eerfte Beginfelen der Natuurkunde. Haarl. bij F. Bohn.
347
P.

Palm, (,.

H.

van der) Bijbel voor de Jeugd. V en Vide
D. du Mortier era Zoon.
489

St. Leyd. bij

Zesde zestal Leerredenen. Leyd.
657

gag...■■••

D. du Illoitier en
H.) fIntiquitas Hebraica. Traj. ad Rhen.
aped J. Altheer.
533
Pellecom, (A. N. van) Het Magnetisinus.'s Hag. bij
y.
327
_
ZO011.

bij

Pareau ,

- De Slag van Algiers. Schied.

y.

H. Sweben.
Perponcher , (If' E. de)
bij

613
Aan de op 's Rijks Hooge-

fcliolen fluderende Jeugd. Utr. bij

3'. van Schoonho114

ven.

Jozef. III en IVde of laatfle

van Schoonhoven.
Peter den Grooten. Arnh.
596
Mod eman.
geb. von Greiner, (C.) Biblifche Idyllen. Leips.

St. Utr. bij

,(L.) Het Leven van

bij

f.

Pichler,

hey G. Flcifcher.

n39

Pich-

REGIS TER.
Pichler, (C.) Agathokles. II en Hide D. Gran. bij
Zuidema.
1'-49
Pous , (P.) Onderzoek , rakende den vrijen Invoer van
Thee. Midd. bij S. van Benthem.
61c)
Prinfen, (P. y. ) Geographifche Oefeningen.
bij
J. van der Hey.
335

Proeve van teregtwijzing, wegens den Led. Gron. bij
IF. ll'outers.
57/
Pyl, (R. van der) Befchrijving der Staten van Barbarije, enz. Dordr. bij
Blusfd en Zoon.
143
R.
Raad van een' Onbekenden aan een' Zondaar. Amite bij
574
Raadgevingen aan de Inwoneren van Nederland, enz.
's Hag. bij de Erve 3. mienC. Menfing en
Zoon.
473
Reinhardt ,(y. G.) Spiegel voor Meisjes. Rott. bij j.
Hendrikfen.
440
Reuvens , (C. J. C.) Collectanea Litteraria 6c. Lugd.
2822
Bat. apud H. W. Hazenberg Jun.
Roost, (7. van der) Nagelatene Leerredenen. Ilde of
305
laattle St. Haarl. bij y. L. Augustin.
Verhandeling
over
den
Azijn
in
den
Roy, (C. 11. a)
Typhus. Amil. bij Pieper en Ipenbuur.
590
Ryswijk, ( G. y. van) Leerredenen. Amft. bij de Wed.
G. Warnars,en Zoon.

89
S.

Sailer, (J. m.) Christelijke Voorftellen. Gron. bij y.
R5melingh.
.262

Twee Voorlezingen. Gron. bij 3.
286
Sander ,(C. P.) Gods Heiligheid verdedigd, enz. Rott.
bij 3. van Baalen.
453
Sandham, (Mils) De Tweelingzusters. AmIt. bij IV
van Vliet.
477
&harp, (3.) Gedenkzuil van den Nederl. Krijgsroem.
's Hag. bij 3.
18
Schetfen. No. I en II. Zutph. bij H. C. Z. Thicme. 253
SchilAaa4

REGIS T E R.

Schilperoort, (T. Olivier) Aurora. Dev. bij 3. tr. Itobijns.
469
Schmid, (3. I. F.) Dort Begrip der Christ. Kerkgefchiedenisfe, vervolgd door A. Tpey. II Deelen. Gron.
bij
.ROmelingh.
4Crz
Sehrider,, (3. C.) Verhandeling over de Theorie der
Lijnen van den tweeden Graad. Utr. bij F. D. Zim679
merman.
Schult, , (3.) De Hoop des Wederziens. 's Hag. bij
de Erve
Thierrij en C. Menfing en Zoon.
494
Segaar, (C.) Clementis Alexandrini Liber. Traj. ad
R.hen. apud J. Altheer.
541
Slot, (T.) jezus hooge wijsheid in den omgang met zij.
ne Discipelen na zijne opitanding. Ann a. bij A. B.
12.1
Saakes.
Spiels, (K. H.) Benno van Elzenhurg.IIIDeelen.Utr.
bij N. M. Stramraod.
476
Stekhoven , (H. S.) Kruidkundig Handboek. Ifte D. Amft.
a66
bij 3. C. Sepp en Zoon.
Stevenfon, (3.) Praktikale Verhandeling over het Oog.
Amft. bij L. van Es.
455
Stiepel , (M. van der) Gefchiedenis der Kerkhervorming
66
verkort. Utr. bij S. Alter.
Stiolick (C. 117.) Bijbelsch Huisboek. Vde D. Dordr.
bij
Blusf6 en Zoon.
129
Vide en VIIde
626

of laatfte D.

Swildens , (J. H.) Deugdenboekje. Amft. bij 3. B.
Elwe.
88
Syfers , (3. HanSfen) De Gravin van Zonnenftern.
Tooneelfpel. Midd. bij de Gebr. Abrahams.
574
T.

Tex , (C. A. den) Disputatio inauguralis.
572
Thuesfink , (E. 3. Th. a) Geneeskundige Waarnemin311
gen. IIde D. Gron. bij TV. van Boekeren.
ImTollens ,
(H.) Gedichten. IIIde D. Rott. bij
merzeel, gun.
Tol-

REGIS TER.

Tollens, Cz. (H.) Bij de Geboorte van den jongen Prins.
Rott. bij y. Immerzeel, Y-wn.
2e9
Feestzang bij bet Hooge Huwelijk.
's Hag. bij

de Erven y. Allart.

330
Toosten op het Inwijding-feest te Almelo. Dev. bij

5. H. de Lange.
C. Baron du)
Tour,

164
Befchrijving van een Werktuig

om Steden enz. te verlichten. 's Hag. en Amft. bij

de Gebr. van Cleef.

68o
Troost (Regte) voor Neerlands Ingezetenen. 's Hag.
bij de Erve J. Thierrij en C. Menfing en Zoon. az6
V.
Vaart (De) der Nederlanders op Oostindie; een Lees..
boek. Zutph. bij H. C. A. Thieme.
255

Yandaele, (F. D.) Z-Ziowen Leer - Boek, enz. Me D.
leper, bij Annoy -Yandevyver. 153
Verhalen. (Uitgelezene) Amtl. bij y. ten Brink , Gz. 345
Verhandelingen (Letter- en Oudheidkundige) van de
Haarl. Maatfch. Ifte D. Haarl. bij
Loosjes , Pz. 185
IIde D. (Zijnde de Verhandeling van

y. Koning over
Loosjes, Pz.

de Boekdrukkunst.) Haarl. bij

A.
505

(Nieuwe) van het Zeeuwsch Genootfchap der Wetenfchappen. Ilden D. 6de St. Midd. bij
670
S. van Benthem.
Verflag. (Algemeen beoordeelend) Tide Afd. Dev. bij

5. LIB Robijns.
374
Verzaemeling der bezonderfte Dick - Werken op het
Slagveld van Waterloo. Rousfelaere, bij BeyaertFeys.
153
Volksliederen. Amft. bij P. den Hengst en Zoon. 290
Yollbeding , (y. C.) Ariston. Dordr. bij Z. Elusfe ea
Zoon.
480
Voortreffelijkheid (De) van de Leer der R. K. Kerk gehandhaatd , enz. Leyd. bij j. y.Thijsfens en Zoom 664.
Vriend (De welmeenende) der Nederlandfche Jeugd.
167
Amit. bij H. Gartman.
Vyver, (C. van der) Chrestomathie. Amfl. chez Scha68'2,
lekamp et van de Grampel.

REGIS TER.

Haarl. bij F.
Iran r , (y. van) Heidebloemen. Ude
Bohn.
675
Warnfinck, Bsz. (W. H.) Viertal Liederen. Amfi. bij
W. van Vliet.
6i t
Wathen, (f.) Reis naar Madras en China. Dordr. bij
A. Blusfs en Zoon.
415
Fenzel, (G. J.) Kunst, om Gezondheid enz. to behouden. Amts. bij J. ten Brink ,Gz. en y. deVries. 59z
Werken der Holl. Maatfch. van fraaije Kunflen en Wetenfchappen. Hide D. 's Hag. bij
t68

y.

Tweede Verflag.

Wester, (H.)
Gron. bij

317
Jets over het misbruik van Gods Naam.

5'. Oomk.ens.

347
Kort Overzigt van den Aardbol. Gron.

bij 5. Oomkens.
34R
JVesterbaen, (C. W.) Lofrede op Lublink. Amft. bij
y. ten Brink, Gz.
497
Westerman, (M.) De Invloed der Vrouwen, in vier
Zangen. Amft. bij M. Westerman.
73
Weytingh, (H.) Pax, fubactis iterum Gallis , recldita
28;
Europa. Harl. typis A. Loosjes..
Leerrede.
Gron.
bij
264
Oomkens.
(5.
E.)
Winter,
Wifelius. (S. I. Z.) De Slag van Algiers. Ain't. bij H.
Gartman.
34
Wit , (5. H. de) Davids Tranen , naar Vondel. 's Hag.
522
bij 5'. du Mee.
Opwekking
tot
Dankbaarheid.
Amft.
Wolterbeek, (5'. L.)
62a
bij y. van der Hey.

Tpey , (A.)

Y.
Beknopte Gefchiedenis der Hervorming.

y. Oomkens.
(W. R. van)
Blasi? en Zoon.

629

Gron. bij

/•sfelflein,

Redevoering. Dordr. bij

A.
404

Z.
Zeden, Gewoonten en Zotheden van vroeger en later
tijd. Zutph. bij H. C. A. Thieme.
440
Zimmerman, (E. Z. W. von) De Aarde en hare Be107
woners. Lie D. Haarl. bij F. Bohn.

VADERLANDSCHE
LETTER-OEFENINGEN,
VOOl'

18 17_

I.

VADERLANDSCHE
LE TTER - OEFENINGEN ,

voor
18 I 7.

II.

MENGEL IFERK,
VOOR
IBI74

VADERLANDSCHE

LETTEROEFENINGN,
OF

TUDSCHRIF T
VAN

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,
WAARIN DE

BOEKEN

EN

SCHRIFTEN,

DIE DAGELIJKS IN ONS VADERLAND EN
ELDERS UITKORIEN, OORDEELKUNDIG TEVENS EN VRIJRIOEDIO
VERHANDELD WORDEN.

BENEVENS

MENGEL WERK,
tot Fracije Letteren , Kanfien en Wetenrchappen,
betrekkelijk.

TWEEDE STUD,
vooz

i8I7.

MENGELWER.K.
Te AMSTERDAM, bij

G. S.. LEENEMAN VAN DER KROE
en

J. W. IJNTEMA.
1817,

INHOUD
VAN BET

MENGELWERK,
Bedenkingen, over den Tijd.
Over het gebruik van den Kina , in tusfchenpoozende
Koortfen, kort v66r den aanval.
8
Belangrijke Bijzonderheden omtrent de plaats gehad hebbende 1Jitbarfling van den Berg Tambora, in April
'1815.
Nieuwite Berigten omtrent de Overblijffelen der beroemde, door de oude PheniciErs gebouwde, Stad Leptis,
in het gebied van Tripoli. Door den ifmerikaanfchen
Scheepskapitein PORTER.
18
Fragmenten uit eene Reis naar Parijs, in 1814. Door
JOHN SCOTT.

21

Relaas van het voorgevallene, betrekkelijk het nemen
van ten Vaartuig met Geld en Franfche Douaniers,
door negen Groninger Schippers, bij de Zoutkamp,
op den 16 Nov. 1813. DOOT ROELOF SCHENKEL, to
Groningen.
31
PHILIPS DE II en de Schilders. Eene echte Bijdrage tot
de Karakterkennis van dien Monarch.
36
THOMAS PAINE op het Ziekbedde.
41
De Ring van POLYKRATES. Naar SCHILLER. Door TOLLENS. DichtJlukje.
43
Nachtwaak bij de Wieg van mijn Kind. Door w. H.
WARNSINCK BSZ. Dichtfluk je.
45
Edele BloedverwantIchap. Puntdicht.
48
Arm , maar eerlijk. Puntdicht.
48
Verhandeling, over de maatregelen der Ouden omtrent
*3
de

1 NHOUD.
Armoede, en de opmerking, die dezelve verdicntn in onzen tijd. Voorgelezcn in Felix Aleritis , 8
Jan. 1817. Door Mr. D. J. VAN LENNEP.
49
Jets, over het Drieburger Mineraal ‘ water.
70
Eenige Bijzonderheden, rakende den Krokodil. Door
een' Nederlander.
73
De onfchulchge Moordenaar, of de zeldzame Moord.
Door Sir N. W. WRAXALL Bart.
77
LAURA ALDOBRANDINI.
80
SCHILLER 'S eerfte Bezoek. Eene zonderlinge Ontnloeay.
'87
90
LEONORE. Ben trefend VOOrilat.
Wiegelied. Door SPANDAW.
91
De Jas. Door GROEBE. Dichtflukje.
92
Nieuwjaarsgroet , opgedragen aan het Anlierdamfehe
Eerfte Departement der Maatfchappij Tot Nut van 't
Zigemeen, 13 Jan. 1817. Door H. H. KLIJN.
93
Over de Geloofsleuzen in de Protestantfche Kerken , en
de bonding, Welke de Protestanten ten aanzien van
dezelve, inzonderheid in .onze dagen, behooren aan
103
•
to nemen.
Eene BiPrage tot de Voortreffelijkheid van den Roomschhatholijken Godsdienst, in eenen Brief nit Gent. (Een
122
Tegenhanger van eene vorige Bijdrage.)
Binnenlanden van Afrika. — ROBERT ADAMS. Tom125
buctoo.
LAURA ALDOBRANDINI. (Vervolg en fiat van bl. 86.) 131
Befchrijving en Arbeelding van een Ham met een Menfchenaangezigt. Door den Hoogleeraar FISCHER. 133
De Koninklijke Familie van Lattakoo aan den Maaltijd.
0.2

Door CAMPBELL.

142

142
Schrijvcn uit A113 1ers.
Het laatae Acquit a caution, of een trek van Franfehe
geestight;d..
143
Lij de Wieg van mijn Dochtertje. Door H. KROESE.
Dichtflukle.
144
Ledenkingen, over den Tijd. (VeivoYg en fiot van
Id. 8.)
145

I N II 0 U D.
3.Vaarom flerven er Menfchen aan geneeslijke Kwalen ? —
I.
152
Levensfchets van HAAILET , Prins van Denemezrken. 153
Jets over den Steendruk, of Lithographic. Met eene
Plaat , ter proeve. 162.
Twaalf Uren in grid-Zazerika. Door WAEc KER. 165
De Slag op de Zuiderzee, 157 3. In twee Zangen. Door
W. H. WARNSINCK BSZ. Eerfle Zang.
173
Nukken der Forttiin. Door AUG. KUHN. 184
De Nederlandfche Taal. Door SPANDAW. Dichtflukje.188
Lierzang bij de geboorte van den jongen Prins, uitgefproken in den ittnfierdamfchen Koninklijken Schouwburg, 21 Febr. 1817. Door BI. WESTERMAN. 190
Jet ongemeens. Puntdicht. 192
De Penningkunde. Redevoering in Felix liferitis, iz
Maart 1817. Door r. CHEVALLIER Predikant bij de
Tralfche Geinente'ie Arnfierdem.
193
De Drieburger Mineraalbronnen. Door Prof. E. I.
THOMASSEN A THUESSINK.

209

219
De Slag op de Zuiderzee ,• 1573. Tweede Zang.
Uittrekfel
gemeenzame Brieven van een Jong
Nederlandsch Zeeofficier, met Z. M. Seltip Evertfen gefieven4 naar.Baavia.
230
Len min kostbaar Behoedmiddel tegen het Onweder ter
beproeving voorgefleld.
234
De Koeherder uit het Dal van Jotix. Door Mevr.
MONTOLIEU. Zedelijk Verhaal.
237
\Vatervrees.
246
Invallen.
246
Naïve Onverfaagdheid.
246
De triomterende Onderwijter.
247
Puntdichr.
247
Aan de Lente. Dichtflulje.
247
Over de beoefening der Wetenfcliappen in onzen tijd.
Redevoering. Door Mr. H. A. SPANDAW.
249
Waarneraing, over de working van den zoogenoemden,
door Dr. SCHilTZ to Bruchfal bekend 'geniaakten,
AVonderfleen (miraculfen lletlikin) in de Witte

I N H 0 U D.
ling van bet Kniegewricht. Door Dr. A. R. HESSEL.
EACH, te JVurzburg.
274
lets, over het Nagellacht van den vermaarden Mentzifchett Boekdrukker PETRUS SC 116FFER naar 's Hertogenbosch verhuisd, en aldaar uitgeftorven. Door
a79
Mr. W. C. ACRERSDUCK te Utrecht.
Uittrekfel uit drie gemeenzame Brieven van een long
1Vederlandsch Zeeifficier. (Vervolg van bl. 233.) 283
lets, rakende de Zeemagt van Tripoli en Algiers. Door
287
T LILLY.
De Abt CHAPPE D 'AUTEROC HE .
R89
De Goden van Griekenland. • Naar SCHILLER. Door

Mr. y.

R. FEITH, te

Dien:flak.

291

De voordeelige Antwoorden.
295
Grootfche Erfmaking.
296
Vernuftsafleider.
296
Op een' Predikant, die in zeker gezelfchap in den dut
geraakte. Puntdicht.
296
Over de twee eel:Re Levensgedeelten van CONSTANTIJN
HUYGENS. Voorgelezen in Felix Meritis , den 20 Febr.
1817. Door P. HOFMAN PEERLKAMP Rector der La-

tijnfche Scholen te Haarlem.

297

Waarom fterven er Menfchen aan geneeslijke Kwalen ? —

II.
De Zangeres GABRIELLI.
De Barbareskers ,. of Breberi.

312

317
322

Uittrekfel uit drie gemeenzame Brieven van een jong Nederlandsch ZeeOfficier. (Vervolg en Plot van bl. 287.) 326
Dc Koeherder uit het Dal van .7oux. (Vervolg en /lot
van bl. 246.)
329
Over de grootite, tot hiertoe bekende, Diamanten. 338
Merkwaardige Moord te Stokholm, in Zweden.
341
Zij zijn immers toch dood!
341
Kinderlijk Verjaargefchenk aan Grootvader. Dichtfiukje.
342
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elk een edeler oriderwerp kan onze gedachten en
overdenking bezig houden dan de tijd, uit wiens duurzaamheid de natuur is zamengefteld, uit welken het le•
yen van al wat aanwezig is geformeerd worth, welken,
de mensch zonder overleg verfpilt, welken de wijze tot
zijn geluk doet dienen, welken de onverflandige alleen
niet kent! Zijne fporen worden overal gevonden; de
aarde draagt zijn merk; de wereld worth door zijnen
fchepter befluurd; de tijd is de anige monarch, die al.
tijd regeert. Eene ontelbare menigte omringt hem; de
jongfte eeuw verdringt hem nog, verlaat hem, en ver.
ciwijnt; het nageflacht komt op onder zijne fchreden;
hij boeit alle de oogenblikken der duurzaamheid, be.
paalt den dag der natien, en maakt er van afitand tot
afftand de jaren van het menlchelijk geflacht van.
Wij betreden cenen weg, welks fchreden alien door
den tijd geteld worden; rust en herhaling zijn aldaar
onmogelijk ; de (toot is gegeven; de reis vangt met on.
ze dagen aan ; het doel is onafbankelijk van onzen wii.
Alan hat leven zijn wij flechts met een punt vast , hettvelk ieder oogenblik Nvordt uitgewiscbt , en waarvan
het aanwezen dikmaals verlorcn gaat. Het is de tijd,
die nog niet beffaat, naar welken wij verlangen; mor.
gen is tot onze vertnaken, tot onze bezigheden, tot
onze ontwerpen beftemd; wij verliezen den dag, welken wij bezitten; de tijd verwijdert zich , ons aan
de hoop overgevende; dit bekoorllik herfenbeeld ver.
leidt ons, houdt ons vast , maar verdwijnt welhaast,
ons niets anders latende behouden dan de fpijt, de gelegenheid niet to hebben waargenomen.
Dertig jaren ben ik oud. Volgens de tafels der ge.
middelde levensduringe, zijn mij nog dertig jaren levens
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overig. tenige kundigheden bekleeden bij mij de plaato
van rijkdom. Van de dertig jaren, op welke ik kans
heb, zal de helft gewijd worden aan den flaap en de
rust, want bet leven eindigt zoo als bet begint; de
andere helft aan mijne maaltijden , mijne ftudien , mijne bijzondere bezigheden, mijne huisfelijke zaken, misichien
aan de beflommeringen van een huishouden, en zeer zeker aan nuttelooze zaken. Ik zwijg van de moeijelijkheden, de vermaken, de fchouwburgen, de wandeling,
de ziekten enz. , die niet altijd verpoozingen van bet leven
zijn. Gedurende dezen tijd, van welken fomwijlen het
geval de deelen zamenvoegt , ontdek ik naauwelijks drie
jaren, in welke ik kan fluderen, denken, en trachten
gelukkig te worden.
's Menfchen in bet oog loopende doel is , geluk;
uit een vermaaksgenot geboren, naar welk ander doel
zoude hij kunnen Itreven? Om geboren te worden niet
gevraagd hebbende , zie ik niet , waarom men zoude beftemd zijn om ongelukkig te leven. Van den anderen kant ,
voor zichzelven niets bedekkende , erkent men , dat alle de
moeiten , die men ondervindt , voortkomen uit onbedachtzaambeid , onbeflaanbaarheden, onbefcheidenbeid , vooral uit eigenliefde; en men bemerkt , dat bet goede uit
geheel tegengeftelde beginfelen ontftaat. Vanhier dat
men aanleiding bekomt om van gedrag te veranderen,
alle zijne maatregels en gedachten te wegen, zijn leven
niet weer te vermifiken of zijne dagen te knotten, alle
zijne uren ten nutte aan te wenden; in d6n woord,
zijnen tijd wel te befteden, om het einde te bereiken,
waartoe men befternd. is.
Het leven, hetwelk inderdaad voor de meesten flechts
eene ademhaling is, is een zamenflelfel des tijds, uit
zijnen aard eenzelvig, mar tot in het oneindige gewijzigd door omflandigheden, welke bij doet voortkomen;
men is gelukkig of ongelukkig, bemint zijne bloedverwanten , maakt zich vrienden, verkiest zich eene gezellin , voedt zijn gezin op , maakt het gelukkig of ellendig, verzwakt, verdwijnt, en verlaat alles. Zoodanig

OVER DEN TIJD:

3

nig is de kring, in welken de meesten rondloopen. Aldus heeft deze opeenhooping van oogenblikken, welke , zondei dat wij er iets toe gedaan hebben, ons is
ten deele gevallen, die volgreeks van uren,dagen en ja ■
ren, Welke wij met zoo veel moeite doorbrengen, ten
oogmerke het grootst mogelijke geluk, en dikmaals de
overmate van bet tegengeftelde ten gevolge. Het zedelijk goed en kwaad flaan in onze magt ; zeer gemakkelijk kunnen wij het eene bekomen en bet andere weren ; bedachtzaamheid en een gezond oordeel
ons daartoe den weg banen. Laten Wij te dien einde
aanmerken, dat lieden, die geen gebruik van hun Vetfiancl maken, zeer zelden, en flechts bij toeval, gelukkig zijn; dat hun wil niets daartoe doet ; dat zij zich
Over alles verwonderen , zelfs over het geluk; dat zij
ligt kunnen overheerd worden; dat zij bijgeloovig zijn,
wanneer men het zoodanig wil hebben; dat zij bet zelfs
bij voorraad zijn. Laten Wij, van den anderen kant,
wel bedenken , dat het de mate kundigheden zijn, die
ons van elkander doen verfchillen; dat hij , die dezelve
ten meesten getale bezit, minst afhankelijk is, en op
de hoogfle fport der ladder van den mensch ftaat ; dat
bij van eene verhevener natuur wordt, middelen om te
kiezen bezit, zijne genietingen verfijnt , zoete vertroosa
tinges bezit , tneester onder zijns , gelijken is, en, na al=
les gekend, alles gefmaakt, alles tot zijn geluk te heb=
ben doen dienen, zonder angst het leveti verlaat en ter
eemvige ruste intreedt, der wereld een fchoon en vera
heven voorbeeld ter navolginge, een beftendig gelukkig
leven, een' zachten uitgang en eene eerlijke gedachtenis nalatende. Aldus bezitten wij in oefening en loindigheden het middel om ons aanwezen te verfraaijen,
hetzelve nuttig en aangenaam te maken, het ongeluk
te boeijen of te verminderen, en nog op de jaren der
herinneringe genot te hebben.
De natuurkundige tijd , waaruit het leven is zatnengetteld, is een in zijnen aard enkelvoudig, door zijne
uitgebreidheid zamengefteld wezen , welks denkbeeldige
A2
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ruimte de ziel is, hetwelk zich even zoo vele maken
vermenigvuldigt als men het kan bevatten, als twee van
onze gewaarwordingen gevormd worden , als de klopping
Van ons hart en onze polsflagen kunnen tellen, als de
oniwcnteling der aarde almeet, de jaren rollen, en
onze uurwerken fpreken. De tijd is niets , en nogtans formeert hij de eeuwigheid! Zoo verre wij onderitellen dat hij ons vooruit is, zoo verre is hij achterwaarts; wij bevindcn ons in het middelpunt eener
eeuwige duurzaamheid; wij hebben dien hand van onze
vaderen ontvangen, wij zullen dien aan onze kinderen
aillaan; zijn aanwezen is aan het onze verbonden; zijn
troon is in onze verbeelding. Nu eens zoo ligt als de
zefir,, vliegt hij met even fnelle vaart ; dan wederom
zoo zwaar als Saturnus , kruipt hij even langzaam voort.
Nimmer bijkans geniet men zijne tegenwoordigheid;
men ziet hem niet dan in het verledene en toekomende;
hij noemt onze fmarten met zich, of doet onze begeerten
geboren worden ; zijne vleugels maken ons wanhopig , en
zijne zeisfen doet ons beven. Al wat wij op aarde aanfchouwen, is aan zijne heerfchappij onderworpen , of
vertoont zijn beeld naar het leven. De rivieren ftroomen gelijk hij voorbijgaat ; de wolken vlugten zoo a13
hij zich verbergt; de eene lente vervangt de andere,
den knop eene bloem; een oude eikenboom naast een'
jongen paimboom zijn twee oogenblikken zijner regering; eene rots, tegen Welke de golven kiotfen, vertoont het beeld zijner duurzaamheid, de oceaan dat van
zijne uitgebreidheid, het heelal dat van zijne onmetelijkheid.
In onszelven noch op aarde eenigerlei middel bezittende om den tijd te meter heeft men daartoe de beweging verkozen, die in fchijn de eenparigfte is, te
weten, die der aarde om . hare as. Men noemt dezelve
een' (lag; dezelve is de eerile !leen van het geflicht der
eeuwen. De dag, of de tijd van de wenteling der aar•
de om ha=re as, is verdeeld j/1 vierentwintig deelen,
wren genaaind , en in twee andere natuurlijke , meet
alq
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algemeene, doch minder regelmatige afdeelingen, dag
en nacht.
Alle volken op de oppervlakte der aarde genieten
beurtelings de tegenwoordigheid der zon boven hunnen
gezigteinder, haren opgang , haren doorgang dour de
middaglijn, zijnde middag, en haren ondergang. Zel s in
dit eenvoudig verfchijnfel kunnen zij de drie oogenblikken der daurzaambeid vernemen bet verkdene, het
tegenwoordige, en het toekomende. Men telt niet betzelfde uur, dan onder dezelfde middaglijn: laten wij
onderftellen, dat het middag is ; dit is de tegenwoordige
tijd voor het yolk, welk zich aldaar bevindt. Alle de
micldaglijnen ten oosten van de eerfte tellen latere
wren , omdat zij vroeger van de zon doorfnecien zijn;
dit is de verleclene tijd. Alle dezulke, die ten westen
zijn, bevinden zich in den morgen van haren dag, dewij1 de zon vcor haar derzelver grootfte hoogte nog
niet bereikt heeft; dit is bet toekomende. Vanhier,,
dat, volmaakt op hetzelfde oogenblik, onder denzelfAen horizon, volken den dag zien aanbreken, en een
begin maken met hunnen arbeid; andere hebben den
hunnen half afgedaan, en nemen een weinig rust; andere , eindelijk, die van bet oosten, hebben bun werk volbragt , en, de zon ziende verdwijnen, begeven zich
ter ruste. Dit eenig oogenblik, voor zoo vele menfchen onderrcheiden, is hetzelfde voor de natuur ! Het
zal bet ook morgen zijn,• vervolgens, en altijd: zijne
during is derhalve eeuwig!
De meeste Europerche volken beginnen /mime dagtelling van middernacht, bet oogenblik, waarin de
dochter van den chaos , met haren ilarren- tabbaard
den geheelen hemel bedekkende, met de eene hand het
gebied van Thetis aanraakt, en de andere naar Aurora uitfirekt. De Babyloniers hielden voor bet eerfte uur
van den dag bet opgaan der zon; de Atheners en de joclen
het ondergaan van dat geftarnte; nog heden is dit bij
de Italianen in gebruik. Doch deze - onderfcheidene wijzen van bet doen beginnen van het ealle uur des
dais
A3
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(lags zouden in onze klimaten gebrekkig zijn, alwaar
de op- en ondergang der zon meer uireenloopen, De
volken van den evenaar zouden alleen die wijze van tel.,
len kunnen aannemen, omdat hunne dagen, zoo wel
als hunne nachten , beftendig twaalf uren lang zijn. Wat
ons aangaat , wij moeten een vast punt aan den hernel,
cene onveranderlijke regelmaat hebben; vanhier, dat
de flarrekundigen den dag beginnen to rekenen van bet
oogenblik, waarin de zon door de middaglijn van hunnen
ftarrentoren trekt , wanneer zij de helft van haren loop
heeft volbragt, zijnde middag. Vervolgens tellen zij
vierentwintig uren a.chter elkander; 's voormiddags ten
elf ure is het bij hen drieentwintig uren.
Zeven dagen maken eene wetk uit, Deze verdeeling
der maand ontitaat door de onderfcheidene wijzen, op
welke de maan zich aan ons verlicht vertoont, of door
hare phafen, van welke de voornaainfle vier in getal
zijn, en die alle zeven dagen veranderen. De namen
dezer dagen zijn ontleend van de planeten, aan welke
zij door de oudheid gewijd waren. De reden van derzelver orde (zondag , maandag enz.) is , omdat niet altar:
die dagen, maar ook de uren van ieder dag,, aan de pianeten gewijd waren, en dat een dag zijnen naam ontleende van de planeet , die over deszelfs eerfte uur heerschte.
Deze orde, al van overoude tijden bekend , is ontleend
van het ftelfel van Ptolomeus, hetwelk zeven planeten
bevat , op de volgende wijze rondom de aarde geplaatst,
beginnende van de verst afgelegene : Saturnus , ,Jupiter,
Mars, de Zon, Venus, Mercurius , en de Moan. Naardien de dagen, en de uren van ieder dag van de planeten hunnen naam ontleenen , en naardien een dag vierentwintig uren bevat, en er ilechts zeven planeten zijn ,
is bet noodzakelijk gevolg daarvan , dat dezelfde planeet verfcheidene uren van denzelfden dag beheerscht : bet
life, bet Site, bet 15de , bet cafte. Zaturdag was, bij
de ouden, de eerile dag der week ; hid is het nog voor
de verftrooide kinderen van Israel; de reden der henakoinge is, omdat :Saturnus zijn eerae uur regeert; ook
re°.
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regeert hij het 811:e, het 15de, bet zafte; het s3f1e zal
door yupiter geregeerd worden, bet 24fte door Mars;
bier eindigt de dag, omdat de dagen Ilechts vierentwintig uren lang zijn, en het eerfte uur van den volgenden
dag van de Zon zal geregeerd worden, die haren naam
aan den dag des Heeren geeft. Dezen loop volgende,
zal men bevinden, dat maandag op zondag volgt, omdat het eerfie uur van den derden dag door de Maan
worth geregeerd, die aan denzelven haren naam gaf; en
aldus eveneens ten aanzien der volgende dagen. Deze
bijgeloovige wijze van doen fchijnt bekend te zijn geweest aan Pythagoras , die 530 jaren v66r onze jaartelling leefde, of wel een gevolg te zijn van de zijne.
Bekend is zijne hemelfche harmonie; bekend is het , dat
hij geloofde, dat de planeten in haren loop geluid ga,
ven ; dat de tusfchenruimten, welke deze planeten vaneenfcheidden , onderfcheidene klanken leverden ; bekend
is het, eindelijk , dat hij van de harmonie van een' der
toonen der hemelfche zangtafel (garnme), de quart, de
orde afleidde, welke de dagen underling bekleeden. De
Zon flaat in de quart met Saturnus , de Maan met de
Zon, Mars met de Maan enz.; vanhier zaturdag, zondag, maandag, enz.
De maand ontftaat uit de omwenteling der maan om
de aarde; zij beftaat uit ten naastenbij dertig dagen: het
jaar uit de omwenteling der aarde om de zon ; bet
bevat 3651 dagen: eene eeuw beftaat uit honderd zulke
jaren; en de eeuwigheid uit de algeheele verzameling der
eeuwen. De dag, de week, de maand, het jaar zijn
natuurlijke verdeelingen, onafhankelijk van 's menfchen
wil; het is het werk der natuur : de fmaldeelen van den
dag, en de zamenvoeging van jaren tot het daarltellen
van eeuwen, zijn willekeurig; het is 's menfehen werk.
Breed zoude over iedere dezer verdeelingen kunnen
uitweiden, en dezelve naauwkeurieer bepalen; ik zon
kunnen zeggen, dat jaarlijks de zes uren worden overgeflagen, welke het jaar vol maken, om er, na verloop
van vier jaren, eenen dag van te maken; tat deze dag
bet
A4
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het fchrikkeljaar doet ontaaan, enz. Doch ik vergenoeg mij met de boventhande aanwijzingen , als de grondbeginfels van den natuurkundigen tijd, zonder dezelve
itarrekundig to behandelen. Laten wij alleen aanmerken, hoe gelukkig het is voor de maatfchapplj, dat de
tijd, wat aangaat zijne wording, zijnen loop , zijnen
duur en zijne regelmaat , aan de onderfcheidene menfchelijke driften en de onderfcheidene regeringsvormen niet
is overgelaten: ieder banner zoude zijn horologie gehad hebben, waarvan het vermaak de eenige veer was;
de eerzucht, het horologie van den roem ; de gierigheid, dat van bet goad; de nijd, dat van eens anders
geluk; het fpel, dat van het geval; de arme, de rijkdommen; de geleerde, de wetenfchappen; de zieke,
de gezondheid; de arts, de ziekte; de kwezelaar,, de
kerk; de eerlijke man, zijne braafheid; en de minnaar,
het hart zijner beminde. Alle horologien zouden verfehillende uren gewezen hebben : de eerzucht zoude den
tijd vooruitgezet , de gierigheid denzelven teruggehouden, en de behoeftige, die naar rijkdommen itreeft
altijd hetzelfde uur geteld hebben. Bij ongeluk zijn
Diet altijd de deugd , de braafheid en het algemeene welzijn de naald van den gezelligen unrwijzer.
Er zijn tijdperken in het leven, in welke wij den tijd
alleenlijk naar de voorwerpen rekenen, die eene aangcname aandoening in ons verwekken. Die gelukkige &gen zijn van korten duur; welhaast keeren wij terug
tot den gewonen slender: maar alle menfchen hebben
zulke gelukkige dagen; liens althans in het leven drinkt
men uit den vreugdebeker.
(Het vervolg en flot hierna.)
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aanwen den van den koortsbast, kort v6Or den aanval,
doch in kleine giften, gezegd hebben, mode het overbodig fchijnen, waarnemingcn, daartoe betrekkelijk,
en die anders geene waarde hebben, aan bet publiek
mede te deelen. De opmerking , echter, dat zelfs ervarene en fchrandere Artfen daarvan nog weinig gebruik
maker, geeft daartoe eenig regt, omdat het ieders pligt
is, de aandacht op een verwaarloosd, ten mina fcnijnbaar Verwaarloosd, en echter belangrijk onderwt;rp te
vestigen. Er is misfehien geen middel, dat zoo dont
empirisch aangewend, dat zoo vermorst wordt , als de
kina vooral in tusfchenpoozende koortfcn. Er is
misfchien geen middel , hetwelk zuike nadeelige gevolgen' kan na zich flepen. En waarom ? Vooral ook, amdat men de zieken er zoo mede oppropt, de ingewanden overlaadt , en onherPe]bare verftoppingen in de
fijnfte vaatjes van den onderbuik te weeg brengt. Uit
dien hoofde vooral behaagde ons de manier van den
fchranderen en ervaren THUESSINE., om den kina,
in kleine giften, kort vOar den aanval te geven. \Vij
deden bet meermalen met een goed gevolg, en deelen,
uit onzen voorraad , een paar gevallen medo, wake
wij het naauwkeurigst waarnamen.
V66r eenige jaren hadden wij gelegenheid , in
een militair hospitaal cenige zieken te behandelen,welke nit Zeeland en Vlaanderen kwamen, en langen tijd
met tusfchenpoozende koortfen woritelden. Drie van
dezelven waren zeer zuiver,, zonder eenig merkbaar organisch gebrek of ftoornis der eerfte wegen, vrij regelmatig , keerende oin den anderen dag omtrent ten gezetten tijde weder. Bij geen derzelven waren bijzondere verichlinfelen , hoewel zij - alien ten minfte zes waken de koorts gehad badden. 1k fchreef bier, aan
twee, voor,, drie poeders , elk van an drachma kina,
te nemen het eerfte twee, het tweede een nur v66r,
het derde op het oogenblik van den aanval. Het gevolg was, dat dezelve, vooral de koude, allerhevigst
was, en met zeer groote benaauwdheid gepaard ging.
DeA 5
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Deze giften werden bij den eenen nog tweemaal, bij
den anderen nog driemaal herhaald, verminderende de
aanval telkens in heviglicid, en blijvende bij den eenen
de derde, bij den tweeden de vierde aanval geheel weg,
zonder eenige nadeelige teekenen. Ik gebruikte de voorzorg, van nog, gedurende twee of drie gewezen koortsdagen, an drachma kina op den tijd des aanvals te gey en. Bij den derden ging ik op dezelfcle wijze te
werk , gevende bier echter flechts de heift , omdat
hij een tarder en prikkelbaarder geltel had.
Een meisje van ruim 20 jaren, van eene uitgerekte geltalte, teedere huid, en met ilechte fappen voorzien , kreeg eene andetendaagfehe koorts, welke in den
aanvang gastrisch was, en door zuivering en opwekking der eerfle wegen bedwongen werd. Zich aan verkouding blootgefteld hebbende, keerde de koorts terug.
.1k gaf hier drie poeders , elk van an fcrupel, met een
weinig hofinansdroppels. Ook bier was de eerstvolgende
aanval allerhevigst ; er kwamen er echter naderhand
nog flechts twee; waarna ik, ter voorkoming van inflorting , op den koortsdag 66n poeder van z drachma
liet gebruiken, en zulks een paar keeren herhaalde;
zoodat ik bier nog geen once kina gebruikte.
.1k meene hierbij te moeten voegen, dat ik van deze
geneeswijze in zeer flijmige en trage geftellen niet veel
werking gezien heb. De koorts werd wel bedwongen ,
niaar keerde telkens terug. Bij zulken vorderde ik
ineer, wanneer ik tusfchen de twee aanvallen den kina
in poeder met braakwijnfleen gaf , fchrijvende meest
op z once kina van vier tot zes grein tart. emet. vocx.,
1k bad dan zelden meer dan 11 of z once noodig,
J. V,
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BELANGRUKE BIJZONDERHEDEN OMTRENT

DE PLANTS

GEHAD HEBBENDE UITBARSTING VAN DEN BERG

TAMBORA , IN APRIL 1815. (*)
(Uittrekfel nit een' particulieren Brief, voorkomende in
de Java-Courant van den 27 Tici 1815.)

Op

den 5 April werden eenige kanonfchoten te Macasfar gehoord. Het geluid fcheen van bet zuiden te
komen , en hield met tusfchenpoozen den geheelen achtermiddag aan. Omtrent zonneondergang werd het geluid merkelijk fterker,, en had alien fchijn van zware
kanonfchoten , nu en dan door ligtere afgewisfeld.
In den nacht van den Itclen werden de fchoten andermaal waargenomen, doch veel fterker dan te voren,
en tegen den ochtend volgden dezelve elkander fchielijk
op, fonts een geluid makende, als van drie of vier
flukken gefchut, welke te gelijk werden losgebrand.
Het fchip en de huizen binnen het fort dreunden fterk
en de oorzaak van het geluid fcheen zoo nabij te zijn,
dat ik yolk naar de bramzaling zond, om naar het vuur
uit te zien, Zoo dra de dag aanbrak ging ik onder
zeil, en ituurde zuidwaarts op.
Het weder was buitengemeen donker en betrokken,
vooral in het Z. en Z. W.; de wind oostelijk en
flaauw. Eon groote praauw in het zuiden ziende, zond
ik een chaloep aan boord, ten elude, zoo mogelijk,
eeni(*) Dit verflag blijkt van zelve to zijn gefchreven door
den Kapitein van het fchip Benares , dock is vertaald in de
J3ataviafche Courant geplantst. — Tambora is eigenlijk de
beam van eene geheele landflreek, zijnde een der zes onafhankelijke rijkjes van het eiland Sambauwa. De berg zelf
worth door de inlanders gewoonlijk de groote Berg genoemd,
dan flaat in onze oude zeekaarten bekend onder den namu
van den berg /from.
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eenige kondfchap te krijgen, wijl dat vaartuig nit de
ftreek fcheen- te konien, alwaar het fchieten was gehoord. — De praauw kwam van Saleyer, en de Hollander, die dezelve voerde, verhaalde, dat hij het fchieten den ganIchen nacht gehoord, dock geene vaartuigen gezien had; dat twee dagen v66r zijn vertrek van
Saleyer, omftreeks den 4 of 5den, een hevig fchieten
ten zuiden van dat eiland was waargenolnen; dat men,
in de gedachte dat de zeeroovers het een of ander gedeelte van bet eiland aanvielen, alles in bet fort tot de-.
fenfie had in gereedheid gebragt, dock gees vaartuigen
ontwarende , had vooronderfteld , dat bet eene ui tbarflingwas van den vuurfpuwenden berg op Sumbativa.
Ingevolge van dit berigt kwam ik wederom dwars
van illacasfar ten anker, ten einde deze tiding aan den
Refident bek..nd te maken; en hij voegde zich gaarne
bij dat gevoelen , daar zijn huis te Macasfar flerk door
eenige der flagen had gedreund. Inderdaad, alles fcheen
op dit oogenblik (S ure in den voortniddag) aan te
duiden, dat er iet buitengewoons was voorgevallen.
De lucht nad in het zuiden en- wester een akelig en duister voorkomen, en bet waS veel dpnkerder , dan toen
de zon opkwam. In het begin had bet alien fchijn van
eene aannaderende zware bui of form ; maar de wolken namen vervolgens de gedaante aan van roodachtig
ftof,en verfpreidden zich ras over den geheelen gezigteinder. Ten to ure werd het zoo donkey , dat ilc bet
fchip van den wal niet lion zien, fchoon de affland
niet meer dan eene Engelfche mijl was. — Ik keerde
toen naar boord terug.
Het was nu duidelijk, dat eene vulkanifche uitbarfling had plaats gehad, en dat de lucht vervuid was
met de uitgeworpen asch, welke reeds op het dek begon te vallen. Ten it ure was de geheele horizon verduisterd, uitgezonderd een klein plekje nabij de oosterkim, uit welke iftreek de wind woei , en gevolgelijk de
nadering van de asfche voor een' korten tijd belette;
het deed zich voor als een lichtftraal bij het rijzen der
zon;
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zon; de bergen van Celebes waren duidelijk zigtbaar,
terwijl duisternis het overige van den gezigteinder vervulde.
De asch begon nu in groote menigte te vallen, en de
lucht had wezenlijk een akelig en fehrikbarend voorkomen. Om(/reeks den middag was de duisternis algemeen;
de nedervallende flof bedekte het dek; de zonnetenten
waren voor en achter uitgehaald, ten einde de asch te
beletten tusIchendelcs te vallen, doch dezelve was zoo
fijn, dat het geheele Ichip er mede vervuld werd. De
duisternis was zoo groot, gedurende het overige van
den dag, dat ik nimmer let dergelijks in den clonkerften
nacht heb beleefd; zelfs was het niet mogelijk onze
eigen handen te zien, hoe digt dezelve ook bij de oogen
werden gehouden. De asch vie! in groote menigte gedurende den geheelen nacht, en ten 6 ure des ochtends,
toen men de zon had moeten zien, heerschte dezelfde
duisternis.
Ten half 3 befpeurde ik met blijdfchap , dat dezelve began te venninderen; ten 8 ure kon men de
voorwerpen op het dek flaauw onderfcheiden, en het
licht nam nu zoo fpoedig de overhand, dat men ten
half to den wal konde zien , terwijl de asch in mindere
hoeveelheid dan te voren, echter bij voortduring bleef
vallen. — Toen het volkomen dag was, maakte het
(chip eene zeer wonderlijke vertooning. Het tuig, de
rnasten, het dek, met 66n woord elk gedeelte van hetzelve, was met eene fboffe bedekt , welke nagenoeg de
kleur van houtasch en het aanzien van puimfleen had.
Dezelve lag over het geheele dek, op fommige plaatfen
een voet dik, verfpreid, en ik ben verzekerd, dat verfcheiden tonnen gewigts van dezelve zijn over boord
gegooid; want, ofichoon de ascii bij het vallen bijna
zonder zwaarte fcheen te zijn, was het gewigt echter
vrij aanmerkelijk , toen dezelve was zamengeperst: een
pint, daarmede gevuld, woog 12. 4 'oncen. De asch was
overigens geheel fmakdoos oefende Beene pijnlijke
uitwerking op de oogen uit , en had een' flaauwen
brand-
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brandreuk, die echter hoegenaaind niet naar zwavel
zweemde.
Op den micidag van den Eiden kwam de zon zeer
flaauw door den met ftof bezwangerden dampkring te
voorfchijn. De asch bleef dezen en den volgenden dag,
bij voortduring, in kleine hoeVeelheid vallen. — Te
Moresfa aan wal gaande, vond ik de aarde overal met
duimen asch bedekt, en men koesterde de grootite
bezorgdheid voor het rijstgewas , daar de jonge plantjes geheel door de gevallen flof overdekt en nedergebogen waren. De visch in de vijvers te Moresfa was gedood en dreef op de oppervlakte van het water, en ik
zag vele vogeltjes dood op den grond liggen. — Men
had verfcheiden dagen noodig, oin het fchip van asch
te zuiveren: nat wordende, vormde zij eerie taaije klei,
welke niet dan met moeite konde afgewasfchen worden.
Mijn tijdmeter bleef ftilflaan, denkelijk door het indringen van eenige ftofdeeltjes.
Den J5den ging ik van Marasfar onder zeil met een
Jabber koeltje, en kwam den i8den in het gezigt van
Sumbauwa. Bij het naderen der kust zeilden wij door
groote banken van op zee drijvenden puimfteen, welke in den beginne zoo zeer naar droogten geleken,
dat wij bijdraaiden, en de chaloep naar eene derzelven
zonden, Welke ik, op minder dan eerie mijl afftands,
voor eene dtooge zandbank aanzag, die zich ruim drie
mijien ver uitftrekte, en boven welke verfcheiden klippen uitftaken, die ik oordeelde, dat door de uitbarfling
waren opgeworpcn. Het bleek echter, zoo als gezegcl
is, niets dan eerie op het water drijvende masfa van
puimfteen te zijn, verfcheiden duimen dik , en bezaaid
met balken en ftainmen van groote boomen, welke den
Ichijn hadden van door het weerlicht getroffen en gezengd te zijn. De chaloep kwam er met moeite doorheen, en tot onze komst te Bima was de zee bedekt
met banken van puimiteen en drijvende balken en boomen.
Den 19den kwamen wij in de baai van Bima, en raakten
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ten aan den grond dwars van de fad, bijna op hetzelfde oogenblik, dat wij S vaam water gooiden. Met
behulp van den vloed kwamen wij gelukkig in vlot
water, zonder eenige fchade te hebben geleden. — Dat
de reede van Bima eene aanmerkelijke verandering heeft
ondergaan, lijdt bijna geen twijfel; daar op dezelfde
plaats, waar wij vastraakten, de kruifer Ternate , een'
korten tijd te voren, in zes vadernen water ten anker
heeft geleden. De trust in den omtrek van de baai had
een akelig uitzigt, alzoo dezelve tot op de toppen der
bergen met asch was bedekt. In de nabijheid van Bima
was dezelve gevallen ter dikte van 3 duimen.
Uit het verflag van den Drost van Bima fchijnt de
uitbarfting te hebben plaats gehad op den berg Tan2bora , omItreeks 4.0 Engelfehe mijlen bewesten Bima gelegen. In den nacht van den mien moeten de Hagen,
volgens zijn berigt , allerverfchrikkelijkst geweest zijn,
en hij vergeleek dezelve bij het affchieten van een mortier nabij het oor. Dc donkerheid nam bier eenen aanyang ten 7 ure in den ochtend, en duurde twaalf urea.
langer dan te Illacasfar. De asch viel in zulke groote
hoeveelheid , dat het dak van het huis van den Drost aantnerkellike fchade Iced, en dit gebouw, met vele andere, onbewoonbaar is geworden. Er was weinig wind
gedurende de nitbarfting; doch de zee was ongemeen
onftuimig, en rees zoo hoog , dat er een voet water in
de huizen ftond. Alle vaartuigen 'floegen van hunne
ankers , en tot Op dit oogenblik' liggen , er verfcheiden
groote praauwen op het ftrand, verre buiten het bereik
van den vloed.
Tijdens onze aankomst te Bima had men nog niets
van den that des lands vernomen federt de uitbarfting.
Ben bode was door den Drost drie dagen bevorens naar
Sumbauwa afgezonden, en een tweede naar Tambora,
onmiddellijk na onze komst, en, daar men hem den
derden dag terug verwachtte, befloot ik tot dat tijdnip
te vertoeven.
Den rallen arriveerde het fchip Dispatch van Amber!.
De
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De Kapitein had de baai van Dove, of Sanjier, voor
die van B/ma aangezien, en was aldaar binnengeloopen. De ftuurman, die met de chaloep naar wal werd
gezonden , vernatn van den Radja , dat een gedeelte der
had door de uitbariling vernield, en vele menfchen orngekomen waren; dat het geheele land verwoest , en het
gewas te eenemaal bedorven was. De ilad Sardier ligt
omftreeks 4 of 5 uur gaans (leagues) ten Z. 0. van den
berg Tambora. Men kwam niet dan met de grootfte
moeite aan wal, dewijl de baai tot op een' geruimen afhand van den zeekant bedekt was met puimfteen, asch
en Itukken hout. De huizen fchenen ter neder geworpen , en met asch overdekt te zijn.
Daar de afgezonden boden op den niten des avonds
nog niet waren teruggekeerd, en wel, volgens het nordeel van den Drost, dewijl het binnenite gedeelte van
bet eiland ongenaakbaar was, vond ik niet raadzaatn ,
het fchip langer op te houden. 1k verliet de baai ten
xi ure des avonds, en was den volgenden dag dwars
van den berg Tambora.
Op den affland van omitreeks 6 Engelfche mijlen was
de top onzigtbaar, en in wolken van rook en asch bedolven. De zijden rookten op verfcheiden plaatfen,
denkelijk wiji de afgevloeide lava nog niet verkoeld was. Eenige flroomen ftrekten zich u:t tot aan
zee, voornawelijk een aan den N. N. W. kali': van den
vulkaan, welke duidelijk zigtbaar was door het onderfcheid tusfchen de zwarte kleur der lava en die der asch
aan beide zijden, en door den rook, welke overai uit
dezelve oprees. — De berg Tambora ligt in eene regte
lijn omitreeks 217 mijlen (Engelfche) van Macasfar.
1■0••11.

Op eene verpligtende wijze is ons lecture gegeven
van het logboek van het fchip the Dispatch , waaruit
blijkt ,dat in den nacht van den it April de uitbariting
van den berg Tambora, even als eene hevige kanonnade, duidelijk tot op een' afitand van 7 graden oost van
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Pima was gehoord. Kapitein F E N N meldt, dat de
drijvende ftukken bout en puimiteen zoo aanmerkelijk
veel waren langs de lust van Flores, dat hij fomtijds
Diet dan met groote moeite eenigen voortgang door het
water had kunnen maken, en dat fommige ftukken zoo
groat waren, dat zij wiskunaig averij aan zijn fchip
zouden hebben veroorzaakt , indien hij met eenige vaart
tegen dezelve had aangezeild.
Het berigt , ons door Kapitein FENN gegeven , nopens den ellendigen en kommervollen toeftand der inwoneren, komt geheel overeen met de opgave ,daaromtrent to voren gedaan.
De zendeling, door den Refident van Bima naar de
binnenlanden gezonden, was drie dagen na het vertrek
van het fchip Betiares terug gekomen; dan hij meldde,
dat het geheele land zoodanig met asch was bedekt , dat
hij er op fommige plaatfen niet had kunnen doorkomen;
zeer veel bewoners van den voet des bergs , en vee, waren omgekomen, en bij de overgeblevenen heerschte
zulk een gebrek , (Tat zij zonder dadelijke hulp hetzelfde
lot zouden moeten ondergaan. — Op Bima zelve had
men gelukkig een' geringen toevoer van rijst ontvangen, Welke bij het vertrek van de Dispatch bet eenige
voedfel der inwoneren uitmaakte; dan hun toeftand was
zcer ellendig, en de eenige hoop beftond in aanvoer van
rijst van de naburige eilanden.
Wij meldden bier boven, dat de Dispatch bij vergisling de baai van Sanjier in plaats van die van Bima was
binnengeloopen. Op die plaats was de ellende boven
alle befchrijving. De Koning verhaalde, dat kokosnotcn bet eenigae voedfel waren geweest der inwoneren federt de uitbarfting; waarvan de boomen de duidelijkae merkteekenen droegen, daar zij alle van hunne
vruchten waren beroofd. Voorts, dat een dorp en
een aanmerkelijk gedeelte lands aan den voet des bergs
geheel was weggezonken, en dat op de plaats zelve
nu meer dan drie vaam water was.
Er is Been kwijfel, of op het geheele eiland is eene
zeer
I3
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eer fterke fchudding en beroering in den grond gevoeld. De Benares had eene groote verandering in de
baai van Bima ontdekt vaartuigen, reeds v66r langen
tijd gezonken , waren niet alleen wederom zigtbaar geworden, maar lagen thans hooger dan het water bij
den hoogtten vloed. — Sommige inwoners, die gelegenheid hadden gehad, den top des bergs federt de uitbarfling to zien, verhaaldcn, dat een gedeelte van denzelven geheel was ingeflort.

NIEUWSTE BERIGTEN OMTRENT DE OVERBLIJFSELEN
DER BEROEMDE , DOOR DE OUDE PHENICIeRS GEBOUWDE, STAD LEPTIS , IN HET GEBIED VAN
TRIPOLI.

O

Door den AncrikaanfehenS cheepskapitein PORTER.

nder de rninen van Leptis, aan Welker bezigtigit;1
wij Brie dagen beflecdden, en welke in eenen beter bewaarden toeftand zijn, dan andere, door mij in eeniz
gedeelte der wereld gezien, munten uit de overblfiffels
van een groot, digt aan het flrand gelegen, vast Plot.
De zuilen, nog voorhanden, zijn nicest alien omvergcworpen, en ten deele in twee of meer ftukken gebroken. Zij zijn alien van buitengewone grootte, en beNan uit het voortreffelijkfle, onder den naam van veal'
antic° bekende , groene marmer. Oogenfchijnlijk zijn
ze door eene of andere hevige fchudding der natuur ingeflort, daar zij, op verfcheidene plaatfen, tot eenen
aanmerkelijken affiand, van de grondflagen, waarop zij
gerust hadden, waren weggerukt. Allerwegen zag men
rtfinen van prachtige tempels , overblijffelen van altaren
en andere verfierfelen, ten deele van marmeren beelden, ook geheele figurens wier gezigten echter doorgaans van de omzwervende Arabieren vernietigd waren, dewijl zij gelooven, dat het ligchamen van ongeloovigen zijn, die tot ftraffe hunner zonden in fleen
veranderd werden. Stukken van vloercn in voortreffelijk
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lijk mozaik lagen er voor den poet, en met geringe
nioeite vonden wij oude,doch door den roest fterk aangetaste, munten. \Vij bezochten de begraafplaatfen,
en namen kopij van verfeheidene opfchriften der talrijke martneren farcophagen (prachtig verfierde graven), van welke wij eenige bij ftukken, als bouwftorfen tot de hutten der nabij Nv on ende Arabieren, verbruikt zagen. Ook andere voortrelieljike beeldhouwwerken hadden dezdfcic beflemming verkregen. Scharten van de fehoonfie marmerzuilen dienden bilna alle
deze ellendige h u tten tot grondflagen, die alcius een
fprekend beeld van aloude pracht en nieuwe barbaarschheld opleverden. Wij begaven ons ook naar de haven,
en zagen de Iteenen waterbehouders,waaruit de galeijen
eenmaal hare behoefte aan water haalden. De haven
was cirkelvormig; de ingang eng, en fcheen door kasteelen good befehut geweest to zijn. De grond der haven is thans hoover dan de oppervlakte der zee, en,
waar eenmaal fchepen zeilden, west thans Bras. De
waterleiding is grootendeels onbefchadigd, en de floten, tempels en andere prachtige overbliiffels zijn thans
verbiliven der jakhalzen en wilde duiven. De niuren
der flad zijn op vele plaatfen omgeftort , en naar den
kant der zee meest alle geheel met zeezand bedckt. De
nog zigtbarc !wizen zijn van gehouwen fleen en plat;
diegenen, \velke wij nader onderzochten, waren inwendig geheel met zand opgevuld. Het Amphitheater ligt
buiten de fiadsmuren, en toont fporen der grootfte
pracht. Het is zeventig ellen (yards) wijd en honderden -vijftig fang, en fleenen trappen gaan in hetzelve
rond, van .de area (het tooneel , de binnenfte vlakte)
tot aan den buitenmuur, in de hoogte. Aan leder einde
is een ingang. Langs de ganfche area loopt eene rij
van pedeftallen (voefflukken), nevens een van welken
ik, bij bet nagraven, een' leeuwenkop vond, dien ik
medenam.
Dit is thans Leptis, eenmaal eene der eerften in het
mat.
B
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niagtige fleden-verbond, dat de mogetidheid der Room.
fche Keizers trotfeerde!
Carthago en Rome.
Van Carthago zijn no g flechts weinige fporen over,
en geen derzelven geeft blijk van bare vorige grootheid.
Hare mededingiler,, Rome, lieept nog altijd haar aanzijn voort; doch zulk een aanzijn verwekt twijfel in de
ziel, welke van beide fleden de hartroerendfte omkeering aanbiedt. Van Carthago is niets overig, dan de
plaats , welke bet in de gefchiedenis inneemt, — van
Rome niets , dan lietgeen een a.andoenlijk contrast met
hare vorige grootbeid vertoont. Carthago is vernietigd, en bet geflacht harer bewoners is verdelgd, of
leeft onder andere namen voort, en niets is van doze
magtige ilad over dan grouts — het aandenken van Karen vorigen glans. Rome is gebleven, en duizenden
van nieuwsgierige reizigers, die de gefchiedenis barer
algemeenheerfchappij, hares magtigen Senaats, barer
algebiedende Keizers , hares onverwinnelijken yolks lazen , ijlen derwaarts, om eene door kuntlen, wapenen
en wetenfchappen even beroemde ftad te zien. Zij zien
— de St. Pieterskerk , — inderdaad een fchitterend
contrast met de verhevene masfa's der overblijffelen van
Romeinfche grootheid, doch geen zoo groot contrast
als bet tegenwoordige geflacht der Romeinen met de
krachtige, onbuigzame en onverwinnelijke Plebejers
der dagen van CORIOLANUS. Waarlijk , Carthago
was gelukkiger dan hare mededingfler; want , fchooner is bet, onder te gaan, betreurd door de menschbeid, dan zich zelve te overleven, een voorwerp barer uitjouwing en verfmading.

TRAC.
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',Altus, IN 1814.
Door JOHN SCOTT.

FRAGMENTEN UIT EENE REIS NAAR

(A Pint to Paris, in 1814. Py JOHN
Franfche

SCOTT.

3d. Edit.)

Engelfche Volksmenigte.

Wanneer eene Paketboot to Margate aan wal komt, is
doorgaans de toeloop van yolk aan de haven verbazend; maar
hoe verfchitiend in het oppervlakkig voorkomen van hetgeen
wij te Dieppe waarnamen! In de Engdfche haven vindt de
aankomende reiziger bijeen, om hem te ontvangen, gezette
koopmansgezigten, houdingen, die eerie bepaaide, onbekommerde leefwijze aanduiden, niet gekenmerkt door drift of onrust, en eene foort van trage onafhankelijkheid van manieren, die door zoodanigen, welke geene goede kennis van de
fijnere trekken des karakters bezitten, gevaar loopt voor
trotschheid gehouden to worden. Bij de Franfthe volksmenigte, integendeel, is overal levendigheid zigtbaar; de foldaten
zijn levendig asfurant, de dames levendig bekoorlijk, de
deurwachters en logementhouders levendig dringend, het gomeene y olk levendig nieuwsgierig en gedienilig. Een knaap,
met eene fmerige nachtmuts op zijn hoofd, en ilekende in
eon haveloos wambuis, zeide: , Gun mij de eer om den
kleinen Milord op den trap te helpen," en op het eigen
oogenblik pakte hij een klein jongsken, dat bevende aan zijn
moeders hand op het dek Fond, en bragt het aan wal. Hijzeif en drie van zijns gelijken volgden het gezelfchap tot in
hun logement , en bleven pal ilann in het vertrek, daar men
zich nedergezet had. Een Engelsch Heer, niet regt wetende, hoe hij het met deze beleefde boriten zou makers, en
begrijpende, dat hij hen veilig met dezelfde munt kon betalen, fprak hen an op zekeren onderdanigen toon, waarmede
hij bedoelde, de Franfthen in hun eigen land op zijde re
11reven, vragende: wat hij en zijn gezelfchap hun fchuldig
was voor de eer van het tegenwoordig bezoek? De man, die
voor alien het woord voerde, antwoordde: dat de Heeren,
wijzende op de drie, die achter hem flonden en zich zelven,
zich zeer gelukkig rekenden, om de goede Evg-elfchen bij
hunne landing te hebben mogen te hulp komen, en dat zij
13 3
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nu oormocdig verzochten om de eer der Mooning van hunne
dienften. „ 1VIaar waarom toch ," hernam de Engelschman ,„ volg, det gij ons den geheelen weg tot hierroe? waarom vroegt
„ gij niet bij het fchip zelve uwe belooning?" — , Het
„ zou ten niter-11e onbefcheiden geweest zijn voorarme drorn„ mels zoo als wij, om op de openbare itraat ons aan Uwel, edeler opmerkzaamheid op te dringen," was het fnedig antwoord, dac met fchik niet wel anders kon beantwoord worden, dan door een gefchenk van eenige franken.

Een Engelscli Koetger en een Fransch Postiljon.
Eene Franfehe Diligence verdient bijzondere opmerking,
zoo wel om het karakteristieke van dezelve , als om hare
nienwigheid. Als rijtuig is zij, naar het uiterlijke aanzien,
een gemengd ding, zaanigefteld door tie vereeniging van een'
wagen met eene postkoets; doch ik moet bekennen, dat, hoe
leer haar uiterlijk voorkomen joist geen gunftigvooroordeel inboezemc , hare hoedanigheden echter menige van die voordeelen
tot thud brengen, welke bevonden worden het gevolg te
zijn van de vennenging van verfehillende dierfoorten. Zij is
zeker niet zoo fterk als een vrachtwagen, Hoch zoo wel verlicht of fuel voortgnande als een van onze Hoogvliegers, doch
yoegt bij de veiligheid en ruimte van den eerften toch een
antnerkelijk gedeelte van de vlugheid des anderen. Zeker
is er groot gebrek in dezeive , en alles, wat er toe behoort,
Ran fchikking, voegzaamheid, volledigheid en netheid ; doch
Zelfs dit, wanneer de eerfle tegenzin, lien het verwekt, verflaauwd is, baart verwondering over de behendigheid van een
y olk, dat rand weet om alles tot (land re brengen met de
lomptle en minst toereikende micideien van de wereld, bijna
zoo good als zij doen, die getvoon zijn alles vooraf joist
en namiwgezet te berekenen. Elk bedrijf in Engeland is tot
Zeker ftelfel gebragt, ten gevolge van eene regelmatige verdeeling van werkzaambeden, en eene naanwkeurige berelte-,
ring van de middelen, anngewend om de bedoelde einden te
bereiken: in Prankrijk laat men veel annkomen op de handigheld van een enkel werkman, op noodmiddelen, op Coeval,
en de kilns:, om alles, hoe het ook uitvalt, een' fraaijen
miianp bij te zetten. In .Engeland draagt men zorg ern de
din-
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dingen wel voor te bereiden; de Franrchen beltommeren zich
des weinig , fleunende op hunne vlugheid en knaphandigbeid , wanneer de flood aan den man komt. Een Engelsck
koetfier befchouwt zich zelven als een dee1 van eene geregelde ilichting, geroepen om alleen zijne bepaalde plants te
vullen, en zijne bijzondere p1igten waar te nemen. Gevolgelijk duet hij fines met gepaste nanuwkeurigheid, en blijft
Reeds zich zelven gelijk ; hij fchikt zijn' overrok in orde,
en zwaait zijne nette zweep met de houding van een' perCoon van nangelegenheid, die zoo zijne bijzondere wijze heeft
om zijne dingen te don, welke hij niet minder gewigtig befchouwt dan zijn bedrijf zelve, en, gebeurt er eenig wezenlijlt aan zijn tuig of paarden, dan vloekt hij hartelijk
die genen van zijne medebroeders , welker post het geweest
was oin dit te verhoedeu. Een Fransck postilion is algeme&.
ner in zijne bekwaarnheden , naar evenredigheid van het min
bepaalde van zijn bijzonder bedrijf, en bet min volledige
van den toeftel , wanrover hij waakt. Twintig malen tusfchen
twee pleisterplaatfen , is hij op en van zijn paard , zonder dat
het rijtuig immer flilflaat. Dreigen de teugels te breken,
gij ziet hem niet ontileld of verlegen , wanneer hij geroepen
wordt om die te herftellen, waarmede zijne paarden eerder
gebonden dan opgetuigd zijn ; en hij doet het met biudgaren, zoo hij dit bij Coeval in den zak heeft, of, zoo hem
dit ontbreekt, met zijne koufenbanden. Roept hem een pasfagier, hij klitnt af, fleekt zijn hoofd in het portier, terwij1
hij bezijden hetzelve voortloopt, en Nat de dieren, die het
rijtuig trekker, nan bun eigen geleide over — eene vrijheid,
waaraan de beesten gewend zijn, en waarvan zij dims zeldzaam misbruik waken. Bijna simmer valt u deze postiljon
in bet oog, of gij vindt hem bezig met het berftellen van
bet een of ander, dat gebroken is; met zijne zweep te knoopen , zijn' zadel te regt te leggen, de teugels zamen te voegen, of
met een' fleen, van den weg geraapt, op het wagentuig te kloppen. De voortgang der reizigers wordt niet geftremd door a/
dit lappen; men ontwaart Beene bele.mmering; noch verwarring
noch verlegenheid heeft er plants. In eene zonderlinge orde
zijn de paarden voor den wagen gefpannen: weinige teugels
vereenigen drie van dezelve naast elkander als /eiders —
daar achter loopt tusfchen zware bowmen en draagt den
posB4
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postiljen, en een vijfde is aan de zijdc van bet laatstgetnelde met hetzelve vereenigd door eene foort van gebrekkig
en lomp biok of take/. Het ganfebe gelpan, met uitzondering van het eene paard, dat tuslchen de boomen loopt, kan
dus naar welgevallen zich in bogten wringer, fleigeren en
ziegezagen, en fchijnt, oppervlaeltig beichouwd, een ruim
gebruik van die vrijheid te maken. Inderdaad echter zijn de
dieren zeer handelbaar; zij gaan vooruit met een' goeden
fired, en zijn zeer gehoorzaarn aan de zweep buns drijvers,
(waarvan hij meer gebruik maakt dan van de teugels) in
weerwil van her ongeduld , dat zij fchijnen aan den dag te
leggen door wilde fprongen, hevig fnuiven en zijlings afwijken. Het paard in Frankrijk ontwikkelt doorgaans de aangeborene en natuurlijke bonding van dat fchoone dier, hetgeen
men zelden ziet in Engeland. Het bijzonder ras van elke
provincie wordt zorgvuldig bewaard in zijne zuivere oorfpronkelijkheid, en vertoont gevolgelijk dien hem bijzonder
tigenen geest en gefteldbeid, die men karakter noemt, en
welke, voordeel of nut ter zijde gefleld zijnde, ton oneindig belangrijker is dan zamengeilelde eigenfchappen of door
kunst gemaakte volkomenheden.
De Gebouwen en de Straten van Parijs, met deszelfs
Bewoners;
Bij eenen fchoonen morgen kan men zich niets belangrijkers verbeelden, dan eene wandeliug Tangs de kaaijen van
Parifs, gaande van het Paleis naar de flad, of het oudite gedeelte der hoofdftad, gelegen op een eiland in de Seine, en
vet de . overige ftraten verbonden door de vermaarde Pont
Neuf: Voortgaande nit den ruin der 7'uilerien, en gekomen
rap het midden van de brug van dien naam, wordt bet gezigt
aanflonds allervoortreffelijkst. Aan de eene zijde fpreidt de
prachtige en uitgebreide reeks van allerlei foort van kolonades, die de Seine als bezoomen, zamengeffeld door de vereenigde paleizen van de Tuilerien en de Louvre, eene naneenfchakeling van heerlijke bouwkuust ten Loon, zoo treffende,
21sof deze bijna onafzienbare ftraat aileen gcbouwd ware om
de meesterttukken van die kunst bijeen te brengen. De deftige, reine breedte, en (bet laid vrecmd) bet bedaarde voorkomen der knaijen, die in ilatelijke witheid ter zijde van de
ra-
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rivier als fchijnen te rusten, en het doorfchijnend groene (*)
van her water, leveren een' verfrisfchenden voorgrond aan
her talereel. De groote huizen van bijzondere perfonen aan
de overzijde der Seine maken een goed geheel nit met de
openbare gebouwen, en leiden het oog op korten affland naar
het Paleis der Kunflen en luta: de blunt; zijndc de paleizen
in dit kwartier waarlijk zoo veelvuldig als de mindere gebouwen. Achter deze fireek rijst de groild waarop de hoof&
liad gebouwd is, Steil naar de hoogte, en de Fauxbourg St.
Germain vert-oont gevolgelijk allerlc; foort van pittoreske vertooningen. Her dak van het Pantheon vcrheft zich bovenal
in glans en bekoorlijke pracht; het bepaait het oog van den
aanfchouwer door het onrzettende van zijne hoogte, en bindt
bet aan zich door het bevallige van den bouw. De zustertorens van St. Sulpice prijken in lageren rang voor het gezigt ; en, wendt zich het oog naar de andere zijde , naar de
menigte van aware en hooge gebouwen, welke het volkrijkfle en nijverigfle gedeelte van Parijs kenfchetfen, de oude. to.
rens van de cathedrale kerk van Notre Dame zullen fleeds
het tegenwoordige met het verledene verbinden in eene plaats,
waar de fchakels van deze foort weinige zijn en meestal vetbroken.
Voorwaarts gaande nit bet kwartier der paleizen, worden
de vertooningen meer zonderling, de nieuwe, hoewel min
grootsch, vermakelijker, en, misfehien , algemeener oplettendheid wekkende. De bijzondere helderheid van de lucht te
Parijs(bijzonder althans, zoo het fchijnt, voor een' Engelsch.
wan) zet elk voorwerp een' fchitterenden glans en allezins
verwonderlijke duidelijkheid bij. De afftanden worden als vetminderd wegens de doorfchijnendheid van de middelflof, door
welke henen zij gezien worden, en men is, gevolgelijk,
meer in her regte oogpunt van de voorwerpen voor zich.
Het a/gemeene uitwerkfel hiervan is dat van een Venetiaanscli
fchilderfluk, of van het voordecl, dat men trekt van fommige foorten van glazer , bij het befchouwen van natuurlijIce
(*) Op het oog feheen het groen kristal, torn ik gedurendc den herfst
te Parijs was; onk PINKER r o N zog het in dien zelfden itaat; maar
het gros der reizigers fchijnt gemeenzamer met de Seine bekend te zijn,
zoo els zij zich lomwijlen als ecn bruin en troebel water vertoonr.
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ke voorwerpen. En zoodanig is de golvende en wemelende
Ievendigheid, verfcheidenheid en vrolijkheid, — zoodanig de
ontwikkeling van karakter, beroep en contrasten, van bezigbeden en vermaken, van mannen, vrouwen, dieren en allerlei foort van dingen, —zoodanig, met den woord, tie uitbarfling van al het krioelen en bewijs van Franfche aanwezigheid, dat het ganfche tafereel, te zamen genomen, de houding heeft van eerie verbazende tentoonfleliing.
Hoekige fchiereilanden van hooge gebouwen fpringen nit
van de overzijde van de Pont Neuf: een reusachtig boordfei . van fieenen huizen, morfig van aanzien, onregelmatig, en
zonder dat men weet, wat men er van maken moet, ziet van
hunne hoogte in het groene kristal der riviere, en worth als
cane fraaije teekening teruggekaatst nit hare diepte. Sterk
fehitterende kleuren, zoo zeldzaam in Engeland , ziet men
bier overal verfpreid. Ziet gij de firaten over, de roode doeken, die het honfcifierfel der boerinnen en der dienstineiden
eitmaken, fchitteren aan alle zijden met de uiterfle levendigheld. Het is tien tegen den, wanneer een korps militairen
den weg afkomt , of de ibldaten, eenen doorcogt zoekende,
zoo als bier dikwerf te pas komt, zullen zich eerder muter
de overige voetgangers dan hunnen weg door deze/ve forcdren; 'zoodat men hunne geweren en uniformen
bier en daar door de tusfchenvakken van-pasfagiers en rijtuigen ziet fchitteren. Bedrijf en gerijfelijkheden fchijnen als nit
de huizen geloopen te zijn; niet alleen vogels in kooijen en
bloemen 'en heesters in potten, mar de keurigite prenten en
hoeken; . kleedingflukken en opfchik vermeerderen het gejoel
door het gefchreduw en de winzucht der uitventers. Aan de
cppervlakte van het water ziet gij breede vlotten in menigte;
met overdekte lootfen, door de getraliede venflers van welke
onverwacht als voor den dag fpringen de wine floddermutfen, rijkgekleurde doeken en welgevleeschte naakte armen van
honderden Waschvrouwen, plasfende en fpoelende haar linnen
in de Seine,' en • met de glinflerende droppen hare vrolijke
aangezigten befproeijende.
Een EngelscInnan, als zoodanig, flaat verbaasd, dat weinige of geene booten, voor vermaak of bedrijf gefchikt, zich
op de Seine vertoonen. De menigte van bruggen is hiervan
misfchien, eene der oorzaken; trouwens, de fmaak der Parijzenaren valt in geenen deele op watertogteu. Waarfchijnlijk
we-
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weten zij niet, dat men van het water partij kan trekken ter
bevordering van vermaak, ten zij in een bad of fonteinwerk.
Men moet hun echter bet refit doen van te bekennen, dat
zij het water hoogachten, voor zoo ver het ter reiniging en
verfrisfching kan dienen. Er is geene ftraat, waarin men niet
onderfcheidene openbare baden aantreft , en groot is het aantal daarvan aan de rivier. Zij zijn voorhanden voor alle Maslen en rangen van elite fekfe; fommigen „ voor de dames,"
anderen „ voor de vrotiwen;" zij ftrekken hunne lang uitgerekte buizen tot in het water, als zoo vele gefchilderde Leviathans, en derzeiver decoratien (wat toch is in Parijs niet
opgefinukt?) vermeerderen de algemeene levendigheid van het
tafereel. De zwemfchool verdient desgelijks opmerking: het
is een breed drijvend bad; de mannen, die er gebruik van
maken, zijn, door eene order van de Policie, verpligt, eene
zeer middelmatige fchort om hunne heupen te dragen, en met
dit offer aan de welvoegelijkheid ziet men hen door vrouwelijke bedienden op kopjes koffij onthaald, daar feeds eene
van de fekfe hen bedient, zoo wel als overal elders, 'waar
mannen te zamen komen.
De contrasten in Parijs, zoo ais ik gezegd heb, zijn zeer
afgebroken, en dit vermeerdert gevolgelijk het belangrijke
van- het tafereel. Uit het venfter van een voortreffelijk gebouwd huis , dat- zich op eenen affand verheft, ziet men
fomwijlen een' lap van een beddelaken fladderen: eon fraai
uitgehouiven beeldwerk, dat men in Engeland zorgvuldig in
orde zou houden, mag, in Parijs, jaren achtcreen gefchon•
den op zijne plaats blijven. De uithangborden voor de winkels zijn ultftekend fraai — dat is te zeggen, zij zijn fraai
voor uithangborden, en zeer dragelijk als fehilderflukken. leder man-in Frankrijk, die de verfkwast Opvat , mag zich
eenigerma.te vleijen een dragelijk kunftenaar te zullea . worden; en de beste kunftenaar van Frankrijk is, in de gewigtigfte opzigten, weinig weer dan dragelijk. Het natuurlijk gevolg is eene uitgieting, ais 't ware , van decorarien, waarlijk
uitftekende in de minst belangrijke opzigten, daar een Engelsch niets verwacht te zien elan rijk befineerde
prullen; doch, bij het naauwkeurig opnemen, vindt hij van
de andere zijde, met betrekking tot vereischten, welke hij
als wezenlijk befchouwt, ekere geineenheid en floreligheid ,
kwa-
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kwalijk ftrookeride met het verheven karakter van den nitwendi..
gen opfchik. De uithangborden alzoo, waarvan ik gewaag,
fchoon zij bij eene akademifche tentoonftelling als fchilderflukken
konden verfchijnen, lokken u dikwerf nit, om eene menigte van
Bingen naauwkeuriger op re nemen, waarover een handwerksman van Bondflreet zou blozen, indien dezelve bij hem voorhingen. Hetgene gij op de flraten ontwaart, is alles in denVergun mij de eer, dat gij toeflaat te paszelfden geest.
fêren ," zegt een haveloos deurwachter, ander het afnemea
van zijn' hoed, tegen een wijf, dat met gebradene kastanjes
te kap zit. Een priester, in vollen kerkelijken dos uitgelifreken, zal op de firaat biijven flaan, om een half uur lang
met een dienstmeisje te kakelen en te lagchen. Boven eene
elendige deur, in een naanw en morfig flraatje van de Fauxiourg St. Germain , dat het oudfle gedeelte van Parijs is,
'hat te lezen: „Salon de Litterature," en men zegt ons, dac
daar binnen Iesfen worden gegeven in Botanic, Pathologic,
Phyfiologie, enz. Zij, die er verkeeren, zijn onbekenden,
fchepfels van gemengd ras, half foldaat, half fludeut, vinnig
en trotsch van uitkijk, met kcal gefletene kleederen en eene
losfe ongebondene houding. Een van de gemeenfle koffljhuizen onderfcheidc zich door het opfchrift: „ de wijze Athener." Br inkomende, worth gij met eene bevallige bulging begroet door Madame, die bier in deftige handing gezeiten is, om de bewustheid te verfpreiden van de tegenwoordigheid van een vrouwelijk wezen, .(zoo onontbeerlijk voor
de Franfchen, in alle ornflandigheden en van -alien rang, het
zij kiesch of grof, wellevend of gemeen) en om den post
van haren man te vervullen door een vlug en knaphandig oppertoezigt over alles, terwij1 hij waarfchijnlijk in de keuken
Naar werk verrigt. Waagc hij het, om zijne witte flaapuits,
te vertoonen binnen de grenzen van de opperheerfchappij
zijner dame, dan fchreeuwt zij met een' toon van verwonderde lastgeving, die toch niet fnibbig is, omdat zij komt
tat den mond van haar, die- nooit tegengefproken words:
que faites wits ici? allez, allez
Eh — won ami!
vice — vice!" en — hij fluipt henen. In een' hock ziec
gij een' flecht gekleeden oppasfer cen glaasje morelle - brandewijn infchenken onder eerie buste van Socrates voor een nog
haveloopr perfonaadje, die men, out zijne wapperencle eere-
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teekens, voor Monfieur le Marquis kan nemen; in cell' aude_
ren een afgietfel van de Venus in de Louvre vlak tegenover
een' grooten fpiegel, welke hare gedaante terugkaatst, en
een beeriijk effect, als een contrast met voile muren, een*
morfigen haard, en onderfcheidene andcre blijken van gemeenen aanleg, veroorzaakt. Aan eene der tafels discoureerden, over een clomindsfpelletje, twee mannen in losfe
overrokkeu, welker geheele kleeding hen in Engeland onder
de laagfle klasfe van bet gemeen zou plaatfen, met een air
van aangelegenheid en fchranderheid , hetwelk men in goat
gezelfchap en door kennis aan de wereld gewoon is op te
doen. Op eene andere plants zag men een' flijven faletjanker en een fpijtig meisje eene kan bier te zamen drinker,
onder bet lezen van bet jongfte dagblad en het tooneelberigt van des avonds te voren.
Voorcwandelencle door naanwe itraten, allerlei vuiligheden
en verwarring, komt gij aan een' winkel, want men haar
fnijdt en opmnakt voor een' halven ftuiver, met her opfcbrift
er boven: „ Kunst veifraait de Natuur. " — Een weinig
verder haalt een man vol roemvolle herinneringen, die no grave wollen kleederen naait, u zijnen vorigen rang voor den
geest, door zijn uithangbord, als Ex-gaitrier van het derde
regiment voetvolk. Welk eene ondernemende en roemrijke
retie moet deze zijn, waaronder een haarfhijder voor ecnige
duiten zich zelven kan fireelen met zijnen rang als kunftenaar, en een oude regiments kleérmaker een' vereerenden tirel afleiden van zijn handwerk! Onder dit y olk plaatst zich
een Ex - gaitrier — dat is te zeggen, inland, die voormaal.s
foldatenkleeren plagt te maken — in denzelfden rang, als 't
ware, met Ex - ministers en Ex- keizers , die eentnnal Euroim
beheerschten, en, in ftede daarvan, zich thans vergeno.ege-u
met zich zeer keizerlijk te gedragen over een plekje gronds
(Elba) zoo groot als het eiland Wight. Bij tie tentoonflelling van
moderne beeldhonwkunst in de Louvre was een borstbecld,
dat op bet eerfle gezigt alleen opmerking fcheen te verdienen
nit hoofde van de zwaarte der knevels , doch bij eene naanwkeuriger waarneming Week waardig te zijn eene plants te bekleeden naait den LaocoOn en den Phidifchen Jupiter; — een
klein ilrookje papier kondigde, in zeer hoogdravende bewoordingen, aan, dat wij voor ons hadden den Maitre de Ballet
van het Theatre de Gaietd!

De-

SO

pRAGMENTEN

Dezen zijn de /olden, die handelen zoo als de Franfeheit
handelen, en fpreken zoo als de Franrchen fpreken. Zij vermaken zich met hunne eigene bedrijven met geestdrift, die
enter met hunne bekwaarnheden niets te maken heeft, maar
alleen voortfpruit nit de onnoozele omflandigheid, dat het
hunne bedrijven zijn. Zij zullen, derhalve, feeds hetgeen
zij doen zoo hoogdravend doen als mogelijk is, zonder te
blikken of te blozen, wanneer het, nit hoofde van zijnen
onbeduidenden aard, flecht , of zich te fchamen, indien de roem, waarop zij azen, het gevolg is van omfandigheden, die in het algemeen voor fchandelijk gehouden worden. Ailes, wat zij voor het licht brengen, alles, waarop
zij eenigen invloed hebben, neemt de kleur en het bepaalde karakter nan van laymen eigenen geest, juist gelijk men de
voorwerpen in een' morfigen fpiegel, die daarop zijne eigene
vuiligheid terugkaatst, wankleurig en verdraaid waarneemr.
Onder dit y olk is niets in nchting, dat niet fchittert, en
niets, dat fchittert, in minachting..— Bij hen is het onververmijdelijk een ding van de grootfle aangelegenheid, Welk
kostuum eon Senateur moot dragon, die over hunne conflitution& Charters zal discuti&en, of eon lid van het Infitunt,
die eene redevoering uitfpreekt voor cone verandering, welke
hem niet verflant. Een flatige optogt ter invoering van een
nieuw Gouvernement, of de toezegging van een groot nationaal fecst, door deszelfs invloed te geven, zal hen te alien
tijde doen berusten onder eene verandering van dynastic; en,
words ecnig fchouwfpel loosfelijk Haar hunnen fmaak voorgefield, zij zullen er zeker Met over nadenken, wat er heimelijk mode bcdoeld words.
Doch , om voort te gaan met mijne befchrijving van de
Itraten van Parris. Een van derzelver in het oog loopende
trekken is de oplettendheid, die men ontdekt op alle kleine
behoeften en grillige verlangens, met oogmerk om zijn voordeel te doen met annbiedingen ter vervuiling van dezelve. Dit
veroorzaakt groote drukte en gewoel, en werkt krachtig mede, om zekere levendigheid van geest gaancle te houden onder de voetgangcrs. Krijgt gij den inval, om te willen weten, hoe zwaar gij zijt, velerwegen treft gij perfonen en
werktuigen aan, om u op het eigen oogenblik to voldoen.
Ann de Boulevards en andere voorname flreken vindt gij kramen, die list bij gerijfelijkheid voegen, om u te lokken.

Zoo
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Zoo vindt gij bij voorbeeld, in eene derzelven elk artikel (en
verbazend groot is de verfcheidenheid daarvan) te koop voor
dertig fluivers, en zoekt er nit, wat u bevalt: in eene =dere kraam zict gij vijftien fluivers met groote letteren gerchreven, als de algemeene prijs. Allerlei foort van behandeling
van dieren words openlijk verrigt door vrouwen, zittende op
ftoelen op firaat , met eene befchrijving van het beroep, dat
zij drijven, die itlist niet altijd binnen de grenzen der vrouweliike kieschheid blijft, op een fink bordpapier. Bureaux
des F.::rivains bieden de dringencifte noodigingen aan den minnaar, den koopman, den ftaatsman, of den man van letteten, die, door een onuoozel toeval, geen fchrijven hebben
geleerd, om binnen te treden en hun voordeel te doen met
de talenten, die gereed liggen om zich te vertoonen. Gebradene kastanjes brengen overal het gehemelte in verzoeking
door een' aanval op de reukzenuwen. Meisjes, die niet afgewezen willen worden, ftoppen u ruikers bloemen in tie
harden. Fruitvrouwen dringen op u in met heerlijke trosfen
druiven. Sehoenfineerders vicijen den narionalen trots der
Engelfclzen , met luide te fchreeuwen : „ cirage tinglais!"
Een kerel &ant een gefchilclerd kastje op zijn' rug, waaruit
gij kunt gerijfd worden met lekkere dranken, als iimonade,
tifane, — enz. enz. enz.

IZZLAAS VAN HET VOORGEVALLENE, BETREKKELIJIC HET NEGEN
VAN EEN VAARTUIG MET GELD EN FRANSCI-IE DOUANIERS,
DOOR NEGEN GRONINGER SCIIIPPERS BIJ DE 201:TRAMP, OP DEN

16 NOV. 1813.

Mijuheer de Redakteur!
Daar de juiste teboekftelling van de Gefcbiedenis der laatfle U blijkbaar ter harte gaat, vertrouwt
de Ondergeteekende, dat Gij niet aarzelcn zult, ook het na.
volgende, betreltkelijk het nemen van een (chip met geld en
Franfclze Douaniers, bij de Zoetkarnp, met eene floep, door
uegen Schippers , vergeleken met het verhaal van de Heeren
BosscuA en 3. KONIJNENBURG, in hunne refpective
werkeu: Gerchiedenis der Staatsonmenteling in Nederland,
Nationaal Gedenkboek der herniewrzle Nederlandlche Unie ,

in
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in het volgend Nounner van uw alom geacht Maandwerk te
plaatfen; te minder, daar de fleller van het volgend Relaas
2elf aan het hood der genoemde Schippers zich be yond, en
dus in jhat is, om, met en benevens zijne togtgenooten,
het nicest juist en volledig getuigenis van het eigenlijk voor.
gevallene te geven. Ik ben enz.

Le Ondergeteekende, eertijds Schipper, maar toenmaals
Logementhouder te Groningen , bey ond zich bij de kornst der
.Rusfen alclaar onder de vrijwillige Rustbewaarders te paard.
Op den 15 Nov. 1813, 's morgens ten io ure, vernomen
hebbende, dat in den vroegen ochtend van then (lag een fchip
met geld, vervuld met Franfche Douaniers, nit Groni;2gen
vertrokken was, maar oordeelencie, dat hetzelve nog wet te
achterhalen en te nemen zoude zijn, indien dat met eene gewapende floep gefchiedde, deed hij daartoe, uit eigeoe beweging , den voorfiag aan eenigen zijner kennisfen, namelijk de
Schippers IBE SCHELTS, HARM SMIT, DERR ALBERTS
IIOFF, PIETER MUNTEN DAM, SJOERD JACOBS SCHHIRING, JACOB SMIT, HEMME J. LEWE, en KORNELIS
IENOOR; en, toen dezen met hem gerefolveerd waren, gaf
hij daarvan mede opening aan den Heer 'Colonel Bus c it, en
met dezen Heer ook aan den Baron R o s EN, Bevelhehber

der Rusfifche troepen, die het vrijwillig ontwerp van den Onder,geteekende n en zijne medegenooten goedkeurde, en hem
vroeg, hoe vele Kozakken hij aan de Zoutkainp tot zijne adfistentie begeerde. De Ondergeteekende antwoordde daarop:
„ 2 0 man is genoeg:" waarop de Baron nosEN hem verzekerde, dat dezelve den volgenden morgen (zijnde het alstoen
reeds avond) vroegtijdig op de Zoutkamp zouden zijn. De
Ondergeteekende, na vergeeffche pogingen nog meerdere medeflanclers te verltrijgen, vertrok dien zelfden avoid ten I r
ure, met genoemde zijne makkers, alien gewapend, met eene
floep nit Groningen , met een' fellen Z. W. wind en veel regen. Des anderen daags, 's morgens omtrent 4 ure, ontdekten zij bij den Roodenhaan het Franfche fchip, ten tinker
liggende; doch, op de Zoutkamp , althans door de tegenwoordigheid der Kozakken, hopende verflerkt te worden,
'widen zij, iu iliac, het fchip voorbij.
Om.
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Ointrent ten 7 ore kwamen zij op de Zoutkamp s aiwaar
Files nog Fransch was, hoewel de komst der Rusfen binnen
Groningen ook aldaar was , bekend geworden. Nog geene Kozakken vernemende, en het Franfthe fchip nog niet gearri,
vcerd zijnde, begaf hij zich met zijne makkers in flilte 'anti
wal en naar een Logement, ten elude kondichap aldaar van
een en ander te nemen, en, indien de Kozakken ,onverhoopt
Met kwamen, dan te pogen nog eenige lieden a l daar aan te
nemen tot adfistentie , overmits hij wel gevoelde, dat hij tegen het groot aantal gewapende Douaniers, die zich in het
fchip bevonden, z waic genoeg was, en misfchien door gebrek aan main-chap de onderneming zoo mislukken. De Ondergeteekende c. f. bewoog dan ook dadelijk dertien man
Uit de Zontkamp , oin hen in den aanflag op het bedoelde
fchip to onderfieunen; doeh deze alien, ongewapend zijnde,
moesten henengaan , om bier en daar wapenen op te zoeken.
In dien tusfchentijd inmiddels , even over to ore, zag
Ondergeteekende het verlangde (chip reeds naderen, oplavetende met alien fpoed, zonder dat de beloofde Kozakken verfehenen, en eer de dertien aangenomene manfchappen nog tetuggekomen ‘Varen.
Er was echter uo geen tijd te verliezen, en een vast beIluit re nemen, wilde men de prooi niet laten ontfnappeni
Doch de Ondergeteekende, flaat makende op den fchrik der
Franfchen, en vertrouwende op de regrvaardigheid der zaak,
Was tevens in dit oogenblik verre van aan het gelukken der.;
zelve te wanhopen, Hij oordeelde het echter raadzaam, alit
mogelijke voorzorg te gebruiken; en hij zond daarom teriiOnd HEMME J. L e w E naar den kommandant der batterij,
(een' Prahander) om Yiem zijn doel re melden, en te vrlgen, of hij bereid was hem te adfisteren, indien het fchip
Diet wilde bijdraaijen: waarop deze antwoordde, dat, als men
ilechts een pistomfchot deed, hij dan op de batterij gereed
zoo 'Inn. Op dit berigt befloot de Ondergeteekende, terfond in de fioep te flapper; dan, in de haast en als door
overloop van tegenheid, bleven HARM SMIT en DERIt ALtiERT s HOFF, die op dat oogenblik niet bij de hand waren, aan wal; zoodat hij zich fiechts met zes zijner , makkers
in de floep be y ond. Hij gaf, bij het afroeijen, het afgerproken feta door een pistoolfchot; waarop teritond het fChip
011iNGSLWo 1817, NO. o
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bijdraaide en ten anker ging, als (ten gunfligen voorteeketi
voor den Ondergeteekenden en zijne togtgenooten.
Op bet fchip annroeijende, verfcheen niet den der Douaniers op het dek; zoodnt men zonder flag of floot zich nan
bet board klatnpte en op het dek (prong. De Ondergeteekende, hierdoor nog nicer bemoedigd, liet een der luiken openen, en, hebbende in de erne hand de label en in de andere
een pistool , eischte, met Gene foriche !Tern, de overgaaf van
alien, met geld en bagnadje, als krijgsgevangenen, in naam
der Rusfkn; zich wel verzekerd houdende, dat van eenen
fermen aanval het geheele gelukken der onderneming afhing,
gelijk dan ook de ondervinding leerde; want de Franfche
Douaniers , als door fchrik bevangen, waren doodbleek , onderwierpen zich terflond , en leverden, in dat zeifde oogenblik, ons alle hunne wapenen over. Zij deden echter het
voorflel, om ons het geld (in drie eaten en een koffer geladen) en alle hunne bagandje te laten, indien wij flee'ors hunne perfonen met het (chip lieten vertrekken; don ons antwoord was : „ Neen! neon! ales moot metl, naar Groningen,"
Wearop zij dan ook, zonder vcrder tegenzeggen, gehoorzaamden.
Alle de geweren, pistolen, fabels en degens, die de Franfthen ons hadden overgeleverd, borgen wij op een Visfcherman, die met ons naar Groningen terugging; belastende de
Ondergeteekende u A It ni s m IT met de bewaring van een en
ander op bet gemelde fchip.
De Ondergeteekende bleef met zijne overige zeven (*)
makkers op het Franfthe vaartuig, houdende zelf met twee
geladene pistolen de wacht op het dek , van de Zoutkawp
tot Groningen; wordende de wacht in het ruim door twee
zijner makkers waargenomen, die om de twee uren door anderen werden afgelost, ten elude de Franfelzen en het geld te
bec.varen.
Des ...namiddags ten t ure zeilden wij , bij bet opkomen
van den vloed, en met een' halven florin en zwaren regen,
met den voornoemden Visfcherman, van de Zoutkamp naar
Groningen, atwaar wij des avonds ten as ure behouden aankwatnen, latende echter de Ondergeteekende zijne makkers nog
ge(*) Dus fchiinen de beide achtergelatenen op de Zotakamp torte nndehand gevolgd te zijn. Redact.
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gedurende den nacht de wacht houden, tot des andern daaga
morgens ten To ure, Coen de Franfthen en alles onticheept
werden. De laattlen zullen zich over de behandeling, hun
aangedaan, nimmer beklagen, daar zij door (ma y olk van etert
en drinken voorzien en gefehiltt behandeid zijn.
In de dric vaten en den 'coffer was, zoo men verzekert);
omtrent f 8o,000 wordende zulks bij de aankonist te GOtaingen in harden gefteld van den Baron rt os EN, die zijne
vreugde over de welgelukte onderneming betnigde, dOor . to
zeggen: des ist hfipsclz! des ist fchi;n1 bepalende zijn Ed.,
dat aan den Ondergeteekenden eerie fomme van f b000-:. en
aan ieder zijner makkers f 500-:- tot een gefebenk zoude
gegeven Warden, offehoon inemand onzer eenige belooning
vorderde; waarom dan ook de Ondergeteekende, niets bdven zijne maltkers begeerende, de aan hem meer gefehonkene f
naar evenredigheid, onder zich en de zijnen
verdeelde.
Het resterende geld is Nj den genoemden Baron ROSEN verblevem.
Dit volledig en waarachtig, zoo wel als nannwkenrig vethail van eerie gebeurtenis, die men do eer wel heeft wilien
aandoen van in de gewigtige Gelchiedenis der Omw''entenng
van 1813 te vermelden, en die; offchoon zij van geen eiriV
nent helang was, eehter altijd dienen kan tot een bewijs,
dat de Hollanders wel de vrijbeid, maar geensZins den mood
verloren hadden, moge firekken ter verbetering der daarvati
voorhanden zijnde verhalen.
Immers, wanneer men hiermede vergelijkt de berigten van
de Ifeeren nossenA en KO N IJNENBURG, dan zal men
onvolledig vinden, boewel de eekle naauwkeuriger Is
Ilan de inatfle, als die het geval z436 doer voorkomen, alsof
de RusisTche Bevelhebber eehige andere rnanfchappen had algezonden, dock wellte, geene adfistentie op de Zoirtkamp
bekomende, de zaalt zouden hebben laten fteken, indien

toevallig aldaar de Ondergeteekende met zijne makkers zich
dnartoe vereenigd had. Geheelenal zoncler waarfchijnlijitheid.
De Rufifche Bevelbebber gaf Hoch aan anderen, noch ook
Zelfs aan den Ondergeteekenden, bevel tot het nemen van
bet ichip in qu x stie; het was M et dan het vrijwillig opzec
van hem en zijne makkers. En de verzekering van den neer
vNi/NENBURG: dti eddirom werd in !des Landfchaps ka;
4"C
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gellort , is zeker abufief, daar de Ondergeteekende daarvat*

Dimmer iets, maar wel het tegendeel, vernomen heeft.
De Ondergeteekende echter — hoe het ook met dat geld
moge gegaan ziin — zal zich altijd (zijnes goeden oogmerks
bewust) verblijden over zijne onderneming. Belooning vorderde hij daar niet voor; maar wel huisvestte bij hem na..
derhand de ftille hoop, dat deze gebeurtenis aanleiding mogt
geven, dat hij op de eene of andere wijze in 's Lands dienst
mogt worden geemploijeerd. Dezen wensch voedde hij nog
meer, toen hij federt al 1Poedig, door eene reeks van ongelukken , met vijf moederlooze kinderen, bniten vast bettaan
geraakte; zoodat hij, even vOOr den Veldflag van Waterloo.
vrijmoedigheid meende te mogen hebben, om te verzoeken,
bij de Flotille op de Seizelde te worden geplaatst; gelijk hij
zich ook naderhand bij den Direkteur- Generaal der Convooijen en Licenten adresfeercle; beide reizen met alle 1100dige bewijsflukken, doe') ook beide reizen vruchteloos!
Met het bovenflaande in uw geacht Maandwerk te plantfen, zal UEd. den Ondergeteekcnden, en ligtelijk ook den
beminnaar van de Gefchiedenis onzes dierbaren Vaderlands,
eenen dienst betoonen; terwijl U altijd daarvoor dankbaar
zijn zal hij, die de eer heeft te zijn
Uw beftendige Lezer
Groningen ,

den II Dec. 1816.
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ROELOF SCHENKEL.

EN DE SCHILDERS. EENE ECHTE BUDRAGS TOT

DE KARAKTERKENNIs VAN DIEN MONARCH.

l(oning PHILIPS n z If van Spanje is, door verfcheidene
der voortrefFelijkfte Gefchiedfchrijvers en Dichters van onder.
fcheidene riatien, tot een der bekendfte karakters geworden,
welke de Historie immer heeft ten toot) gebangen. Dan, in
Duitschland [nog meer bij ons!] zweeft hij iedereen, die
ilechts eenigermate buiten zich rond gezien heeft, inzonderteid federt s C H I L LER's groote, fterkfprekende teekening,
Diet flechts. als hiscorisch karakterbeeld eens verfchrikkelijk
confoquentetrtirans, maar nog mew als in dadelijkheid uitge•
drukt
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drukt ideaal aller tirannij in den grooten nip , voor oogett.
Doch, waar dit eenmaal met een beeld plants heeft, daar is
elk voor zich gewoon, hetzelve, naar de mate zijner rijkere
of armere verbeelding, nog verder uit te werken ; en deze
vooritelling drukt zich nu het gevoel zóó diep in, dat aan
derzelver juistheid niet meer te twijfelen valt — geen ander
denkbeeid zich verheiren kan.
Zoo verklaar ik het mij ten mintle, dat ik alle, met de
Geichiedenis zelfs weinig bekenden, verwonderd en ongeloo-'
vig vond, wanneer ik hun zeide, dat PHILIPS toch ook
waarachtig, en,in den bepaaldllen zin , menircheNke oogenblikken had, en dikwijls had; dat hij zich in dezelven ook bijzonder gaarne aan gelukkige menfchen aangetloten , en zich
alzoo eenigermate met het algemeene karakter der menfehelijkheid (humaniteit) verzoend, ten minfte voor het oogenblik verftaan had.
Intuslchen is het wezenlijk waar; en men geloove niet, dat
de Koning in deze uren flechts zulke menfchen naderde, om
hen met dezelfde verachtelijke onverfchilligheid te behandelen, als de leeuw de muis in zijne maven laat fpelen; of dat
her tlechts vlugtige oogenblikken zouden geweest zijn, wanneer
hem vrouwen , tot welke hem de hartstogt trok , zachtere gewaarwordingen als ingeademd hadden; of eincielijk , dat hij dan,
gelijk anders dikwijls , door geheime zielekwelling als 't ware
afgemat en week gemaakt, tot dengenen gevloden zij, diep
hem het oogenblik bragt, om denzelven daarna weer des te
harder van zich te ftooten. Neen, het waren uren, meermalen
terugkomende uren, wanneer hij zoo gerust , als menfchen
van, zijne foort ooit worden kunnen, zoo bedachtzaam, als hij
altijd was, dezen of genen onafhankelijken, onvooringenomeLen, vrolijken, vrijmoedigen, gelukkigen mensch geheel opzettelijk opzocht, om zich over hem, zijne zelfverkozene werk,
zaamheid, zijne befchonwing der dingen, zijn gelprek — ja,
zijne fcheris zelve te verheugen, zich daarmede te verkwikken.
Het is bijzonder thee/end, in de verborgene reten van
woeste, onvruchthare rotfen eenige planten, of wel bloemen, te ontdekken : zou het niet even zoo zijn met dergelijke bloefems van zachte, menfchelijke gevoelens, in karakters , die, gelijk PHILIPS, naar dusdanige rotfen zweemen?
Schilders waren het voornamelijk — talentrijke, opgeruimde,
C3
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de, hiChthartige fchilders, aan welken zich de Koning met
genoemde bedoeling gaarne overgaf. Dat het juist fchilders
waren, lag blijkbaar meer in uitwendige betrekkingen, dart,
juist in zucht tot hunne kunst , of Yen-I-mak in de eigenheden , welke zij fchilders bezaten. PHIL 'Pa achtte flechts
g ene kunst — die , welke met hemzelven veel overeenfternmends had; de bowykunst. Befleedde hij can andere kunfleit
desgelijks niet weinig, dit was nu eenmaal onvermijdelijka
sewoonte aan groote hoven van dien tijd; en een aantal
b,, roemde kunitennars diencle teen de meeste Westerfche Vorten ten nanstenhij even zoo, als een rijk nitgeruste Harem:
den Oosterichen. Dan, welke andere kiasfe van levendige.en
belangrijke menfehen uit den midcielfland had dezen. Monarch,
bij ;line foort van hofhowding, zoo na kunnen gebragt wor-.
den; wie hadden in zijne tegenwoordigheid zoo ongeftoord,
wie in hunne eigene werkzaamheid en in hanne betrekking
tot den Koning, de Grooten en Qeestelijken zoo onverfchillig kunnen blijven, als juist fclulders ?
Order diegenen nu, welke PHILIPS op de gemelde wijze
onderfcheidde, mag vooreerst COELLO genoemd zijn, een
historie- en portretfchilder van meer verdienite dan roem ,
die voornamefijk onder de Coloristen , op eenen hoogen rang
aanfpraak maakt. Koning PHJ . LIP s verfchafte hem verfcheidene jaren bezigh-eid in het Escuriaal, en begaf zich in degen tijd zeer dikwijls, ja fointijds meermalen 's weeks, langs
geheime trappen in zijne werkplaats: want alles moest geheim
gefchieden, :vat PHI LIPS als rnensc deed te voorfchijn komen, — waarcipor echter, tevens- de opmerker verzekerd. was,
aat hierbij, geen, tot een, of ander berekend duel opgevat,
masker in het fpel was. 0 deze flonden, in deze vertrekken
fiet zich dan de Monarch, die midden ander zijne wachteu
voor verborgene dolken fidderde, pngewapend en onbewaakt
over can eenen jongen, ligtzinnigen, opvliegenden, niets mindan vreesaelitigen man). ,Hi.j., wien anders alles flechts in,
ilaatfie knielend naderen mogt, zag bier dezen jongman in,
zij ne gewone huiskIceding en in vrij gekozene bezigheid!
C
o had, in gevalie . de Koning kwam, geen ander
voorfchrift, elan te doer, alsof hij hem niet bcmerkte
wanneer het namelijk dezen niet gel y ' behaagde, zich te doen,
bemerken, Meestal deed p II I I, I P s dit niet; maar, gelijk zijn_
..t.1u4 en WAIL LENSTEIN het fpreken hatende, vergenoeg-
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de hij zich. met limn to gaan nederzitten , en den- vrolijkerr
kunflensar, even als deze zijn werk , met zwijgende deelneming te befchouwen. Doch , ging p HILi p s's bijna nimmer
eitgepotte mi.snoegdheid , gedurende zulk een bezoek, Diet
Cecilia in weldadig zeifvergeten en (bile tevredenheid over,
maar klom deze zelfs tot opgeruimde welwillendheid en eene
vlaag van vrolijke bezieling , dan begon hij zelfs te fpreken,
en co g !, L o mogt no zeggeo , wet hij Wilde — hoe Inchtiger, hoe vrijer en trouwhartiger, des te beter. De Grooten aan het hof hadden bonne fpions , die het hun oogenblikkelijk melden moesten, wanneer de Koning den geheimen
trap betreden had : zij warcn zeker,, hij zoo in de zachtfle
flemming terugkeeren , voor welkc hij in het geheet flechts
vatbaar was , en men kon hem dos thaws voordragen , wat
men op eenen anderen tijd niet befitond to wagon. En, toen
o It L L o in zijne vroeg,e , mannetijke (en PHILIP 's late)
levensjaren ffierf,, toonde de Koning nicer weeinoedige deelneming , clan toen zijn CARLOS opgeofferd: werd, en zijne
vier Gemalinnep in bet graf zonicen:
Nog enger, en te gelijk van langer dour, was PHILIPS 'S
betrekking tot coaLLo's leermeester ., den voortreffelijken
portreefchilder mono, die, vroeger dan coELLo, vete jaren in bet Escuriaal woonde en• bezig gehOuden werd (*).
Zijn gedrag jegens dezen man was; over het geheel , herzelfde als omtrent c oar. L o, niettegerntaande de leermeester
diets had van de beheudigheid en aardigheid zijns leerlings ,
maar, hartstogtelijker, grilliger,, rower en eigenzinniger,, in
trots en ijdelheid dikwijls overijld , luidruchtig , ja.
dig werd. P x r L I e s verdroeg de viagen dezer pestgeftel.renis met waarlijk bewonderenswaardige toegevendheid , hield
zich gewoonlijk alsof hij ze niet inerkte, en rekende hem
zijne talented, zijne vlijt en zijne trouwe verknochtheid zoo
Moog aan , dat zich al het andere zonder nadeel daarvan liet
aftrekken. in ftede van algemeene fchilderingen, ech ter , moge
bier liever de Anecdote plaats vinden, waardoor mono ten
battle web over zijn lot verderfelijk befliste en zijnen vat
veroorzaakte.
Koning PHILIPS bezocht hem joist weer in zijne werkkamer,,
( 40 M OR o, had onder B APB
groodte leerlingen zijne ftudien
volbragt. Zijne beelden wesden =Hs naast die van T I T IA AN gcnoemit.
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,ner, en MOR o Weer, als gewoonlijk, voor zijn ezel bezig'
De Koning was heden in de zachtfle, welwillendfle
ming. Dit, en waarfchijnlijk dat joist heden fommigen der
eerfle lieden van het hof tegenwaordig waren, zette den
ijdelen fchilder tot den onbezonnenflen moedwil aan. Hij
had juist zijn periled in karmozijn gedOopt. De Koning, die
reeds eene poos achter hem gellaan had, Iegde thans zijnen
arm met goedheid op MOR o's fchouder; en nu fireek deze
censklaps met het voile penfeel over de hand van PHILIPS,
zoodat zij eerie dikke, bloedroode flreep, verkreeg — PHILIP s's hand , die zeifs door Norflen en Voritinnen flechta
knielencl gekust mogt worden! — in tegenwoordigheid van verfcheidene Grooten van het hof! — op eenen tijd, dat PH I,
LIPS nog onlangs zeifs zijnen ALBA, toen deze, op drin.
gende aanleiding , zouder aangemeld te zijn , in zijne kamer
getreden was, had toegeroepen: „ Eerie floutheid, als do
uwe, had de 141 verdiend!"
Zekerlijk p ing op dit oogenblik bet geheele lot, ja het Ie.
yen des onbezonnenen aan een haar, aan den' oogwenk. Do
hoflieden waren verbleekt , en wachtten verflijfd op den afloop der fchenddaad.. De Koning zag eene poos nil en ernftig op de roodo hand. Thans beefde ook M OR o, die zijne
roekeloosheid nu op edits inzag, Nu ging riiiLirs's
ge miene in eene zachtelijk lagchende over; en zoo wilde hij
zich zwijgend van hem keeren, toen do fchilder, doordrongen van de genade zijns Gebieders , nederflortte, en zijne
voeten, kuste. De Koning verwijderde zich, zeide geen
woord, en zoo mogt ook hem geen woord gezegd worden.
De zaak fcheen te volkomener afgedaan, toen PHILIPS, na
eenige dagen , wederom , als te voren, de geheime trappen
naar MORO beklom.
Waarfehijnlijk . was zij het ook werkelijk bij den Koning;
maar niet alzoo bij de Grooten en Geestelijken aan zijn hof;
Gevoelden zij zichzelven in de beleediging der Majesteit ver,
nederd? of hielden zij des Konings vergevende nederbuiging
v oor eene al to •bedenkelijite afwijking van her fleifel, dat hij
eentnaal verkozen had en zoo blijven aankleven? of eindelijk hetgeen het waarfchijnlijkfte is — geloofden zij, dac
on-, man, die zoo iets waagde, en bij wien dat er door ging,
wel menigeer.' ender lumzelven kon gevaarlijk warden? In 't
ko!!, bet ganiche beioop werd bij bet heilig Officie aangebrag,
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bragt. De eerwatirdige vaders vonden voor den Koning, voot
zichzelven, en zelfs voor den misdadiger — dien zij, ont
des Konings iiefde wille, fchroomden geheel op te offeren —
geen gelukkiger uitweg, dan dat zij verklaarden: ANTON
M OR o, geboren in het van ketterij niet vrije Utrecht, daarna eene poos verwijld hebbende in het ongeloovige Engeland, moest een of ander geheim tooverthiddel bezitten,
waarmede hij de zinnen en krachten des Konings, wanneer
deze in zijne nabijheid was, moist to verlammen; waardoor
kerk, flaat en den geheiligden perfoon des Monarchs z.elvi
het uiterf1e gevaar dreigde.
Zoo werd de zaak den Koning, en, als door geheim verraad, dock geheel opzettelijk, ook mo R 0 aangebragt.. Deze, fidderende voor de magt dier regtbank, bad den Koning
dringend om zijn ontflag. PwILI P s floeg dit verzoek eerst
af, en verzekerde hem zelfs bij eigenhandig febrijven, van
zijne befcherming en de voortduring zijner gunfle. Hij mag
echter — zoo anders deze verzekeringen niet gegeven waren,
om treats den fchijn der hoogfle oppermagt te redden —
vervolgens wel bemerkt hebben, dat hij zijnen lieveling ten
minfle can een pijnlijk onderzoek niet zou kunnen onttrekken; en zoo ontfloop de beangfle kunflenaar, naar het fchijnt
met hehnelijke oogluiking van beide partijen, uit het rijk,
en begaf 'zich naar Brusfel, werwaarts hem nog rijke bewijr
Zen van de vereering en prachtLe mildheid zijns Konings
volgden.

THOMAS PAINE OP HET ZIEKBEDDE.

H

et volgende is een uittrekfel van eenen brief, ontvangen
door den Heer WILLIAM D,ILWYN, van Walthamstow,. in
Esfex, van zijne dochter in 4merika. De fchrijffler is van
de onbetwistbsarfle eerbiedwaardigheid, en fchijnt onlangs het
berigt ontvangen te hebben, medegedeeld door eene perfoon,
geen minder aanipraak op vertrouwen makende. De laatfle
had zich opgehouden bij een huisgezin, digt in de nabuurfchap van den beruchten Tnomns PAINE, wonende te
Greenwith, digt bij Nieuw -York , en had, gedurende zijne
jongfle krankheid, bijgedragen tot zijne verkwikking, door,
bij gelegenheid , voedfel en verfrisfcbingen voor hem toe te
beC5
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tereiden en re zenden, gefchikter voor zijnen toeftand, dan
hij gemeenlijk genoot. Deze' verkoos de berigtfter zelve te
brengen bij zijn bed; fchoon zijne perfoonlijke omftandigheden zoo beklagelijk waren, dat de lucht van de kamer naau..
welijks te verduren was. Bij het volbrengen van dezen ptigt
der menfchelijkheid , had zij gelegenheden tot gefprek met
hem, welke der fchrijffter geloofsgrond geven , • dat hij een
nieuw bowijs oplevercle van Dr. v ouN o 's verzekering: „De
menfchen mogen als dwazen lever), zij kunnen Met als dwazen fterven." De brief vermeldt al verder, dat zij hem dikwijis fchrijvende vond, en geloofde, naar hetgeen zij zag en
boorde, dat, wanneer zijne pijn het toeiiet, hij ineestal daarmede bezig was, of met bet gelled, in de bonding van welk
Jaatfte zij hem meermalen zag, wanneer hij meende alleen te
zijn. Op zekeren dag vroeg hij haar, of zij ooit „ De Eeuw
der Rede" gelezen had; en, hierop bevestigend geantwoord
zijnde, verlangde hij haar oordeel te weten over dat bock.
Zij hernam, dat zij liechts een kind was, toen zij bet las;
en waarfchijnlijk zou hij niet begeeren te weten,, wat zij er
Coen van dachc. Waarop hij zeide, 'dat, indien zij oud gelling was om te lezen, zij ook wel in flux was om eenig gevoelen te vorinen; en hij verwachtte eene openhartige opgaaf.
van haar, welk dat gevoelcn was geweest. Toen zeide zij,
dat zij her voor het gevaarlijkfte, verleidelijkfte boek hielek,
dat zij Milner zag; dat, hoe meer zij las, hoe meet zij
wenschte te lezen, en hoe weer zij hare ziel vervreemd vond
van alwat goed was; en dat zij, uit overtuiging van deszelfs
kwade flrekking, hetzelve verbrand had, zonder te weten,
wien bet toebehoorde. RAI N z antwoordde hierop , dat hij
wenschte, dat alien, die het gelezeti hadden, zoo -wijs waren
geweest als zij ; en voegde er bij: „ Zoo ooit de Duivel eon
zaakbezorger (Agent) op g arde had, ik ben er een geweest."
Op eenen andcren tijd, terwijl zij in zijne kamer was, en
bet hoofd des huisgezins naast zijn bed zat, kwam een
van PAINE ' S vorige makkers binnen maar, hen ziende, ging
hij haastig weer mar buiten, de deur met geweld naar
zich trekkende, en zeggende: „ Alijnheer P AI NE, gij hebt
geleefd als een man; ik hoop , gij zult als zoodanig een fterzich tot zijne bezoekers keerende,
ven." Waarop PAIN
Ilene
zeide: Gij ziet, welke ellendige troosters ik heb."
ongelukkige vrouwspetfoon, die hem uit Erankrijk vergezeld
had,
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had, beweende haar jammerlijk lot, aanmerkende: „ Voor
dezen man heb ik familie en vrienden, bezittingen en gods.
dienst opgegeven; oordeel dan van mijne ellende, daar hij
mij zegt, dat ik met de beginfelen, welke hij mij heeft ingeprent , Met zal uitkomen!"

DE RING VAN POLVKRATES.

Eens flond hij op zijn trotfche woning,
En naast hem florid Egyptes Koning,
En zag met hem op Samos neer:
„ Wie durft zich tegen mij verzetten?
Dit Riles," fprak hij,
vreest mijn wettest,
„ En dient mij met ontzag en eer,"
moogt der Goden gunst ervaren:
Die
eertijds
uws gelijken waren,
7,7
„ Die heeft uw fehepter ilaaf gemaake:
Nog den maar," liet de gast zich hooren,
9!
Nog den mar kan uw voorfpoed floren:
„ Nog den ,benijder leeft en waakt."
En eer de Vorst had uitgefproken,
Daar itond een bei, in 't goud gelloken,
En fprak aldua den dwinglaud aan:
„ Laat, Heer! laat lof noch wierook fparen,
Laat luidkeels klinken item en fnaren,
„ En krans de kruin met lauwerblaan.
Uw vijand is in 't Rol gevallen:
Hem velde, voor Miletes wailen,
„ Uw trouwe Veldheer Polydoor."
zegt, en doer een bloedig beltken
Op eens voor beider oog ontclekken,
En houdt des vijands kop hun voor.

De Koning fiddert hij 't annfchouwen.
Toch moet ge 't weft geluk mistrouwen,"
Herhaalt hij , met verbleekt gelaat:
„ Uw vloot bezelt de ontrouwe vloeden:
Gij hoort de flormen toomloos woeden:
•
weet, hoe 't met uw fehepen gaat:" En
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En eer hij 't woord heeft afgebroken,
Daar wordt de feestklaroen geftoken
En 't welkom rolt van 't juichend brand
Daar ziet men de overladen fchepen
Met vreemde fchatten binnenflepen
En ankren in het vaderland.
De koninklijke gast ontfielde:
• 'k Erken, hoe hoog uw voorfpoed fne/de ;
Doch ducht het noodlot, ducht het needs!
„ De Kreter, om uw' buit verbolgen,
• Zal fchriklijk ligt uw vloot vervolgen:
Misfchien genaakt hij d'oever reeds."
En eer dat woord hem is ontvallen,
Daar fchaatren eensklaps vloot en wallen,
En roepen „ zege!" heinde en veer:
„ De Kreter is in zee bedolven,
„ Zijn fchepen zijn een prooi der golven,
, De orkaan joeg hem in d' afgrond neer."
De Koning hoort en flaat verwezen.
• Voorwaar, uw heil is hoog gerezen;
„ Maar nogtans ," zegt hij, „ beef en fchroom!
• Een nijdig God vervolgt uw fchreden:
„ Volmaakt geluk is bier beneden
„ NietS anders dan een valfche droom.
„ Mij ook, mij lonkte 't noodlot tegen:
„ 1k zag mijn' fchepter en mijn' degen
„ Met voorfpoed en geluk beftraald;
Maar diep betreur ik kroost en erven:
„ Lk had een' zoos, en zag hem fterven!
„ Lk heb 't geluk mijn fchuld betaald.
„ Dus, wilt gij grooter ramp vermijden,
„ Roep dan den Kernel aan om lijden,
„ Bid onfpoed bij uw' voorfpoed af.
• Niet een, hoe rijk in heil to noemen,
„ Trad hier zijn baan ten eind tangs bloemen,
„ Noch zeeg, na touter vreugd, in 't graf.

„ En
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En zoo geen God uw bee wil hooren,
Geloof mijn' raad: voorkom zijn' toren:
„ Roep zelf u in den rampfpoed neer.
• Wat fchat uw hoven ook omvatten,
„ Neem vrij de keur van al uw fchatten
En werp die in 't verflindend meer."
De dwingland beeft en zegt beflorven:
„ Van wat ik heerlijks heb verworven,
, Is deze ring het kostbaarst goed:
Hem wil ik offren aan de baren;
„ Zoo moog mij 't lot haar gunst bewaren!"
Hij zegt en werpt hem in den vloed.
En naauwlijks is de nacht vervlogen,
Daar treedt een visfcher voor zijne oogen,
En buigt, met zwaren last belaa.n:
• Heer! " zegt hij, „ 'k heb een visch gevangen,
„ Zoo als er nooit in 't net bled' hangen,
„ En bled haar u eerbiedig ann."
En toen de kok de visch ontleedde,
Daar gilt hij 't uit bij de eerfte fnude
En ijit voor Polykrates troou:
Uw ring, door 't gulzig meer verflonden,
„ Is in de maag der visch hervonden:
Erken, o Vorst! de gunsc der Go6n."
Toen riep de gastvriend, langs hoe banger:
• Vaar eeuwig well ik toef niet !anger,
„ 't Is bier niet veilig, neen, o neen!
„ De wraak der Goan zal u verderven;
„ Vaarwel! ik
u niet flerven."
Zoo fprak hij en vlood ijlings heen.
Naar het Hoogduitsch van

SCHILLER.

'POLLENS

NACHTWAAR BIJ DE WIEG VAN MIJN KIND.

at deert u toch, mijn beveling!
Dat u de flaap outvliecit?
Daar alles, in dit nachtlijk uur,
De zoetlle rust geniet.
Dan

ItTACEITWAME

Dan fluimert gij een oogenblik,
En wakker zijt gij weer:
Gij ligt het hoofdje fchreijend op,
En legt het fchreijend neer.
Lief kindje! ik bid u fchrei zoo niet4
Ach! ftaak uw droeve klagt:
Want vader is en blijft bij u,
En houdt bij u de Nvacht.
Ilij waakt, gezeten aan uw wieg,
En derft, oin u, zijn rust:
Dit zegt niets, als een zoete flaap
Uw weenend oog maar kust.
Maar zacht!... zij fluimert zachtkens in,
'k Verheug mij... Maar, o neen!
Die fluimer wisfelt treurig of
Door tranen en geween.
En als ik dat geween dan firs
En wisch dien banger traan,
Dan flaan haar de oogjes toch zoo droef
En pijnlijk ziet zij me flan:
Dan kreunt ze weer en fnikt zoo luid,
Dat mij het bane breekt,
En aan mijn oog een traan ontrolt
En op haar handjes leekt.
o Droeve! vader voelt uw'finart1
Uw lijden words het mijn':
la, 'k droeg, met blijdfchap, wat u deert,
Kon 't u tot laafnis zijn.
Schoon gij dien hechten band niet kent,
Die ons to zaam verbindt,
'k Gevoel toch dat ik vader ben
En fchrei met u, mijn kind!
'k Ben vader, en ik min u tar:
Uw !leil verblijdt mij 't hart.
'k Ben vader, en wanneer gij lijdt,
Bann tuij dat lijden finart.
!What
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lijcien!... ja, dit is het lot,
Maar
Dat ons op aard' verbeidt
ja, doornen zijn atom, mijn kind!
Op 't levenspad verfpreid.
Hier bloeit wel Bens een lenteroos,
Maar ach! met korten dour.
War 's morgens heerlijk prijken mogt,
Is dor in 't avondour.
Ginds praalt de fchoone nachtvorain,
En zweeft den hemel door;
Maar zwang're wolken pakken zaam,
En 't duister dekt ons (poor.
Mijn kind! gij kent en voelt uog niet,
\Vat bier de wereld teelt:
Haar voorfpoed is een waterbel,
Haar vreugd een fchaduwbeeld.
Wel hem ! die, als het teed hem prangt,
Het oog ten hemel flaat;
Die fterk is door 't geloof in God,
En nooit dien God verlaat.
Loop' dan het wisf'lend levenspad
Door nacht en rampwoestijn,
Voor hem verdwijnt die wildernis,
Eens zal het morgen zijn.
ja, morgen! morgen! gij genaakt;
Ontdek ow' eerften gloor;
ja, morgen! uw vertroostend licht
Dringt tot mijn venfter door.
Zijt welkom, ochtend! zijt gegroet!
Schenk leven aan mijn lied.
Maar zacht... mijn feeder wichtje flaapr:
Mijn zangfter! welt haar vier.
Zij flaapt, met de onfchuld op 't gelaat,
Gelijk een engel lacht.
o, Slaap, mijn kleine lieveling!
Maar ongeltoord en zacht.
Zoo

NACHTWAAK BIJ DE WIEG VAN MIJN KIND.

Zoo gaat de dorm de flilte voor,
De duisternis den dag:
Zoo volgt, op 't wisrlend leVensfpoor,
De vreugd het droef geklag.
17-18 April,
1816.

W.
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EDELE BLOEDVERWANTSCIIAP.

E en arme fchelm, veroordeeld om te hangers,
Voeit zich door doodlijke angtlen prangen,
En fineekt genade van -zijn' regter, Lord sac °iv,
Zie hier, hoe hij zijn pleit begon :
„ Grootachtbaar Iieer! ei, fchenk mij ''t leven:
„ 'k Ben (met verlof gezegd) ligt een van uwe Nevem,
„ Gij beet nAcoN; mijn naam is HOG;
, En (met refpect) zoo weer gij toch ,
„ Dat Hog een Zwijn , en Bacon Spek beteeken' ;
En, zoo ik mij niet grof misreken ,
Dan zullen zeker fpek en zwijn
Van oudsher bloedverwanten zijn."
Gij dwaalt , fprak Lord nett oN: 'k snag op deze eer niet hopen
u op laat .knoopen :
Ten raj dan dat
Men fnijdt geen fpek toch van een zwijn
Of 't inoet eerst opgehangen zijn
1 3.

ARM, MAAR EERLIJK.

G ij fpot, in uw' vergulden wagen,
Mij ziendo, 'hoe ik needs te v-oet,
In 't ruwite weder • wandlen moet;
Maar 't valt mij ligt dien fpot te dragen,
Waar fchurkentrots te dwaas mee praalt:
Gij rijdt in een' geflolen wagen,
En mijne iaarzen zijn betaald!
Iji

imexessomesmame.-

Aelosimmee

MENGELWERK
VERIIANDELING , OVER DE MAATREGELEN DER °UDEN
011.1TRENT DE ARMOEDE , EN DE OPMERKING , DIE
DEZELVE VERDIENEN IN ONZEN TIJD.
Door
Mr. D. j. VAN L E N N E p (*)..

D

e geflagen vijand van het Christendom, Keizer jt
LIANus, erkent in een' zijner brieven, dat de deugd
van liefdadigheid toen ter tijd alleen bij de Christenen te
vinden was, die dezelve bewezen ook aan behoeftigen
bn: y en hunne kerk; en , daar hij niet zonder grond vastdat aan deze oorzaak vooral de Reeds toenemende aanwas van het Christendom moest worden toege=
fchreven, fpoort hij in dien brief den Landvoogd vatt
Gelatie aan, om toch Diets onbeproefd te laten, ten
einde de a a nil angers van bet Veelgodendorn , door bet verzorgen der armen, door bet flichten en onderhoudeit
van gasrlmizen en andere inrigtingen van liefdadigheid
met (le Christenen te doen wedijveren. Het koint mij niet
waarichijnlijk voor , dat JULIANO'S Merin naar wenselt
geflaagd zij. De leer der Dichters en Zedemeesters van
het oude Grickenland, dat en vreemden en ftneekelin,
gen en bedelaars order de befcherming van JUPITE I.
ftonden , zal wel vruchteloos door den Keizer zijn ingeroepen. Hoe voortrefrelijk deze leer was uitgedacht,
om bij ruwe menfchen door godsdienftige vrees uit td
werken, wet het bloot medelijden niet re weeg kon
bi-engen, op den duur had zij hare kracht verloren bij
de dagelijkfche opmerking, dat het velen onbarmhartirrem
(*) Voorgelezen in de Maltfeliappij r EL I X MEM T IS * tit
dintfierelam, op Woensdag den 8 Januarij 1817.
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gen naar fcbijn in bun Leven welging, en bij de minachting , in welke cene toenemende befchaving allengs de oude Godsdienstleer met hare fabeleti , en dus ook bet gezag
van JUPITER zelven , vervallen deed. Men hoore de "Ittifehe Redenaars hunne vaderflad verheffen, als de toevlugt en berchermplaats van verdrevene Vorften of volkeren, van ongelunige ballingen en fineekelingen; alle
die fchitterende voorbeelden van barmbartigheid zijn ontleendtuit tijden, die ons Griekenland nog in ziine kindfche jeugd voorftellen. Latere eeuwen mogten in dien
roem niet dcelen; en bij de luide toejuiebing, die de
lof der gastvriie en madoogende voorzaten telkens van
het 1Itheenfnie y olk ontving , paarde zich maar al te
dikwijls koele onverfcbilligheid , en zelfs nu en dan xvreedheid , jegens ongelukkigen. Vat de lesfen der Dichters
en bet voorbeeld der vaderen in het zoo befcliaafd nthcnen niet vermogten, zullen die zelfde lesfen en de vermaningen des Landvoogds in Galatia onder jut, I n N u s
bij de dienaars van JUPITER en CYBELE niet
ben uitgewerkt. Twee drangredenen, die de Christencn
aanfporen tot liefdadigbeid, konden bij de vereerders
van bet Veelgodendom geene plaats vinden. Zij hadden
noch bet zeker vooruitzigt van een volgendleven, voor
den Iiefderijken zalig, voor den boozer noch
het denkbeeld der verbroedering van alle menfchen,gegrond op bet denkbceld van d nen God, anen gemeenfchappeliThen Vader. Maar, indien, bij bet misfen dezer drangredenen, de betrachting ook der liefdadigheid
onder de Heidenen fieeds gering was, zoo moat wel bij
een iegelijk, die over dit onderwcrp nadenkt, de vraagontftaan, vat er dan NI hen geworden zij van die behocftigen, voor rake thans de liefdadighcid zorgt , en
vat er al door hunne wctgevers of flaatsbefiuurders gedaan zij ter afivending der gevaren,lvelkc,bij erne flee&
klimmende behoefte, voor den liaat zelven van de zijde
eener tot wenhoop gebragte menigte te duchten ziju.
Het onderzoek van daze vraag kwain mij ten uiterfte
be_
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grwigtlg voor, althanS in den tijd, dien wij beleven4
Immers, hoewel de Christelijke liefdadigheid nog in gee=
nen deele verflaauwd is, en, gelijk wij vastfiellen, niet
verflaauwen zal, zoo worth het echter meer en meet
bedenkelijk, of zij alleen ter al-Wending der gevaren
zoo even door mij bedoeld, op den duur wel genoeg,
zaam zijn zal. Wanneer in fommige onzer groote fIe=
den bet getal der behoeftigen reeds gelijk ftaat met de
helft der bevolking, ja dezelve overtrell, dan is weekelijk het kwaad tot eene hoogte geklommen, die ge.
gronde vices mag harm voor de tockomst , en men voelt
zich als gedrongen, om met de ondervinding ook van
vroegere eeuwen mad re plegen , of ons deze veelligtiets
aan de hand lean geven , betgeen firekken moge, om , in
den worilelkamp van liefdadigheid en behoefte, aan de
eerfle Reeds de overhand te doen bebouden. Ik heb- mij
this op dit onderzoek toegelegd, en niet kunnen nalaten ,daarbii tevens de oorzaken van armoede en beboefl.
te in de burgermaatfchappijen na te gaan. Hier thans
eene fpreekbeurt moetende vervullen , zij het mij vergund , eenige mijner waarnemingen en bedenkingen
over dit onderwerp aan LI, MM. MI., voor te dragen.
Daar de flof belangrijk , maar de behandeling derzelve
in vele opzigten moeijelijk is, durf ik meer dan immer
float maken op uwe goedgunflige aandacht en toegevendheid. (*)
Ik onderfcheide drie foorten van behoeftigen. Tot
de eerfte behooren zij, wien bet, bij nijveren wil en
genoegzame ligcbaamskracbten, evenwel aan middelen
van beflaan ontbreekt. Tot de tweede zij, wien, bij
het voorhanden ziin dier middelen, nicest de wil ontbreekt , om dezelve op te fporen en te bezigen. Tot
de laatfle breng, ik hen, die, hij eenen misfchien goeden
(*) De Gefehiedkvtadige vd1Poringen omtrent den toefland tier
Armen en de ,Bedethri j , door J. C. W. LE JEUNE, zijn
eerst na het opflellen dezer Verhandeling ter hand gekomen,
Het was mij nangenaani te zieo, tat de kundige Opfleller

zer narporingen in vele opzigten met mij overeenflemt.
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den wil, door ouderdom of ligchaamskwalen belet worden eenigzins voor eigen beftaan te zorgen,
1k begin met de laatitc foort , omdat zij ons het minfie Lang behoeft op te houden. Men weet , dat bij Grieken en Romeinen de ouderdom algetneen geacht was.
Zonder thans onze tijden te willen lasteren, (want ook
wij voeden achting voor de grijsheid) wil ik niet onopgemerkt laten, dat dezelve noodzakelijk hooger moest
gefchat worden in een' tijd, toen men nog geene of althans nog weinige boeken had, en de wetenfehap, op
lange ervaring gebouwd, de kennis van vroegere menfchen en zaken, een onderhoud , even aangenaam als
leerrijk, nergens beter voor de jeugd te vinden was,
dan bij die vriendelijke ; eerbiedwaardige grijzen, die
van vele jaren heugenis droegen , veel gehoord, veel
gezien, veel ondervonden hadden, en zoo gaarne, even
als NESTOR bij HOMERUS, aan den luisterenden
kring van jongeren eenige wijze lesfen en vermaningen,
gellaafd en veraangenaamd door zoetvloeijende verhalen,
mededeelden. In dien tijd lion de ouderdom niet ligt
gebrek lijden. De raadsplaatfen, de waardigheden, de
onderfcheidingen in den burgeraaat moesten bij voorkeur aan de grijsaards ten deel vallen. Het was voorts
te Athenen den kinderen als een hcilige pligt opgelegd,
your het onderhoud hunner verzwakte ouderen te zorgen. Wie . dit verzuimde, werd met eerloosheid gefiraft, en verloor zijne regten als burger. Aileen dan
waren de kinderen van deze verpiigting ontheven, wanneer het bleek, dat de ouders niet . gezorgd hadden, orn
bun, jong zijnde, zoodanig eene kunst of handwerk te
doen lecren, waarvan zij in bet vervolg eerlijk beftaan
konden. Beide wetten ftrekten om behoefte voor te komen; beide bevestigden de infpraak der natuur, die
de kinderen leert dankbaar te zijn jegens hunne ouderen, maar ook wil , dat de ouders bij der kinderen opvoeding wijsfelijk eenige zorg voor bun toekomflig onafhankellik beflaan dragen. Eene wet, gelijk aan de
eerfle, zal in onze dagen, bij den heilzamen invloed
der
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tier Christelijke zedekunde, niet wel noodig zijn. Dan
het voorbeeld der tweede zoude misfcliien aanleiding
kunnen geven ter overweging, of de that zijne zorg
voor het verftandelijk onderwijs van behoeftige kinderen ook niet behoort uit te ftrekken tot die voor hun
onderwijs in eenig handwerk of ambacht. Wij zullen
gelegenheid hebben, hiervan in het vervolg nog lets te
zeggen.
In de zoogenoemde Prytaneen der Grieken werden
Aileen die geven opgenomen, Welke gewigtige dienften
aan bet vaderland bewezen hadden. Eigenlijk gezegde
Oudemannenhuizen waren er in de ilaten der aloudheld niet. Alle inftellingen van dezen aard heeft men
aan de Christelijke held-laving te danken. Kinderlooze
grijsaards konden dus oudtijds tot behoefte en verwaarloozing vervallen. Doch de eerfte was minder te vreezen voor hen, die, geene kinderen hebbende, ligter
lets van hunne winften hadden kunnen overhouden; en
voor de laatfte werd de grijsaard meestal door den boogen eerbied, dien men toen voor den ouderdorn had,
beveiligd.
Zij, die in den oorlog waren .verminkt geworden,
werden te Athetzen, volgens cone wet van PISISTRAT u s , op landskosten onderhouden. Te Rome ontbrak bet den zoodanigen nimmer aan het noodige onderbond, daar eon eerlijk ontflag. uit den dienst altijd van
aanzienlijke belooningen verzeld.ging. Het zij genoeg,
dit kortelijk verrneld to hebben. In den lof dezer inftellingen , als voorbeelden voor ons ter navolging,
uit te weiden, zoude geheel overbodig en onvoegzaam
zijn, daar de liefdadigheid onzer natie to dezen opzigte
zelve een voorbeeld aan de natomelingfchap Ilan opleveren.
Voor andere gebrekkigen vind ik niet, dat bij de
Ouden van wege den ftaat zorg gedragen wierd. Ook
nog heden is doze foort van behoeftigen ter genade van
let bijzonder mededoogen overgelaten. Daar dit rnededooge.n, door Christelijke liefde aangefpoord, mild is
D3
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in bet geven van aalmoezen, zijn voorzeker de gebrekkige bedelaars nu veel minder te beklagen , dan zij oudtijds waren. Evenwel vindt zich het menfcbelijk en
ChristelR gevuel beleedigd door het akelig gezigt dezer gebrLkkigen, ter verzameling van aalmoezen doorpans op de ftraten bun verblijf houdende, en aldaav
fiat zelden aan felle koude of onguur weder blootgeHeld : en het finartelijke dier opmerking wordt nog vermeerderd door de bedenking, dat deze menfchen, zich
alzoo aan lediggang en luiheid gewennende, tevens in
zedelijkheid teruggaan; dat zij, bij het onzekere der aalmoezen , wel Bens te weinig, doch doorgaans meer dan
zij noodig hebben ontvangen, en van dit meerdere, bij
gebrek aan goede beginfelen, veelal een zeer flecht gebruik maken ; dat , eindelijk , het gemakkelijke dezer levenswijze voor den luiaard fomtijds zelfs den niet gebrekkigen vervoert , om door fchandelijk bedrog het medelijden ook aan zich cijnsbaar te maken. Een 'burgerInvalidenhuis, immers een openbaar toevoorzigt over
de gebrekkigen, is dus, mar mijn iets , dat
aan de menschlievende infteningen onzer befchaafde en
Christelijke burgermaatfehappijen bijna overal nog ontbreekt.
Voor de zieke hehoeftigen is bier te lande en elders
door de opcnbare Gasthuizen bij uitnemendheid gezorgd.
De tempels van E.s ci U L At) I U s te'Zpidaurus , te Athenen en elders ontvingen en herbergden wel zicken, die
dan voorts hunne genezing van de zorg der priestess
of de wonderkracht der om hulp gefineekte Godheid
verwachteden. Maar deze inrigtingen waren blijkbaar
minder voor armen dan voor rijken, wijl niemand,
ZOO het fchijnt, zonder offerande tot dezelve ward toeirelaten.
Dan, zoo de wetgevers oudtijds gem. zorg voor de
zieke of gebrekkelijke armoede gedragen hadden, erwas
eater eenigzins door hen gezorgd , ten einde deze foort
van hehoeftigen niet te zeer vermenigvuldigde. YCURD ILS had verboden, eenige kinderen op te voeden,
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den, dan welgelchapen en gezond ter wergild kwamen. Volgens eene wet van R O M U L U S, door eene
latere der Tienmannen bevestigd, mogt een vader de
wanlehapene vrucht, na ingenomen raad der Buren, dadelijk, hetzij dooLien , hetzij te vondeling leggen. Ook te yltbenen en elders was hieromtrent vrijheid
gelaten ; en van deze vrijheid werd door de behoeftigen
vooral veel gebruik gemaakt. Hunne uitzigten flechts bepalende tot bet tegenwoordig leven, dat y our hen reeds
kornmerlijk was , en bet weer nog zijn zoude voor hun
ziekelijk of gebrekkig kind, meenden zij het derven van
dit Leven voor bet kind zelf eene winst te zijn. Minder
nog zal ons dit ergeren, dan dat zelfs de grootfte wijsgeeren der ondbeid ,AR1S T 0 TELLS zoo wel als r L AT 0 , den kindermoord hebben goelgekeurd en aangeprezen. Men boucle echter in bet oog, dat, gelijk wij
thans onze bctrekkingen en waarde als -mensch met reden boven die van . burger ftellen, juist het omgekeerde
in Griekenland en te Rome plaats had. Waar het vaderland fprak , moest niet zelden de item der menschheid
zwijgen. Dat vaderland bad vooral verdediging, had
fuldaten noodig. Kon bet dus belang ftellen in bet leyen van een vocrwerp, dat den that Dimmer van dienst,
dikwijls tot bezwa,ar zijn zoude? Deze en foortgelijke
bedenkingen deden ook den verftandigaen onder de Ouden uit bet oog verliezen, dat met een ziekelijk ligchaam
fomtijds uitmuntende geestvermogens gepaard gaan,.en
dat ook ziekeliike kinderen dikwijls tot fterke 4nenfchen
opgroeijen. Het laatfle kwam hun onzeker voor; bet
eertte woog minder bij hen ,dan bet thans bij ons weegt,
omdat zij bet uitwendig fchoon des ligchaams bijna als
het kenmerk eencr fchoone ziel belehouwden, en, welk
eene waarde zij ook aan de ziel toefehreven, echter van
hare hooge beflemming en o-,:ilerfelijkbeid niet danduistere denkbeelden konden vormen. Ieder gevoelt , hoe
veel wij te dezen opzigte aan bet Christendom verfehuldigd zijn. Don, hoc nicer ons dit bet onmenfcbelijke
duet inzien van bet middel, oudtijds uitgedacht ter wering
D4
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ring van behoefte uit wanfchapenheid of ligchaamszwakheid, hoe meer de onderileuning dezer ongelukkigen
door de Christelijke liefdadigheid hij ons op hoogen prijs
moet gefchat worden.
Minder lof verdient het geven van aalmoezen aan dezulken, wien geene ziekte of gebrek des ligchaams,
rnaar alleen traagheid en vadzigheid, van het arbeiden
terughoudt. Weinig vinden wij deze foort van armen
hij de Ogden vermeld. En geen wonder! Bij eene min,
der algemeene zucht tot liefdadigheid waren ook de aanlokfelen tot lediggang en bedelarij minder. De armen,
ons in den Pilaus van ARTS TOPHANES voorgefteld ,
zijn grijsaards , die met hard werken naauwelijks den kost
kunnen verdienen. Van dezelfde foort waren alle die
genen, wier belang de RomeinMe gemeenslieden moesten voorftaan. Zij, die om brood en fpelen fehreeuw,
den, behooren tot veel latere tijden , toen de hen aller
matien naar de hoofclitad van het reusachtig Keizerrijk
was zaaingevloeid. Oudtijds had te Rome een bedelaar,
die werken kon , verontwaardiging in flede van mecielijden verwekt. Ook in Griekeniand kon de ledigganger
met geene hoop op goed gevolg bedelen, zoo hij niet
daarbij de kunst verliond van zich Of door pluimitrijkend gevlei of door vrolijke kortswijl bij de rijken aangenaarn te maken. Deze toch gaven noch de lekkere
beten hunner gastmalen, noch cenige andere gelchenken geheel om niet. Zij wilden , dat dezelve verdiend
zouden worden; en de tafelfelmimers moesten die te
meermalen zuur verdienen. Reeds de bedelaar IRUS
in de Odysfea is de fpeelbal der vrijers van PENEL
E, op wier wenken hij de itad rondvliegt om boodfcbappen over te brengen , tot wier vcrmaak hij met
ULYSSES om een flak gebraden geitenvleesch moet
vechten. Het ging den lateren Parafiten doorgaans niet
veel beter dan dezen IR us. Liever, dan zoo groote
fmaadheden te lijden , zochten vele, bij een toenemcnd
zedebederf, voor hunne luiheid voedfel uit het bijgeWI, en liepen bedelen als dienaars en priesters van
ISIS,
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4SIS, CYBELE, of de Syrifehe Godin. Doch ook

deze ondervonden dikwijls boon en teleurftelling. Op
fommige plaatfen, zoo als in de Grieklehe volkplanting
, was dit bedelen bij eene wet verboden. S 0L o N, die gewild had, dat de a:riders hunne kinderen
eerie kostwinning zouden doen leeren, had bij eene andere wet elken ledigganger met eerloosheid gerchandrnerkt; en iithenew molt zich langen tijd beroemt:n, geerte bedelaars binnen zijne muren te
Met de vestiging van het Christendom in het Roincinfche Keizerrijk, zag men, tcn gevolge der verk,:ercle
liefdadigheid van fommigen, fpoedig dc bedelarij
te toenemen , dat , reeds in den jare 382-11a CHRISTUS
geboorte, Keizer GRAT LANUS en ziine am btgen ooten
zich verpligt vonden eene wet nit te vaardigen tegen
hen, die zich, fchoon gezond en fterk van ligchaarn,
onbefchaamd het bedelen veroorloofden. Bij welke Regeringen van Zuropa werden niet in latere tijden foortgelijke wetten gemaakt, herhaald, met nieuwe ftrafbepalingen aangedrongen? Wij1 zich vele Befturen vergecoegden de bedelaars van hun grondgebied te weren,
waren deze , vooral toen afoul nog kleinere ftaten en iteden eene foort van .oppermagt bez.aten, langen tijd als
raketballen, die men zich onderling toekaatfte. Zoo
werd dan het kwaad, verpiaatst , mar niet weggenomen,
Beter waren die inrigtingen, bij welke men de luije bedelaars tot arbeid noodzaakte. ZOO mag onze Rad roem
dragen op haar Werkhuis, hetwelk echter beter des,
zelfs doel bereikt zonde bebben, indien het van den
beginne of aan door den lande onderfteund en van lands.
wege ware beftuurd geworden. . Voor zoo verre dergelijke inrigtingen, aithans bij den a-anvang, een te groot
bczwaar voor den that zouden opleveren, waren in dat
geval de bijdragen der liefdadigheid beter befteed. 1k
heb echter tegen vele dezer inrigtingen, en de foort van
welt in dezelve, bedenkingen, die ik meende bij deze
gelegenheid in het midden te moeten brengen.
De foort, natnelljk, van behoeftigen, over welke ik thans
banI) 5
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handel, fluit zich in een zeker opzigt aan die der zieken en gebrckkigen, van welke ik te voren fprak. Die
traagheid toch en vadzigheid, welke wij bij de lagere
klasien van het gemeen, vooral in de fteden, waarne,
men, gaat gepaard met een' ongezonden toeftand des
ligchaams. 1k onderftel, MM. HI-I., dat vele uwer
bet Leidsch gemeen kennen. Dit voorbeeld zal dan
voldoende zijn om aan te (Widen, wat ik eigenlijk bedoel, gelijk het tevens zal kunnen ftrekken om de bron
van het kwaad min of meer reeds kenbaar te maken. Om
gezond te zijn, heeft de mensch niet flechts brood of
ander gefehikt voedfel, maar ook bij dat voedfel vrije
Iucht en beweging noodig. De natuur hceft hem niet
gevormd om drie vierde van zijn leven in een bedompt
vertrek zittend door te brengen. Deze levenswijze kan
niet misfen ten nadeele van zijn geflel, ten nadeele
ner zedelijkheid te werken. Het gedurig inademen van
bedorvene lucht doet allengs zijn bloed en fappen antaarden. Naauwelijks kunnen nog zijne verltramde leden
hem met loomen tred van zijne flaapftede mar het weefgetouw, van dit naar zijne flaapitede voeren. Ilij verfuft bij het eentoonig handwerk, dat hij drijft. Verloren voor de fchoone tooneelen der natuur, vergeet hij
zijne betrekking tot God. Zijn geest wordt meer en
meer klein, bekrompen, arm aan zieiverheffende denkbeelden. Zij, die met hem opgefloten arbeiden, alien
aan hetzelfde euvel kwijnende , kunnen hem door kunnen omgang, of laat ik liever zeggen zamenzitten , geen
voordeel, gcene verbetering aan verftand of hart, wel
verdere ontaarding van beide en grooter zedebederf
toebrengen. Vadzige en verlaagde ouders telen zwakke,
ongezonde , naar geest en lige haam trage kinderen voort.
Veel is het , zoo deze eens de pints der ouders aan het
weefgetoaw vervullen kunnen. Tot anderen arbeid zijn
zij geheel ongefchikt. Vat dan, zoo, door veranderde
omitandigheden, de fabrijken vervallen of ftilftaan, en
daardoor aan deze foort van mcnfchen ook het noodige
voedfel begint te ontbrelten? Wat dan?
Ziot op

OMTRENT DE AltMOEDE.

59

Leiden , MM. HI-I.1 Van 28,000 inwoners hebben thans
meet dan 14,000 bedeeling noodig; 8,000 zijn buiten
Ilaat om re geven ; naauwelijks 6,00o zijn er overig, oin
den zwaren last diet bedeeling te torfchcn.
Bij doze befehouwing moet ik xvel, ondanks de kreten, van vele kanten tegen dezelve aangeheven, die vetnuftige nitvindingen, door welke werktuigen voor de
fabrijken de plaats van menlchenhanden vervullen, niet
flechts als een middel ter gemakkelijker aanfchaffing
van vele noodwendigheden , maar ook als een middel ter voorkoming van vele jammeren, als eon middel ter volmaking van het menschdom , hier met
dankbar,:u lof vermelden, en den wensch uiten , dat
dezLIve metr en meer algemeen mogen gebezigd worden. Die zittendc kunflen, Cartes fellalarix) welke de Romeiaen reeds als voor . mannen onvocgzaaiu
berchouwden, en daarom aan de laagfte klasie van het
gemeen overlieten, welke CYRUS aan de overwonnen
Lydiers opdrong, otn door vadzigheid hunnen moed te
fnuiken; die kunflen, nu door werktuigen gedreven,
zullen der lniheid Been verleidend en bedriegelijk voedfel meer aanbieden, en hij, die brood verlangt, zal
zich genoopt vinden , hetzelve op eene den mensch meer
voegende wijze te gaan zoeken. Want, fchoon zittende handwerken voor den man inzonderheid te wraken
zijn., zijn dezelve echter ook voorvronwen en kinderen
op den dour ongezond en nadedig; en het ware daarom
te wenfchen, dat men., bij de jnrigting,van openbare
werkhuizen en werkplaatfen van behoeftigen, aan zoodanigen arbeid de voorkeur gaf, die met beweging des
ganfchen ligchaams en het genot der vrije luchtsepaard
ging. Bij, doze zorg voor de gezondbeid der werkgasten
zoude men ook moeten trachten hunnen gezonken geest
op to beuren, en de vonken van kennis en befchaving
wederom bij hen op te wekken. Hoezeer het onderwijs
van volwasfenen moeijelijker valt dan dat van kinderen,
durf ik echter vastftellen , dat bij de groote Vorderingen,
die de leerwijze, in de laatfte jaren vooral, onder ons
gemaakt heal, zeer wel een onderwijzer zoude kunnen
ge.
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gevonden worden , die deze taak met gewenscht gevolg
op zich nam. Of zoude, daar web bier inzonderheid
Christelijke ijver hcilrijk op bet hart des onderwijzers
zelven zoude w erken , en hem best tot zijnen moeijelijken
post in that ftellen; zoude, zeg ik, geen dier Genootfchappen , die ter uitbreiding van het Evangelie zoo
wel hier als elders zijn opgerigt , te dien einde eenen
met het noodige toegerusten lceraar kunnen afzenden,
am licht te verfpreiden onder dezulken, tot wien wij
eker nog nadere betrekking hebben, dan tot de wilden van iffrika of Otaheitel
Door Leiden tot een voorbeeld te semen, heb ik
andere fteden geenszins willen uitfluiten. De fabrijkfteden kennen fchier alle de opgenoemde plaag, of loopen gevaar, dezelve eenmaal te leeren kennen. In eene
handelftad , als de onze, is dezelve niet zoo algemeen.
Er is daar meer ftrekking tot bedrijf, beweging, vet..
voer,, drukte. Een enkel handelhuis houdt honderd,
ja fomtijds duizend menfchen bezig aan. allerlei foort
van vverk , waarvan bet minfte tleel zittende verrigt
kari worden. Men hijacht, men torscht, men kruit ,
men batch, men ontlaadt , men fcheept af, men vaart.
Er beftaat eene gedurige afwisfeling, eene fteeds verfchillende wrijving van menfchen en zaken. Hierdoor
is de geest bij , alien opgewekter en de aanleiding tot
traagheld minder. Zoo het waar zij, (en vele waarnemingen fchijnen dit te bevestigen) dat bij menfchen, zoowel als bij planten en dieren , bet zoogenaamd kruifen der rasfen, of de verbinding met vreemde befianddeelen, het best paal. en perk ftelt aan het anclers onvermijdelijk teruggaan der geflachten, dm' heeft ook
'daarointrent eene handelftad vooruit , wijl de geftadige
toevloed van vreemdelingen, die voor een gedeelte zich
met der woon nederzetten , telkens aldaar de bevolking
bij gedeelten als vernieuwt. is het echter dat de bandel langen . tijd flilltaat, zoo moeten wel alle deze
voorregten cener handelftad 'mede ophouden. De werkzaambeid words in haren loop geftremd. Vele huisgezinnen verliezen met bunnen arbeid alle middelen van
be-
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beftaan, en vervallen daardoor tot armoede en behoefte. De Iiefdadigheid biedt hulp, waar zij kan; fointijds meer en langer dan zij moest. De bedeeling blijft
voortduren, offchoon de werkekke nood voorbij is, omdat uit behoefte lusteloosheid, uit lediggang luiheid geteeld is, en de behoeftige telkens de gelegenheid vetzuirnt , om Iveder aan vorigen of anderen arbeid, en
daardoor aan eerlijk verdiend brood, wakkerheid en genot des levees , te geraken. Hoe zoude het anders verklaard kunnen worden, dat de registers der Huiszittenhuizen getuigen van huisgezinnen, die gedurende meet
dan eene eeuw de weldaad der bedeeling genoten hebben? 1k noem bet weldaad; maar ik moest het zoo nice
genoemd hebben. Hier hapert bet aan de inrigting der
maatfchappij. Niet flechts die ontvingen, ook die gay en zijn van luiheid te befchuldigen. Men heeft het
minder moeijelijk gevonden, aalmoezen nit te deelen,
dan de oorzaak der behoefte op te fporen , en middelen
te beramen om haar te weren. Dat het euvel bier zeer
oud is, blijkt uit bet reeds gezegdc. Voorts heeft men
llechts in WAGENAAR°S Befehrijving van Anflerdani
de gefchiedenis der Huiszittenhuizen na te zien, out
overtuigd te worden, dat de armoede niet eerst nu,
ten gevolge der laatfte neringlooze tijden , tot zoo vele
huisgezinnen is doorgedrongen; maar dat van oudsher
het getal der bedeelden in deze Itad doorgaans veel grooter geweest is j dan men, bij den vorigen bloci van
dInklierdam , onder een wijs beftuur met reden zoude hebben moeten verwachten. De oorlogen, in bet midden
der achttiende eeuw door dezen -that met .Engeland gevoerd, kunnen wel als voorname oorzaken dezer verar.
ming worden opgegeven; maar ninnuer had zij zich van
dien tijd of door eene reeks van volgende geflachten uitgeflrekt, indien er toen bij het herftel van den vrede
meerdere zorg gedragen was om de bedeelden tot den
arbeid aan te fporen, en indien toen reeds de ftads
menfcholen met haar verbeterd onderwijs beflaan hadden. Hoe doelmatig dit middel zij, om armoede voor w
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komen, is voldingend door nicer clan done proef beven-,
tigd, daar no reeds in die zelide geflachten, Welke
dert hot-lc-10A jaren en mcer becleeld werden, kinderen,
op de fcholen opgevoed, naderhand de bedeeling heb,
ben kunnen misfen.
\Vij vinden bij de Ouden niets , dat eenigzins naar
eene dergelijke inrigting zwecmt. Maar — men vergete dit niet — zij hadden dezelve ook minder nooclig.
Die foort van behoeftigen, voor Wier kinderen de Arinenicholen inzonderheid nuttig zijn, was bij hen fchier
Diet aanwezig. Zij kenden Beene bedeeling, veel min
gellachten van bedeelden bij opvolging. Weinigen clurf,
den. zich onder hen aan en lediggang overgevcn ,
oinciat er onder lien voor dezen weinig of niets te
pen viol. WTie arbeiden kon, zocht daarom door arbeid een beflaan te vinden, waarin hij ook doors' anns
naar wensch flaagde. Somtijds , echter , kon het gebeuren,
dat verwoestende oorlogen, dure tijden, of eene overmatige bevolking, den nijveren burger verhinderden,
genoegzame vruchten van zijn' arbeid in te oogften, of
zelfs buiten de gelegenheid van te arbeiden flelden. Hier
ontflond dus de derde foort van behoeftigen , wien bet ,
bij vereischte ligchaamskrachten en de grootfle
echter aan middelen van beltaan ontbrak. Waar
deze foort menigvulciig was, had de flaat alles te vreczen. De verarmde landbouwers deden te meermalen het
Romcinsch Gemeenebest op zijne grondvest fchudden.
Geen wonder, zoo de oude wetgevers en ftaatsbefluurders deze foort van behoefte altijd zoo veel mogelijkzochten voor te komen, of, waar zij reeds inogt canwezig zijn, den that van dezelve te ontlasten. De betrekking, door ROMULUS tusichen de Patrich7rs en
Pkbejers, of Pail-one/2 cn Clienten, te Rome daargelteld ,
deed den laatflen 1)6 de eerilen clikwijis in hunne behoefte onderfteuning vinden. Dan, de inhaligheid der
Patriciers maakte welhaast deze onderfleuning tot een
bezwaar, daar zij bet geleende met woeker terug eischten , .en zich jegens den onvermogenden fchuldenaar
hard
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1 4rd betoonden , fchoon zij zelve aanleiding hadden gectven tot dit onvermogen , door , ter voldoening hunner
eerzucht , oorlogen op oorlogen aan te kweeken , die de
armePlebejers buiten that flelden, om, in bet gerust bebouwen hunner akkers , middelen ter afdoening der fchuld
en geheele redding nit hun ongerief te vinden. Vandear de bewegingen, die, door bet aanaellen van gemeenslieden en ande.re bepalingen ten voordeele der gemeente achtervolgd , den Romeinfchen Raad meer en
nicer het gevaar eener tot wanhoop gedrevene behoefte deden inzien. Gelukkig, dat de bijna onafgebroken
voorfpoed der Romeinfclge wapenen hem in that flelde,
om , telkens ten koste der overwonnen volkeren , akkers
en buit onder de behoeftige Romoinfche burgers nit te
deelen , en , bij ongewone duurte van leveusmiddelen , van
den overvloed der fchatkist gebruik te maker tot aanRoop van Loran buitenslands, dat vervolgens aan bet
Romeinfehe yolk voor een' bepaalden, doorgaans zeer
inatigen, prijs verkocht Nverd.
Op deze wijze bleef_ Rome langen tijd in rust , tot
dat eindelijk , bij het gedrogtelijk aangroeijen der Romeinfi;lie magt, de bevolking ook der boofdliad in diervoege aanwies , dat alle evenredigheid tusichen dezelve
en de zekere y oorhanden zijnde middelen van beilaaa
moest ophouden. Elke poging, om die evenredigheid
te herflellen, werd, bij bet misfen van haar doe', eene
aanleiding tot burgeroorlog; welke woriteling geen einde nam, dan met den val van het Gemeenebest, en de
geheele ontaarding van den lageren burgerftand te Rome
tot een' hoop verachtelijk graauw , overgelaten ter genade van den Keizer, die zelf ter genade fond van zijne Pretoriaanfche lijfwachten.
Het waren deze gevaren eener overmatige bevolking
inzonderheid , tegen welke de Griekfche wetgevers bunne doorgaans kleine flaten, de Grieklehe wijsgeeren hunne denkbeeldige burgermaatichappijen hebben wilien beveiligen, door
de huwelijken niet dan onder zekere
bepanngen toe te laten , Of vrijheid td geven tot het te
von-
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vondeling leggen der kinderen, waar de ouders geenc
middelen hadden am ze op te voeden , of de moeders
Van een reeds talrijk huisgezin aan te fporen om hare
nieuwe vrucht in het begin der zwangerheid te doen
verloren gaan. ARISTOTELES geeft dezen raad,
wier onmenfchelijkheid de Grieken nict zal geituit hebben, daar bet nog veel onmenlchelijker dooden, of te
vondeling leggen der kinderen, vooral van het vrouwelijk geflacht , als eene zeer gewone en natuurlijke zaak
befchouwd werd. Theben alleen maakte eene uitzondering, in Welke Itad men, bij onvermogen ter opvoeding
van een jonggeboren kind , hetzelve echter niet mogt
dooden of te vondeling leggen, maar brengen moest aan
eene daartoe geftelde Overheid, onder wier opzigt het
in flavernij verkocht werd , mits de trooper aannam voor
de opvoeding zorg te dragen. Ook te Rome was , bij eene
mindere vtijheid tot het dooden of te vondeling leggen,
het verkoopen der kinderen ulcer in zwang, en de vaders van een talrijk kroost ftonden niet zelden een of
meer hunner fpruiten als in eigendom aan anderen af,
die dezelve clan als hunne kinderen opvoedden. Bij de
eilanders der Zuidzee vinden wij de gewoonte der yitheniinfers en van andere Grieken weder. De vrome zendelingen hebben er met kracht tegen geljverd; en deze
ijver zal het doel bereiken, indien zij tevens voor de
opvoeding der aldus behoudene kinderen kunnen zorgen : zoo niet, dan zal de nood, die over het moederlijk gevoel zegevierde, ook wel ras hunne vermaningen
doen in den wind flaan. Een eiland, elke bepaalde uitgeftrektheid gronds , kan flechts een bepaald getal bewoners voeden. Van deze, inderdaad onloochenbare,
waarheid doordrongen, meenden vele Griekfehe wetgevers als een maximum van burgers voor hunne flaten te
moeten vastftellen, en, ten elude men boven dit maxi•
mum niet gaan zoude, was de vrijheid tot het te vondeling leggen der kinderen, -hoe onmenfchelijk dan ook,
ten minite doelmatig. Doch ik verwonder mij, dat zij
immer het beverken der huwelijken als tot dit doe!.
lei-

(31■111kE INT DE ARMOEDEe

.63

leidende befchouwd hebben; nog Meer, dat zij daar°Introit navolgers gevonden hebben onder fommige latere wijsgeeren en ftaatkundigen. Waar men belet in
het huwelijk kinderen te verwekken, worden deze buiten het huwelijk verwekt , en komen dan nog veel zekerder tot last van den flat.
Laat ons, Christenen, bij eene meerdere befebaving,
niets weder willen invoeren of aanprijAen, hetgeen
flrijdig is met de infpraak der natuur, of beleedigend
voor bet teeder gevoel der zedelijkheid. Laat ons nieta
van de Ouden willen overnemen, dan hetgeen betamelijk zoo wel als nuttig is. Zijn de middelen , door hen
ter voorkoming eener al te groote bevolking uitgedacht,
niet van dien aard, de wijze, op welke zij zieh van een'
reeds beftaanden overvloed van inwoners ontlasteden,
verdient lof en aanprijzing. Allerheilzaamst in alle opzigten was het afzenden van volkplantingen , door de Fenicifche en Griekfche fteden , naar kusten en ftreken, of
weinig nog bewoond, 6f door eenig toeval ontvolkt
geworden. Daar vonden de behoeftigen hetgeen zij
t' huis niet vinden konden, akkers en een eerlijk rniddel
van beftaan. Zij t vruchtbaar en vermenivuldigt en
vervullet de aarde I was het woord der Godheid aan het
vroege menschdom. Zij waren vruchtbaar en vermenigvuldigden, maar dachten niet om de aarde te vervullen, en zouden welhaast „zelfs in de vruchtbare velden van Sinear,, gebrek , honger en pestziekten onder,
vonden hebben, indien eene hooger magt hen niet gedwongen had uiteen te gaan. Met Goddelijke wijsheid was de plek, toen door hen bewoond, uitgeko..
zen, 'vanwaar, even als uit bet middelpunt eens cirkels, gelijkelijk volkplantingen konden uitgaan naar alle
toen reeds bewoonbare flreken van den aardbodein. Ten
noordoosten vonden zij Asfyria en Armenia , ten noordwesten het fchoon Klein- Azia ; vandaar was het overIteken -mar Europa, over den engen Bosporus en Hellespont, zelfs in de eer[te beginfelen der fcheepvaatt
ligt. Ten zujdoosten lagen de rijke lancionwen, door de
Iti,ENGDINV. 1817. NO. a.
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Indus en Ganges befproeid; ten zuidwesten Egypte ,
het naaste zoo wel a/s bet vruchtbaarfte gedeeite van
Afrika. Eene gelukkige ligging aan de Middellandfche
zee deed al vroeg reeds de Feniciérs zich op de fcheepvaart toeleggen, misfchien vroeger tusfchen de eilanden
der Roode zee of op de ftroomen van den Niji aangeleerd. De inval der Israelieten in Kanaan deed bij bet
uitdrijven der landzaten dezen eene toevlugt zoeken in
de vast verfterkte fteden der Feniciers , die, alzoo overvheijende van inwoners , volkplantingen afzonden naar
alle de kusten der Middellandfehe zee ,waar zich overal
bij de uitwateringen der rivieren gronden voor den landbouw gefchikt , overal de voordeelen van denzelfden
gunftigen hand aanboden. Asher/en en andere Iteden
van Grickenland volgden naderhand bet voorbeeld der
Feniciérs , door het itichten van volkplantingen, vooral
in Italie , Sicilie , Thraca en langs de boorden der Euxynfche zec. — De Romeinen namen ook telkens het
middel der. volkplantingen te baat , om zich -van eene
overvloeijende -volksmenigte te ontlasten; doch hunne
itichtingen waren minder weldadig, omdat zij fteeds door
verwoestingen waren voorafgegaan. Aileen de RomeinJche volkplantingen aan de oevers van Moezel en Rhijn
waren heilzaam, omdat zij daar en landbouw en befchaving met zich bragten. Wijder ftrekten zich deze zegeningen uit ,door den nooit volprezen ijver der eerfte predikers van bet Christendom; in Duitschland. Aan hen
darken wij' de driehonderd fteden , op welke zich nu
dat land verheffen mag; aan hen de vruclitbaarheid der
gronden, op welke , ten tijde van. T A CI noch granen, 'loch vruchtboomen voortwilden. —Eene min edele zucht dreef in latere tijden de Europeanen tot het opfporen der rijke gewesten van Azii en Amerika. Zij
zochten goud en overtolligheden, geene voldoening van
nooddruft en behoefte. Zij zondm volkplantingen uit,
die verwoesting en verderf met zich voerden, de aarde
ontvolkten, niet vervulden. De inboorlingen der noord erlijke landen vergingen onder den vreemden invloed
eener
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eerier verzengde luchtfireek. Langzamerhand echter
werd men door ondervinding wijzer. Den menschlievender geest begon te heerfc'nen. Behoedzaamheid en
gewoonte leerden de nakontelingen eerie lucht verdragen , voor de vadcren eertijds zoo verderfelijk. Ook in
de volkplantingen zag men uit naar min onzekere
nen van volksbettaan, naar landbouw en vreedzamen
handel. Noord - Amerika , onder een' gematigden hemel , hood daartoe zijne havenrijke kusten en de bijna
grenzenlooze uitgefirektheid zijner landouwen aan. Reeds
nu telt het millioenen inwoners , en houdt nog niet
op van gretig tot zich te nemen al wat in Europa geene middelen van betlaan of geene tevredenheid meet
vond. 0 Volkplanting, v66r bijna twee eeuwen in dat
land door ' Hollanders geflicht! o nieuw Amjlerdam!
waarom heeft de betrekking opgehouden, die eertijds
tusfchen u en dit Zmflerdam bettond? Wat thans uit de
Nederlanden naar u henen moge de bevolking
bier van haren overvloed ontlasten maar gaat ook geheel voor Nederland verloren. De landbouwers van het
voorgebergte der Goede Hoop zijn mede aan het moeder.
land vreemd geworden. Het gezegend Brazilie is thans
voor Portugal, vat het voor de Nederlanden had kunnen zijn. Van de volkplantingen, die ons overblijven,
zijn er geene zoo rijk in onbebouwde landen, geene door
g-etemperde luchten voor Europeanen zoo gezond, voor de
wakkere , onvermoeide nijverheid zoo gunllig. Met dat al
beproeve men daar liever te bebouwen, war bebouwd
kan worden ; men zoeke zich liever, even als eertijds
de Feniciers en 4lthenienfers , verre en fchaars bewoonde landen voor de vestiging van nieuwe yolkplantingen op ; men gedooge liever de verhuizing van
ten tleel onzcr bevolking .naar bet grondgebied van
vreemde Voriten of nation, waar onmetelijke akkers
nog gebrek hebben aan handen ter bebouwing, — clan
dat men ooit zoude moeten zeggen : wrest niet vruchtbaar en vermenigvuldigt niet , opdat geene bovenmatige
bevolking u aan al bet jammer 1'67,? 1, fhoeRe en gebre,t
E 2;e".
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ter prooije geve! Gods gebod luidt: vervullet de aarde! en zij is nog naauwelijks half vervuld. Amerika
begint meer en meer tot zijne bettemming te naderen;
maar 4frika en bet grootfte gedeelte van het noordelijk AziJ liggen nog bijna woest. En wat wijs ik u
Saar verre gewesten! Zijn er hier in Europa Beene
onbebouwde landen weer te ontginnen? Is hier in ons
Rijk zelfs de aarde vervuld, zoo als zij moest zijn?
Men blijft opeengepakt in iteden, waar de bronnen van
beitaan voor eene zoo groote bevolking wel in vroeger
tijd aanwezig waren, niaar federt lang meerendeels ophielden te vloeijen — en velden van onafziepbare
geftrektheid blijven in Gelderland, Utrecht, Drenthe,
Overijsfel, Braband federt eeuwen woest en ledig liggen. Onze voorvaders hebben zich eenwigen lof verworven, door in Holland poelen en meren tot weiden
en bouwlanden te hervormen; en deze lof ontvonkt
ons tot geen' naijver, em , als zij , van het water terug te vorderen, wat het oudtijds aan het land ontroofde! Men heeft in Holland gebrek aan gronden, en nog
nooit is men bed'acht geweest,oni,door het dooritelten
van de naaste keten zeeduinen, zich een' weg te banen
naar de achterwaarts gelegene waar zoo
vele honderden morgen lands voor veehoederij en landbouw als gereed liggen. .00k bet dorfte zand kan menfchen voeden; ook de fchraalite duin- en heigronden
kunnen, onder bet wijs opzigt van een goed befluur,
door de nijverheid in vruchtbare beemden herfchapen
worden. Derwaarts leide men de overmatige bevolking
onzer fteden af. Daar ftichte men nieuwe volkplantingen, onder toevoorzigt van 's lands regering. Daar
ontvange de nu. opgewekte vlijt in gepaste bijdragen der
liefdadigheid Kracht en aanfporing tot de heilrijkfte pogingen. Ik weet , dat van het verzwakt gemeen onzer ileden
zulke pogingen eer te wenfchen dan te wachten zijn. Maar
ik vind hier eene reden te meer, om tegen eene verdere verbastering in het vervolg te waken. Ik vind bier
eene nieuwe reden om to wenfchen , dat zich de zorg
VOW'
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voor de opvoeding der arnie kinderen meer ook met bet
ligchamelijke bemoeije, en althans lommige van lien tot
landbouwers opleide; gelijk men dit vO6r eenige ;area
niet de Aalmoezeniers weezen hier ter flede niet zonder
goeden uitflag begonnen heeft. Dan zullen voerarne
ontledigingen der fteden, op gezette tijden, eene mcgelijke zoo wel, als eene, gewenschte zaak zijn. Dan zal
paal en perk worden gefteld aan de ontaarding van het
geflacht , tot welke flecht voedfel, bedorvene lucht, en
gebrek aan de noodige beweging, op den duur aanleiding
geven in de fteden; ontaarding, die te meermalen , helaas , heeft moeten worden opgemerkt door mij en anderen, wier pligt het was, in deze of gene betrekking,
onderzoek te doen omtrent de jaren van arme kinderen,
en daarbij op hunne ligchaamsgrootte acht te geven;
ontaarding zoo ontzettend , dat ik dikwijls indachtig
werd aan de Indiaanfche leer omtrent het eind der Calijug of eeuw des onheils , en niet meer lagchen kon
om de voorzegging, dat 's inenfchen hoogte aisdan die
eons koolftruiks naauwelijks overtreffen zal.
Zeker h het , MM. HH. , dat , indien de Voorzienigheid niet waakte , en al wat onder de menfchen goed
en deugdzaam is zijne verpligting niet gevoelde om in
de wegen der Voorzienigheid te arbeiden, het kwaad,
zedelijk en ligchamelijk, even zeer de overhand zou nenen , tot eindelijke geheele vernietiging des menschdoms ,
als het nu bedwongen wordt , en, zoo wij vastelijk
vertrouwen , meer en nicer bedwongen zal warden,
door de onvermoeide pogingen van deugd en verlichting ter volinaking van bet menfchelijk geflacht. Zedelijke en ligchamelijke opleiding de: jeugd tot wakkere
en gezonde nijverheid, en beftendige zorg der regering,
dat de nijvere fteeds, het zij binnen-, het zij buitenslands , zulk een' arbeid vinde, als den mensch naar
zijnen aanleg en beflemming voegt ; eene bij aile flanden werkzame Christelijke liefdadigiieid, opdat het behoeftig kind onderwijs , de kloeke en vlijtige 0 het
vereischte tot zijn werk , de door jaren, ziekte of ligchaamsE3
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onvermogende hulp en verzorging
— ziet daar wat men van de tegenwoordige befchaving hopen mag! Wetgevers der aarde, aanIchouwt
haar, hoe zij groot en fchoon en van God gezegend is ,
bedenkt wat de mensch reeds op haar gedaan heeft, wat
hij verder nog op haar verrigten kan, en gij zult , verre van met de wijsgeeren der oudheid den loop der bevolking te willen ftuiten , niet vreezen , naar Gods
woord, den menfchen toe te roepen: weest vruchtbaar
en Yertnenigvuldigt u, en vervullet de aarde!
ChaaMSgebreken

JETS, OVER HET DRIEBURGER MINERAAL - WATER.

flan den Redacteur der Vaderlandfehe Letteroleningen,,

I

Mijn Heer!

n uw verdienftelijk werk der Vaderlandfche Lettereefeningen voor Oct. 1816. No. XIII. bl. 615. vinde ik
een .Berigt aangaande het Schwalbacher Bron - water ;
in een vorig nommer heb ik met veel genoegen gelezen
lets over het Geilnauer Mineraal =water , door den kundigen /If. _D. F. VAN DER SREGGEN c z. opgegeven ;
en nu laatitelijk in No. XIV. voor Nov. MI6. bl. 662,
over de waarde van het feheikundig onderzoek der minerale wateren; een zeer belangrijk vertoog, waarnit
blijkt, dat werkelijk de Heeren Doctoren weer dan te
voren indachtig zijn omtrent den aard der minerale wateren, en, het nuttig gebruik daarvan ondervindende,
dezelve naar den aard der ziekten aan hunne lijders voorfchrijven. In vroegere tijden waren de minerale wateren
minder bekend. Spa ,iiken en Pyrmont waren genoegzaatn
de eenigfte bronnen , die bezocht werden ; en zelden werden er bier te laude mincrale wateren gedronken. Het Fachinger, toenmaals bekend onder den naam van Borneerwater,, of Nasfausch water, werd in warme zomerdagen
met citroen en fuiker als lekkernij gebruikt, maar niet
413 medicijn,zoo als het nu al veel bij graveel of zwakke
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he maag wordt voorgefchreyen. Onder deze voortreffelijke Bron-wateren er , dat , weinig bekend, echter zees heilzaam is, en als zoodanig reeds bijna anderhalve Eeuw geleden befchreven is. 1k meen deDrieburger Mineraal-bron, weinig uren van Paderborn, en
omtrent 600 treden van het fledeken Drieburg geleden.
Voormaals behoorde de eigendom van deze Bron aan
den Bislchop van Paderbort2, en derzelver minerale
wateren werden voor rekening van de Domeinkamer verzonden en yerkocht , tot dat de Baron VAN SUN..
TORPFF, Brunswijkfehe Opperjagermeester,, dezelve
met alle aanhoorigheden in den jare 1782 kocht, (Driburger Tafchenbuch, herausgegeben von Dr. w.
A. FICKER, f. 88) die alles heeft aangewend, wat
tot gemak van het gebruik der wateren en baden dienen kan, nieuwe badhuizen en ialen gebouwd , wandelingen aangelegd, herbergen en logenient • in de badhuizen ingerigt alwaar men , y our gematigde prijzen ,
kamers , bedicning, ontbijt, middag- en .avondeten, als
ook allerlei wijn, bekornen kan. Onarent de deugden
en het gebruik der wateren en baden , leze men Phyficalisch Chimifehe Belhreibung des Gefundbrunnens zu
Driburg. Rildesheim, 1733. Als ook J . D. BRANDIS,
M. D., Anleitung Z11711 gebrauche der Drib urger Ba11/2f
den and B171.7112C71.
1792.
Reeds was deze Bron vermaard in den jare 1668 , hetgeen blijken kan uit de Monumenta Paderbornenfia,
p. 239, waarin de ziekten en ongemakken,. your welke
dit mineraal - water toen reeds zoo heilzaam was, befchreven zijn. Nader heeft de vermaarde Chymist w E sT Iz u i u n de beilanddeelen van dat Drieburger water
vergeleken met het Pyrmonter en Meinberger,, blijkens
de bier nevens gevoegde Vergelijkingstafel, waaruit kundige Doctoren en Chymisten kunnen beoordeelen, your
welke kwalen hetzelve kan en behoort gebruikt to worden niet alleen, maar in hoe verre hetzelve, vooral
door de ineerdere hoeveelheid wunterfalz en vastelucht,
boven aridere dergelijke Bron - wateren verkiesbaar is.
Het
E4
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HET DRIEBURGER NIINERAAL - WATER.

Het is alhier even gemakkelijk te bekomen als het Pyrmonter, dat eveneens de Trezer tot Bremen afkornt , en
men kan hetzelve in groote, middelbare en kleine fleafchen krijgen, welke laattle verkieslijker zijn dan de
grootere, dewijl men dan de hoeveelheden naar de zieken bepalen kan, en minder gevaar loopt van bet vervliegen der beftanddeelen; daar de groote flesfchen , te
veel voor gene portie zijnde, tot den anderen of meerder volgende dagen moeten bewaard worden, en daardoor veel van de kracht verliezen.
1k ben, enz,
VERGELIJKINGSTAFEL
van het Drieburger, Ilfeinkrger en Pyrmonter
Mineraal - water.
in 25
33efland- deelen.

Koolzuur ijzer.
Koolzure kalk.
Koolzure bitteraarde.
Zwavelzure kalkaarde.
Zwavelzure bitteraarde.
Zwavelzure foda , of
glauberzout,
Zoutz ure foda.
Zoutzure kalkaarde.
Zoutzure bitteraarde.
Harsachtige Rot.
Keiaarde.
Aluinaarde.

in 25 fC 1

in 25 It

Drieburger- Pyrmonter- Illeinbergerwater.
water.
water.

greinen.
33
175
7
270
65

greinen.
15
125
-17
188
175

greinen.
Si
142i

300
6
6

70

15
40

25

39
13
2i

12
384

381
7i

in 16
in 16
in 16
kubiekdui- kubiekdui, kubiekduimen water men water men water
Koolzuur gas, of vas22#
12
28
te lucht.
kubiekdui- kubiekdui- kubiekduiMen.
men.
men.
geteekende is in de befehrijving zfet. bepaald,
ne t suet
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EENIGE BIJZONDERHEDEN, EAKENDE DEN KROKODLE.

(Medegedeeld door een' Nederlander.)
Aan den Redacteur der raderlandfche Letteroefeningen,
Mljn Heer !
een der vorige Nommers van uw geacht Maandwerk,
vond ik omtrent de Krokodillen, dat deze dieren slimmer de
Javanen, of Inlanders, eenig Iced doer. CO Op grond van
eigcne ondervinding, gedurende een verblijf van ruin vtertien
jaren op verfchillende plaatfen in de Indien, meene ik deze
opgave te mogen tegenfpreken, daar mij ten minfte 12 of 13
Inlanders bekend waren, die door den Krokodil zijn verlIon.
den, op plaatfen, waar ik mij be y ond. In bet algemeen
lieerschc zelfs het gevoelen, dat, indien een Europe& van
Inlanders is verzeld , bij Been of minder gevaar loopt, wiji
een Krokodil her liefst op de Zwarten aanvalt. Ik voor mij
geloove, dat hij, hongerig zijnde, aanpakt, dien hij het beste krijgeu kan. Immers zijn mij voorbeelden bekend, zoo
wel van Inlanders , .die , van Europeers verzeld , door dit
fchrikdier werden overvallen, als van het tegenovergeflelde.
Duidelijk nog herinnere ilc mij den dood van den Timmerman s PECHT (t), re Macas/ar, in den jare 1805. Deze
man, een dolle jager, dwong een' jongen Inlander, hem met
eene zeer kleine lippa-lippa (kanoo) over de rivier bij
(nagenoeg 4 uur gaans van de hoofdplaats) te brengen; offchoon de zich daar bevindende Inlanders hem uit bezorgdheid verzochten, liever eenige oogenblikken te willen wachten , wanneer hij van een grooter vaartuig zoude worden
voor(*) Zie het Mengeliverk van 1816. No. XIII. bl. 62o.
(1-) Doze a sCHT, een Timmerman in dienst van het Naderlandsch
Gouvernement te Macasfar, had zich, buiten weten en zonder toeftemming van zijn' Chef, den Equipagemeester C ..... , van zijn kwartier
verwijderd, am te gaan jagen. Hij had het ongeluk door een' Krokodil
to worden verilonden, Den Heere C..... werd hiervan berigt gegeven.
„ Dat is zijn geluk:" antwoordde hij, nog geheel misnoegd over de
gcmankeerde fubordinatie: „ Dat it waarachtig zijn pink! Hij had an, ders een boos pak flagen gekregen."
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voorzien. Geen twintig voet van den wal, fprong een vervaarlijke Krokodil met klaauw op den rand van het vaartuig, hetwelk natuurlijk het onderstboven keerde. Dadelijk
greep het gedrogt den ongelukkigen SPECHT, een zwaarlijvig
man van ten minfle 18o , en verdween met denzelven; terwiji de kleine illacasfiat onverhinderd mar wal zwom.
De volgende bijzonderheden omtrent dit fchrikkelijke diet
zullen mogelijk niet onbelangrijk zijn.
De Krokodil legt eijeren in een aanmerkelijk getal: dezelve zijn niet veel grooter dan een ganzenei, van eene vuilachtig witte kleur, met eene blaauwachtige flreep of gordel
in het midden.
Even als de tijger, is hij zeer bang, en gemakkelijk te
verjagen : hij valt nooit ietnand aan, dan geheel onbemerkt en
ter fluik; en dan nog flechts, als hij door zwaren honger is
geprangd.
De monden van de rivieren op Java, in welke meestal een
zeer flerke firoom is, leveren hun overvloedig voedfel, door
de menigvuldig afdrijvende krengen; en dit is , dunkt mij,
de redcu, dat men op Batavia zoo zeldzaam hoort van menfchen, die door den Krokodil zijn verflonden, hetgeen veel
meet gebeurt op plaatfen, waar geene groote rivieren zijn.
Somtijds grijpt hij zijne prooi met den mull; fomtijds flaat
hij dezelve met zijn' flaart eerst °Inver. Men zegt, dat hij
zelden zijnen roof dadelijk geheel opvreet, maar dien eerst
onder den modder flopt en last rotten.
Ik heb het lijk gezien van een voornaam Inlander , hetwelk
was aangefpoeld op dezelfde plants, waar hij drie dagen te
voren, bezig met visfchen , in het gezigt van drie zijner kleinkinderen, door een' zeer grooten Kaaiman was weggeflagen.
Het ligchaam was geheel ongefchonden , uitgenomen den linker arm, die tot :um den fchouder was opgevreten. Dit is
het eenigfle voorbeeld van dien earl, mij bekend.,
De Krokodil bezit, near mijn gevoelen, de zintuigen van
het gehoor en den reek in een' hoogen grand. Zijn f/aap is
zeer vast; en, als hij op den oe- er van eene rivier in de zon
ligt te flapen, (hetgeen hij ec'e:er nooit doer in de nabijheid
van huizen, of op plaatfen, waar veel vaartuigen pasfêren)
kan men wel over hem heen fpringen, zonder dat hij wakker
worth. De Luitenant ROSEVELD, te Illacasfar , ontmoette,
Inet een jagend gezelfchap, een' kleinen flapenden Krokodii
Ann
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aan den oever van de rivier van Goa, en fchoot hem, met
eene pistool flijf aan den kop, dood. De Heer cr. A As s EN,
Tractements-boekhouder op dezelfde plaats, fond, zoo als
hij meende, op een' flam of fink bout, hetwelk een paar
duim' onder water in het gras lag, en fchoot op eenige eendvogels, wanneer hij een' fchok gevoelde en op verfcheidene
voeten afflands in het water viel; terwijI een vrij groote Krokodil, op welken hij geflaan had, en die door het fchot was
wakker geworden, in het gezigt van verfcheidene perfonen,
die zijn gezelfchap uitmaakten, met twee a drie fprongen de
nabijgelegen rivier bereikte. Ligt een Krokodil wakker buiten het water, dan ziet men hem vah t ijd tot tijd angflig
den kop ronddraaijen; bij het minfle gerucht loopt hij
haast in het water, of, is hij er niet ver af, dan bereikt hij
hetzelve gewoonlijk met omen vervaarlijken fprong.
Het is algemeen bekend, bij een ieder, die de Indiën heel
hezocht, dat zeer vele Inlanders aan eene verwantfchap tusfchen het menfchelijke -en Krokodillen-geflacht gelooven;
hierdoor meenen zij de zoogenaamde Kaaimans-bezweringen
te moeten verklaren. Deze belagchelijke dwaling vindt vooral plants bij de Inboorlingen van de kust Celebes en naburige
eilanden. Words een Krokodil gevangen, men neemt wel de
vrijheid hem om het leven te brengen, maar, met een fluk
wit linnen omwonden, wordt hij behoorlijk begrhven; vooraf, echter, wordt zijn ligchaam als overdekt door de talrijke
offeranden van wierook, betel, pirang, bloemen en dergelijke. Van vele ziekten is de Krokodil de oorzaak; en eene
offerande, als boven, in een mandje in het water gelatcu,
doer zeer vertrouwend op fpoedig herflel hopen.
Deze, de menschheid onteerende, dwalipgen daargelaten,
is het echter zeker, dat men in Maier; op honderden plaatfen
menfchen aantreft, die, voor een weinigje gelds, uit meren
en rivieren, Krokodillen doen te voorfchijn komen. Doch
dit is zeer wet te verklaren. Uit het boven aangehaalde toch
wegens den fijnen reek en het flerk gehoor, aan deze dieren
eigen, laat zich gemakkelijk afleiden, dat een Krokodil eenigzins tarn kan gemaakt worden; dat hij, op een zeker geluid,
of op den reuk van het een of ander, wordende gevoed,
daaraan gewoon wordt, vooral op plaatfen, waar hij moeijelijk voedfel krijgen kan; dat hij, alroos door dezelfde menfchen gevoOrd wordende, oak deze kat onderfcheiden, en
ira
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in zekeren zin gehoorzaa m words; dit toch is het geval met
alle, zelfs de y e rflindendfle roof dieren.
Ten flotte, zal een verhaal van mijn bezoek aan het Kaaimans meer, in Java's oosthoek , bier niet onaangenaam zijn.
Hetzelve ligt in het Difinct van Pcsfaronang , ongeveer
uur van de hoofdplaats, bij een dorp, waarvan de naam mij
ontgaan is. Het is, naar mijne gisfing, wel 6o voeten boven de oppervlakte der zee, en in den omtrek een groot half
uur gaans. Het water heeft eene groenachtige kleur. — Met
eenig gezelfchap be yond ik mij ten huize van den Heer O.
DE WEERTH, Refident van het gemelde Difirict; en wij
werden door zijn Ed. uitgenoodigd, het meer te gaan zien.
Wij bereikten hetzelve tegen acht ure des morgens, en begaven ons in een opzettelijk boven water vervaardigd barnboezen huisje, waar wij op thee, konfituren enz. werden ontMaid; terwiji de Demang (bet hoofd) van het dorp alles
tot de zoogenaamde bezwering in gereedheid bragt. Terwijl
deze wierook brandde, en hij de Krokodillen fchreeuwende
riep, (ieder van hen had een' VORSTELIJItEN naam, weaken zij,
vol g ens bet voorgeven, volmaakt kennel)) begaven zich 9 of
io Inlanders te water, ieder met een auk van een' pifangboom , op hetwelk een hoen met een touwtje was vastgebonden. Zij bragten dezelve een groote 3o voet van wal, naar
gisfing 12 a 15 voet van her huisje, waavop wij ons bevonden. Spoedig zagen wij verfcheidene groote Krokodillen uit
verfchillende hoeken kotnen aanzwemmen. leder van hen
maakte koers naar een van de hoenders. (De Krokodillen
zwemmen, veeltijds, met een gedeelte van den kop en met
de oogen boven water.) Digt bij dezelve duikten zij geheel
onder; dan in een oogenblik kwamen zij wederom boven,
grepen met eene onbegrijpelijite vaardigheid het hoen, en
verdwenen met hetzelve. Na verloop van omfireeks eene hal,
ve minuut, kwamen zij wederom boven, met den kop regtfiandig in de hoogte en het hoen nog in den belt:, hetwelk
zij dan boven water inflokten. Mlle de hoenders waren nu
geconfumeerd, op ddn na. Oak zagen wij een' zeer grooten
Krokodil, die van de overzijde van het meer kwam aanzetten. Een van de reeds genoten hebbende vond echter inmiddels goed, naar het overblijvende hoentje te zwemmen, en
zoude dit waarfchijnlijk ook genuttigd hebben; dan, Gen enke-
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kele fchreeuw van den Deming deed hem dadelijk zeer geboorzaam terugkeeren, en ieder kreeg zijn befcheiden deel.
Ik meen bij die gelegenheid te hebben verflaan, dat er niet
meer Krokodillen in het meer zijn, dan 9 of to, of zoo veel
wij er zagen. Zij fehijnen er in gebragt te zijn; en het is
loll ook wel mogelijk, dat, daar het meer niet zeer groot is,
T.
zij hunne jongen opeten.

DE ONSCHULDIGE -MOORDENAAR, OF DE ZELDZAME MOORD.

(Historical Memoirs D.f. my MB Time. By Sir N.
XALL, Bart.)

W R A-

De nabijheid der noordelijke provincien van bet Koningrijk
Napels aan de grenzen van den Kerkelijken Staat, en de gemakkelijkheid voor misdadigers in beide landen om ecne wijkplaats te vinden door over de grenzen te gaan, geeft nicermalen gelegenheid tot het plegen van de afgrijfelijkfte misdaden.
Omflreeks het jaar 1743 werd zeker perfoon, OGILVIE genaamd, een Ierschman van geboorte, een beroemci
heelmeester te Rome, wonende aldaar niet ver van de Piazzi
di Spagna, uit zijn bed geroepen op aandrang van eenige
vreemdelingen, die om den bijiland van zijne kunst vroegen.
Zij hielden voor zijn deur 1111 met eene koets; en, de deur
geopend hebbende, ontdekte hij twee gemaskerde mannen,
die begeerden, dat hij oogenblikkelijk met hen ging, dewijl
bet geval, waarin zij hem noodig hadden, geen uitflel Teed,
en vooral moest hij niet vergeten zijne iancetten mede re nemen. Ingevolge hiervan trad de heelmeester in de koets;
doch naauweWits waren zij de flraat nit, waarin hij woonde,
of men gaf hem te Veritaan , dat hij zich moest getroosten
om geblinddoekt te worden, dewiji de perfoon , bij welke
men hem brengen zoude, eene dame was van hoogen rang,
weaker naam en woonplaats volilrekt verborgen moest blijven. Ook aan dezen eisch onderwierp hij zich; en, nadat
men een groot aantal 1Iraten had omgereden, waarfcbijnlijk met oogmerk om te verhoeden, dat hij eenig denkbeeld
vonnde van het gedeelte der clad, werwaarts men hem brags,
hield de koets eindelijk flit. De twee heeren, die hem vergezelden , ilegen nu af, en, hem wederzijds onder den arm
nemende, geleidden zij hem in een huis. Na het opklimmen
van eenen naauweu trap, kwam men in een vertrek , waarin
hem
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hem de blinddoek afgenomen werd , die zijne oogen bedeltte.
Een zijner leidslieden gal' hem hierop te verflaan, dat het
noodzakelijk ware, eene dame van het leven te berooven,
die hare familie onteerd had, en dat men hem had gekozen
om dit uit te voeren, hewust van zijne bedrevenheid in zijne
kuns t ; dat hij de dame in de naaste kamer zou vinden, geheel bereid om zich aan haar lot te onderwerpen; en dat hij
op flaanden voet hare aderen moest openen, eene dienstbetooning, welke rijkelijk zoude beloond worden.
Op het eerfle voorflel weigerde o G I L VIE voffirektelijk het
plegen van eene dead, zoo geheel flrijdig met zijn gevoel:
doch de beide vreemdelingen verzekerden hem, met plegtige
bedreiging van wraak, dat zijne weigering flechts voor hemzelven doodelijk zoude zijn, zonder in het minfie te !tunnel)
baten aan het voorwerp zijns mededoogens; dat haar vonnis
onherroepelijk was geveld; en dat, indien hij niet verkoos een
foortgelijk lot te ondergaan, hij zich moest onderwerpen , en
den dienst doen, dien men van hem vergde. Aldus in het
maim gebragt , en al zijn bidden en voorftellenvruchteloos yindende, trad hij de kamer in, alwaar hij eerie dame vond van
eerie zeer belangrijke gedaaute en voorkomen, Haar het uiterlijke aanzien in den bIoei barer jeugd, gekleed in een luchtig
morgengewaad. Onmiddellijk daarop plaatfle eene vrouwelijke
bediende voor haar eene wijde tobbe met warm water, waarin zij hare beenen dompelde. Ver van eenige hindernis toe te
brengen aan het bedrijf, waartoe zij wist dat hij gekomen
was, verzekerde de dame hem van hare volkomene onderwerping, hem biddende om het over haar gevelde vonnis zoo
fpoedig mogelijk ten uitvoer te brengen. Zij voegde er bij ,
dat zij ten voile verzekerd was, dat er geene vergiffenis te
hopen ware van hen, die haar veroordeeld hadden tot den
dood, die alleen haren misflap boeten konde; en dat zij zichzelve geluk wenschte, dat zijne menschlievendheid haar lijden
zou verkorten, en weldra hetzelve doen ophouden.
Na eenen korten, maar heftigen flrijd met zijn eigen hart,
befeffende, dat er geene mogelijkheid overbleef ter redding of
ontfbapping, noch voor de dame, noch voor hemzelven,
daarenboven krachtig gedrongen om zijn werk to verhaasten
door de perfonen, die buiten flonden, en, ongeduldig over
zijn dralen, dreigden geweld aan hemzelven te plegen, indien hij ]anger fammelde, haalde OGILVIE eindelijk zijn lancet
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cet opende de aders der dame, en liet haar in korten
tijd doodbloeden. De Edellieden, het lijk naauwkeurig onderzocht hebbende, orn zich te overtuigen van de zekerheid
des doods, men vervolgens den heelmeester hunne tevredenheid te kennen, en boden hem eene beurs met fequinen
aan; doch hij weigerde dit bloedgeld met opgekropte veront.
waardiging , verzoekende alleen zich van een tooneel te mogen verwijderen, waaraan hij zonder afgrijzen niet denken konde. Zij flonden zijn verzoek toe, en, hem op
nieuw geblinddoekt hebbende, leidden zij hem denzelfden
trap of naar het rijtuig ; doch die trap, zoo als gezegd
is , naauw zijnde, verzon hij , om aan eene of beide zijden
van het befchot, telkens, terwiji hij trap voor trap afdaalde,
zonder dat zijne leidslieden her bemerkten, de teekens van
zijne vingers, die met bloed bevlekt waren, te drukken. Met
dezelfde voorzigtigheid, welke men gebruikt had om hem
van zijn huis herwaarts te brengen; werd hij nu ook weder
te huis gebragt; en, bij hun vertrek, bevalen hem de beide
gemaskerden, om, indien hij zijn leven lief had, het gebeurde nimmer bekend te maken, en er zelfs, zoo mogelijk,
nooit weder aan te denken. Zij voegden er bij , dat , indien
hij het ooit in de gedachren kreeg om bet te openbaren, of
zelfs maar om er naauwkeurig onderzoek naar te doen, hij
onmishaar aan hunne wreak zou . opgeofferd worden. En biermede , aan de deur affcheid van hem genomen hebbende,
vertrokken zij, hem overlatende aan zijne eigene overdenkingen.
Des volgendeu morgens , na eene langdurige befluiteloosheld , bepaalde hij om, welk gevaar ook zijne perfoonlijke veiligheid mogt loopen, in zulk een verfoeijelijk misdrijf niet te deelerr door het te verbergen. Intusfchen was
het eerie bedenkelijke en moeijelijke onderneming om de aanklagt te bewijzen, dewijl hij te eenemaal onkundig was van
de plants, werwaarts men hem gevoerd had, zoo wel als van
den naam en rang der dame, welke hij van het leven beroofd
had. Zonder nogtans zich te laten affchrikken door deze bedenkingen, begaf hij zich regelregt naar den Secretaris der
Apostolifche Kamer, en openbaarde hem alles, met al de om.
flandigheden; er bijvoegende, dat, indien de Regering hem
in hare protectie wilde nemen, hij niet wanhoopte om het
huis nit te vinden, en de eigenlijke mootdenaars re ontdekken.
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Jaen. BENEDICTUS DE XIV, (LAMBERTINI) toen op
den Panfelijken floe! gezeten, had Met zoo dra dit berigt
ontvangen, of bij nail de krachtdadigfte maatregelen o in de
misdadigers to oradekken. Bone want van de Sbirri, of
geregtsbedienden, werd op des Paufen bevel aangewezen
OGILVIE te vergezellen, die, uit fommige omflandigheden,
door hem opgemerkt, befluitende, dat hij buiten de 'tad Rowe was uitgevoerd geweest, begon met de landgoederen to
bezoeken, die buiten de muren der hocalflad verfpreid Hggen. Zijne navorfchingen bleken bij de.nitkomst zeer gelukkig te zijn. Op het landgoed Papa Julio, geflicht door Pans
JULIUS 'DEN III, (DEL MONTE) vond hij de bloedige
teekens met zijne vingeren op den muur gedrukt, en herkende gelijktijdig bet vertrek, waarin hij der dame het leven had
benomen. Het paleis behoorde aan den Hertog VAN BRACCI A No, het hoofd van welke aanzienlijke familie gezamenlijk met zijnen broeder dezen moord gepleegd hadden aan
hunne eigene zuster. Zoo dra zij bemerkten, dat dezelve ontdekt was, Damen zij de vlugt over de grenzen, alwaar zij de
vervolging van het geregt gemakkelijk to leur Heiden. Hier
eenigen tijd vertoefd hebbende, verwierven zij vergiffenis,
door tusfchenkomst van hunne vermogende vrienden, en het
betalen eener aanzienlijke geldboete aan tie Apostolifche Kamer; en verder onder voorwaarde, om, bij wijze van fchoorfteenfluk, in de kainer, waar.het misdrijf gepleegd was, eene
koperen plaat to laten flellen, waarin dat misdrijf en hun berouw moest gegraveerd zijn. Doze plaat, met de infcriptie,
was daar, weinige jaren geleden, nog werkelijk aanwezig.

a

LAURA ALDOBRANDINI.

ttrz z o, Hertog van Ferrara, nit den huize ESTE, had
van zijne beminde, behalve drie zooms, ook eene dochter,
Welke den naam — LAURA ALDOBRANDINI verkreeg. Zij
werd gehouden voor eene der eerfle fchoonheden van baron
tijd, en verboud met de uiterfte teederheid van de vrouwelijke inborst eenen hoogen, vasten zin.
Onder de vele vreemdelingen, welke het hof hares vaders
bezochten, was ook LEO VISCONTI, een reef des magtiJOANNES VISCONTI, die
geu Aartsbisfchops van
des-
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4estijds op niets minders was bedacht, dan om zijnen huize
de opperheerfchappij van gansch Italiê te verfchaffen. LE()
zag de fchoone L AURA voor de eerfle maal bij eene procesfie; zij was geheel in aandacht verzonken, en geene harer
gedachten behoorde aan de garde. De jongeling ontvlamde in
levige liefde, en welhaast was zijn hart met deze Heide alleen vervuld. L A URA was zijn eerfte woord bij het ontwaken; LAURA riep hij honderdmaal in zijne droomen.
Zijn eenig denken en flreven was van nu af aan, het meisje zijne liefde te verkiaren. Dic had echter zijne zwarigheden: want LAURA Ieefde zeer ingetovn, en vericheen nooic
bij hoffeesten. Het gelukte hem eindeltik, een' barer dienaars om te koopen, en door dezen een briefje in hare flaapkamer te brengen. LAURA vond het, des nachts bij het
ontkleeden, op een tafeltje liggen. Doch, daar niemand weten wilde, wie het briefje gefchreven had en hoe bet daat
gekomen was, verbrandde zij hetzelve ongeopend.
De jongeling vernam dit reeds den anderen morgen, en vet:
zonk in diepe zwaarmoedigheid. Hij had gehoord van eene
waarzegfler, die in een eenzaam huisje, buiten de poorten
van Ferrara, naast bet Magdalena- kerkhof woonde. Derwaarts
begaf hij zich, en bezwoer de oude, hem to zeggen, of hi,'
bij LAURA beantwoording zijner liefde vinden zou.
„ Ik zal mijne dooden vragen," mompelde de waarzegfler,
en fteeg in een diep gewelf neder, waaruit , toen zij den
fleen van hetzelve wegfchoof, een reek der verrotting opklom. Met ontzetting ontwaarde LEO het klapperen van
doodsbeenderen, en een bedompt roepen in eene hem vreemde fprake. De waarzegfler kwam weder uit de diepte op;
hare haren fchenen gezengd door zwavelvuur , en haar vetlept gezigt was nog bleeker en inge gallener dan te voren.
„ LAURA ALDOBRANDINI zal nooit hare liefde fcheiden
van hare hand!" riep zij met eene heefche item.
L E o wilde nog eenige vragen doen; maar de oude gal help
een teeken, zich te verwijderen. „ Ga," zeide zij ; „ de dooden worden onrustig, wanner het bloeijende leven hen nadert."
Hij ging, en had nu vast befloten, bij den Markgraaf on/
LAURA ' S hand aan CC !louden. Te huis komende , ontdekte
hij dit voornemen zijnen leidsman, den kamerheer PANFILO,
Elie zich alio moeite gal, hem daarvan af te brengen. Doch,
t#
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hij den van liefde dronken jongeling de ge..
te flelcie
volgen voor; re vergeefs. 'deed hij hem begrijpen, dat zijn
oont, de magtige Aartshisfeirop van 111ilaan , alles te werk
zou ilellen om dit huwelijk tegen te werken; te vergeefs herinnerde hij hem aan de toenemendc grootheid des huizes van
VISCONTI en LAURA ' S onwettige afkomst. „ Zij moot de
mijne zijn, al zou ilt ook Italie voor haar opgeven!" dit was
het ganfche anrwoord, welk tie flijfkop gaf.
P A N F I L o vaardigde , terflond eenen ijIbode naar
tot' den Aartsbisfchop af; doch LEO lachte er om, lien zich
des anderen daags bij den 11//aritgraaf aandienen, en vroeg om
de hand zijner dochter. Den Vorst was zulk eene aauvraag
wel .onrerriTachr, maar niet ormangenaam. Wanneer gij de
bewilllging van utven oom verkrijgen kunt, zoo hebt gij ook
de. milne," was het antwoord. Te gelijk bewerkfleiligtie hij
tnsfehen LAUR A en - den Graaf eene zamenkomst in den win
van het Plot. LAuR A's aanvalligheid, Mar edel voorkomen,
de verhevenheid van Artaren .blik , en de betooverende Loon
Rarer fpraak, verflrikten den jongeling ten. voile in onlosmalteIljke. banden. LAURA bleef bedaard, en ,gevoelcie niets van
inetterlieftle. Wel kon men -aati LE o's lionding en gelaat niets
laterispen maar LAURA ontdekte terflond in hem het trotfche
en gefloten beitaan, hetweik noch toe le :geven, noch te
wetrillan weer:
Het antwoord des: Aartsbisfchops bleef )niet lang nit; het
beflond, voor LEO, in de weinige woordeir - „ Mijn neef
heft'zijne bruid onder de eerfle Vorften-doehters van Italia:
ce roUken ; want zijne erfeni§ is een Hertogdont.". PANFIL0
011tVing . te gelijk geheime -voorfchriften' van gedrag, en het
bevel, terfiond met den Graaf nit Ferrara te vertrekken.
Deze wilde hiertoe geenszins belluiten; hii dreigde -zelfs met
zelfmoord, en zijne heftige-gemoedsgelleldheid liet alles vreezen. De Markgraaf -gerankte hierdoor in eene niet geringe
Verlegenheld; want hij had te vreezen, dat de worn des Aarts.
bisfchops op zijn huis zou vallen, en hij kende deszelfs onverzoenlijkheid. Hij ging dus met een bekommerd hart naar
zijne dochter, om met haar te raadp:egen. bedacht zich
kort , en zeide: „ 1k wil op het land gaan, of in een klooster, eb mij dam- zoo lang verborgen henden, rot deze dwa.
ze neiging van het jonge mensch zal eweken zijn."
Terwijl zij over de plants fpraken, war LAURA voor
eeni-
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eenigen tijd haar verbiijf zou nemen, bragt een oude dienaar
een mandje met bloemen. Toen bij het der Gravinne ALDOBRA NDINI wilde overhandigen, werd hij bleek , beefde
krampachtig , en zonk ais leventoos ter aarde. L A UR A riep
hare lieden; de 1ijfarts des Hertogs werd ijlings er bij gehaald; hij vond bet voorval zonderling, vorschte na, fchudde het hoofd, en beet den Markgraaf in het oor: „ De bloemen zijn vergiltigd, en waarfchijnlijk heeft ze de oude bij
het binnenbrengen beroken,"
De ongelukkige werd weer tot zichzelven gebragt; maar,
zijn veriland was gekrenkt, en her was nu niet meer te.ontciekken, wie hem de bloemen gegeven had.
De Markgraaf giste wel, dat de Aartsbisfchop in het fpel
was, en Signor P ANF ILO zich ten werktuig gebruiken her.
Hij beminde zijne dochter op het teederfe, en had bet kostbaarfe willen geven voor hare redding. Doch deze was niet gemakkelijk te bewerkftelhgen. De Markgraaf fprak er over met
zijnen biechcvader, eenen eerwaardigen grijsaard van de orde
der Barrevoeters.
Ik vertrouw God feeds meer dan mijzelven ," zeide de monnik;
ik zal bidden, en, wat ik dan
voor het beste houde, met Heerlijkheid mededeelen."
Pater HI L A a.ION begat zich in de kapel, en wierp zich
dear voor het altaar seder. Plotfeling kwam in zijne ziel eene
gedachte, als van boven; hij fond op, en ging Haar den
Markgraaf terug.
„ Brengt gij mij goeden rand, eerwaardige pacer?"
„ Mijns bedunkens is er geene zekerheid voor de Gravin
ALDOBRANDINI, ten zij haar naam. Ilk de rij der levenden
verdwijne."
Hoe meent gij dat ?"
„ Wij geven hear voor dood nit."
„ Men zal het Diet gelooven."
„ Men zal het wel moeten gelooven. Uwe Heerlijkheid
ken op de trouw en bekWaamheid van haren lijfarts rekenen,
en desgelijks op de befcheidenheid der Priores der Us-Ater/mm:1. Anders behoeft niemand van het geheim te weten."
De affpraak werd nu met den arts gemaakt, en ook met
LAURA, die zich moedig Haar den voorflag fchikte.
Reeds den avond des zelfden daps werd door gansch Ferrara bet berigt verfpreid, dat de fchoone LAURA ALDO.
II2.ANDINI in het klooster der Urfulerinnen gegaan was. De
Graaf
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beet op de lippen, teen bij het vernam.
Graaf PIS c o N
„ En zij meet toch de mijne zijn!" riep hij , en llampte op
„ Zij is cone bruid des llemels," antwoordde
den vloer.
PA NP IL O. „ Men zal zien, wie ze anderen meet afliaan!" voerde hem de Graaf MCC bitterheid tegen, en 11;47
in 't vrije veld, en broeide zeldzame aauflagen.
Des anderen daags Hot hij zich bij den Markgraaf namnel•
den; doch deze man zijn bezoek niet nail, wan t hij wilde
den Aartsbisfehop ook niet de geringfle aanleiding tot nieuwe
verdenking gev en.
De Graaf ging naar het klooster der heilige URSULA,
hetwelk een uur van de flad, over de Po, in een moerasfig
cord lag. Bij den aanblik der eenzame muren werd hij iets
bedaarder in zijn binnenite. Hui zette zich onder eenen marten populier,
neder, die aan den weg fond, en fineedde allerlei ontwerpen, doch erltende bij ieder deszelfs onuitvoerlijkheld.
Langzamerhand viel de avond, en met het graauwen der
fchemering zonken de huiveringen der eenzaamheid op de aarde neer. In het klooster werd eene klok geluid; derzelver
toon was zacht en zwaarmoedig.
„ Is dat de bidklok?" vroeg de Graaf aan een meisje, dat
zaelk en vruchten naar her klooster bragt.
ss Neen; het is de doodklolt," antwoordde het meisje.
Den jongeling werd her wonderlijk te moede. Op dit oogenblik fapte een man, op een' muilezel, het kloosterhof ult
mar de fad.
Voor wie Iuidt die kick?" vroeg LEO.
„ Voor de fchoone LAURA A LDORRANDINI,"antwoord.
de de man. „ Ik meet den Markgraaf het berigt des plotfelingen doods van zijne dochter brengen."
s, Zij is dus toch eerie bruid des Hemels geworden," momrelde de jongeling, na een lang ftilzwijgen, „ en hatelijk ge.
wormte zal het fchoone, bloeijende lijf verteren!"
llij fiend op, en zwierf nog eerie peas in het veld rend.
Bij zijne komst aan de fad hoorde hij reeds voor alle poorten van den plotfelingen dood der fchoone LAURAfpreken,
en hier en danr uitten ook cenigen het vermoeden, dat zij
vergeven was geworden.
Toen de Graaf te Inns kwam, zeide hij tegen zijnen gelei,
der: , Gij hebt buiten twijfel veruomen, ElijU edele P A NF
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dat de fehoone LAURA de mijne niet worden
F
doordien zij die van geenen man in het geheel worden kan.
Van Karen dood mompelen de Ueda' allerlei. Is criers waars aan,
zoo weec ik zeer wel, wie het vredesdrankje gekookt, en haar
aan den Hemel overgeleverd heelt. Voor u, edele pANF
o, zal ik alsdan een foortgelijk drankje laten bereiden, waaraa e;'j echoer niet misfehien eenen dag tang, maar dagen en
jaren lang flerven zult. En nu, Hasp wel; overmorgen ga ik
siaar Venetia, on u mad ilk te gaan, waar de firoppen bet
duurst zijn, want daar moogt gij uw leven wel het /angst
rekken."
Met deze woorden verwijdcrde zich de Graaf, en Het
PANFILO in groote verlegenheid achter. Het gepraat van
L A UR. A 's flood was hem terilond aangebragt, en eene vergiftiging fcheen hem p ier niet onwaarfchijnlijk, maar ditmaa/
ten minfle kon hij zijne handen in onfehuld wasfehen.
De Graaf visco nom des anderen daags affcheid ten
hove; de Markgraaf gar hem de verzekering, dat zijne dochter geenen geweIdigen dood geflorven was, maar, na flerke
verhitting en plotrelinge bekoeling, aan een toeval. Dit bedaarde den jongeiing, die, zonder dat, den levensdraad van
Signor AN F I L O der Schikgodinne had nit de hand gerukt.
Hij veriiet Fe.-nara nog denzelfden avond, om finartelijke
herinnerngen, meer hartstogtelijk clan innig, te verflrooijen.
De dag der begrafenis van de fehoone L A u it a brak aan.
Haar vader ging des avonds to voren naar Modena; maar zijn drie zonen waren bij het /ljkfeest tegenwoordig, benevens
veel y olk uit hrrara. Daar LAURA ' S broeders niet in het
geheitn waren, en diep in de ziel treurden, over het verlies
bunner zuster, zoo woonden zij ook flechts de lijkmis bij,
en verlieten de kerk, toen de kist nit de Sakristie gebragt
werd, en het requiem begon. De kist was open. L A U R A
lag er in Ms eene heilige, op welker lijk de verrotting geen
vat heeft. Zij had ecu wit gewaad aan, eenen leliekrans
het hoofd, en in de over de borst geflagen handen eenen
rozekrans van roode koralen. Het lied der eenwi ge rust begon; de priester trod toe, en zegende de doode Geen
oog bled droog. De kist werd hierop door twaalf nonnen
act het koor in het mint der kerke gedragen , waar de Ingang
in het graf was. Hier zou zij blijven than tot na de Vesper, en dan in den grafkelder worden bijgezet.
De
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De aanwezigen verdwenen voor en na; flechts eon jong
pelgrim bleef als vastgeworteld bij de kist than, en befehouwde de verbleekte trekken der hemelfche gedaante. Toen hij
niemand meer in de kerk befpeurde, knielde hij voor de doodkist near, boog zich over dezelve, trok van LAUB. A'S vinger eenen eenvoudigen gouclen ring of, en flak hoar daarvoor
eenen kostbaren diamant aan. Op dit oogenblik flond de Priores voor hem, en zeide:
„ Wat doec gij hier, pelgrim? Gij zult toch de dooden
Hier berooven."
„ Ik bob flechts geruild," antwoordde de pelgrim , „ en
waarlijk uiet om fnood gewin; immers, zie flechts beide ringen , eerwaardige vrouw!"
„ Maar, waartoe dit?"
, Die bier fluimert, moet eene heilige zijn, want in haar
aangezigt is niets van. dood en zoncle. De ring, dien zij gedragon heeft,' zal mij befchutten op mijne gevaarlijke wegen."
„ Gij zijt geen gewone pelgrim?"
„ Wel heeft mijne hand ook bet zwaard gevoerd, eerwaar•
dige vrouw!"
„ Uit wat land komt gij?"
Uit Duitschland."
Wilt gij mij uwen naam niet zeggen? "
Ik heet WALTER VON SCHONECK. Een oude monnik
beelt mij voorfpeld , ilt zou ire laatfle van mijnen 11am zijn.
Bier wilde ik mij wel in eene doodkist neclerleggen , om
eenmaal naaFt en met dozen Engel to ontwaken. Vaarwel,
eerwaardige vrouw! en wanneer mijn weg mij wederom mar
uw klooster voert, zoo veroorloof, dat ik het aangezigt dezer verheerlijkte nog eenmaal aanfchouwen magi'
IIij boog zich fuel over de kist, kuste LAUR A ' s hand,
en verwijderde zich uit de kerk.
LAUR A word op den beflemden tijd in het graf gebragt.
De Priores , eene nabeflaande barer moeder, verwijderde zich
geen oogenblik van de doodkist, en tegen den avond kwain
de lijfarts met eenen vertrouwden clienaar des Markgraafs;
want het nor was welhaast claar, dat de werking van den
flaapdrank ophouden, en de aan don dood gelijke fluirnering
zou eindigen.
(Net vervolg et; flat bierna.)
SCIIIL-
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scurumes

EERSTE BEZOEK.

Eerie zonderlinge Ontmoeting.

SCHILLER had, federt eenige jaren, door Dc Roovers,
Fiesko, en Kabezal en Liefde, de opmerkznamheid van geheel Duitschland 'gaande gemaakt, doch bijzonder door bee
baffle dezer treurfpelen ons vrouwen, als kaarfen de mugged, tot zich getrokken en — gezengd. Hij woonde thans
te Leipzig, en mij zon binnen kort eene reis door doze clad
voeren. 1k had zorge gedragen, dat men met hem van mij
gefproken had ; en men had mij verzekerd, dat hij mij zijne perfoonlijke kennis gaarne zou toeflaan. Ift meldde hem den dag
mijner aankomst, en verzocht, dat hij mij eon kaartje mogt
laten vinden, dat mij het uur hepaalde, wanneer ik hem fpreken kon. 1k kwam des avonds :Ian; ik vond het kaartje: des
volgenden middags ten zes ure kon ik hem verwachten.
Pc was vroeg op, doorliep (ik was dcstijds nog zeer jong)
de hoofdtooneelen van genoemde treurfpelen, en wat ik bij
dezelven gedacht en gevoeld had. Ik kon naauwelijks eten.
Nu maakte ik mijn toilet, zoo good, maar ook zoo eenvoudig, zoo befcheiden, inzonderheid zoo weinig aanzi.enlijk,
als mogelijk. Mijne bedienden. konden naauwelijks genoeg,
haast maken. Klokflag vier ure was ik gereed, en fchrikte
voor twee vervelende uren wachtens, die mij voor de deur
flonden. Des te aangenamer, en vleijende bovendien, was
het mij , dat reeds vOOr vijf de bediende binnenkwam: De
Heer Doctor SCHILLER.— Hoe! deze beleefde, welgevoedde, zich volkomen wel bevindende gellalte; deze levendige en
fchitterende oogen, met den vrijen, vasten blik; deze fatirieke trek om den mond; deze elegante, ligte kleeding; doze
gemakkelkjke houding; deze wellevende voorkomendheid; dit
ligte, kWellende wenden des gefpreks — dit, dit alles bezit
hij? bezit SCHILLER ? Dus riep eon en andermaal uit ,
toen hij mij na een half uurtje verlaten had. Hemel, wat
hebt gij uzelve wederom bij den neus gehad! — Bevallen
heeft hij mij, zeer bevallen; maar Loch gelled niet op dic
wijze, als hij mij moest bevallen hebben. — Of, zou hij
ook, viel mij no in, tegen u, als eene dame, opzettelijk den
befchaafden, aardigen man van converfatie Lebben willen fpelen?
F4
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len? Mijn bloed bruiste flerker; mijne \yang en glociden. Dear
kwam de bediende : lifijnizeer s cult. 1, En. Het is zoo, dacht
ik. Thans ziet hij zijnen misflag in, en koint terng om diets
goed te waken.
Ik ga hem te gemoet: een gelled ander, insgelijks zeer
knap man, treedt binnen! Eene naauwelijks middeimetig Lange, eenigermate gezette, krachtige, maar niet vieezige geIhilte; groote, opene oogen vol geest; ernflige miene; tamelijk vaste, hcchtende bilk; in den beginne eenigzins koele, afgemetene, maar doorgaans welvoegelilke, eenigermate
hooghartige manieren; weinige woorden, maar vol zin; eene
wat langzame, nadrukkelijke, weliniciencie fpraak. Dat,
riep het in mij, dat is de ware s ell ILL.E if. ! Met dien nagemaakten heeft de een of ander ewer vrienden a beet gehad,
en dat zat zich wel vinden.
Na de eerfle hoffelijkheden, wendde ik bet gefprek op
pazij en kunst. Hij het zich daarover gaarne in; hij fprak
doordacht en te gelijk ongemeen inpetnend. Van tijd tot tijd
begon hij te critiferen; hoe donkerder zijne nitfpraken wierden,
des te helderder werden zijne oogen, en zoo verkee!dde ik
mij ten minfle hem re verflaan. Slechts den ding bevreemdde
mij daarbij — joist in hem: hij fprak de Franichen zoo
voor! Welligt buigt en fchikt hij zijne grondbeginfelen ten
uwen gevalle, dacht ik, en gevoelde mij op nieuw fijn gevleid. Des te onaangenarner was het mij, dat hij na een
half nurtje reeds afbrak, en, in fpijt van inijn verzoeken,
heenging, doch met belofte van fpoedig weer te komen.
Dus was de beeldtenis, die gij u van hem ontworpen hadt,
toch niet gansch getrtist! zeide ik. Slechts nog ftrenger,,
duisterder, rower, veel minder verpligtend en hoofsch van
manieren, hebt gij u hem voorgefteld, en vuriger, ontzagwekkender! Des te beter, dat het anders is! of— wat zegt mij
mijn gevoel? — ook wel niet des te beter! — TerwijI ik
dit wil uitmaken, is er de bediende weer : Dant is nog een
Illijnheer SCHILLER, die verzoekt....— Hoe! wat? riep ik
verbaasd, en mijn geduld v erliet mij. Joist trad hinnen ceu
zeer tang, flinger man, grof van beenen, zeer fprekend van
trekken, bleekgeel van kleur, diepliggende maar doordringen•
de oogen, eenigzins flijven maar niet affchrikkenden blik, ongunflig gekleurd en voorgedaan hoofdhaer, eenigermate verwaarloosde kleeding, min of meer onbehouwen in het uitwet)-
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wendige, en Riles, vat hij met eerie 4epe, bijna holle iletu
eentoo nig daarheen zeide, was: 1k ben u dank fchuIdig, dat
ge mij zelve gelegenheid gegeven hebt om u in perfoon to
leeren kennel].
Mijne ontevredenheid florid voor het impofante der verfchijning. 1k zocht mij te herfielIen; het gelukte niet zoo
terIlond, en hij werd verlegen over verlegenheid. Mijnheer, begon is eindelijk, hier heeft een misverftand plaats.
Wie gij ook ziju moogt —
Ik ben S cut L L ER, zeide hij zeer droog en koud.
Ik weer niet, wat mij daarin wederom snag gepikeerd hebben; ik was waarlijk in ilaat om te antwoorden: Ik
heb Met geweten, dat deze beroemde Dieheer eene zoo tatrijke familie in Leipzig had, dat er misverflanden mogelijk
—
waren
Hij werd eerst nog meer verlegen, zag mij vervolgens
donker aan, zeide geen woord, en bragt mij juist daardoor
bijna van mijn fink.
Mag ik u verzoeken, begon ik eindelijk weer, eerie rot
of te leggen, die, zoo als ik zie, u geneert, en die de aardigheid, Welke men fchijnt voor te hebben, zou kunneu
bederven?
Hij zweeg nogtnaaIs eene poos, florid ftokftijf, zag mij
verdrietig in het gezigt, en antwoordde nu met ernst
waardigheid, maar zonder jets beleedigends in den Loon: Eerie
rot kan ik niet afleggen ; ik heb er geene op mij genomen.
Eerie aardigheid kan
ligt bederven; ik ben er niet van onderrigt. Dus zal ik liever affcheid nemen.
Hier boog hij zich een weinigje, en wilde gaan. Ondertusfchen kwam de bediende: De beige andere Heeren s (3' u IL-,
L ER.

Wie? zeide de lange man zeer bevreemd — intusfchen
kwatnen ze beiden binnen en naar mij toe, verzoekende om
verfchooning. — Hoe? zeide de ernflige man nu vriendelijker:
Gij bier, lieve it'INGEn? en gij , beste HUBER?
ja, lieffle Trajicus! antwoordden beiden ; wij hebben ons,
met behulp van uwen roem, bij deze dame eerie goede receptie willen bezorgen. p at wij op deuzeiven zoo veel vertrouwen gefleld hebben , verdient de erkentelijkheid , dat
gij 011.3 nu helpt ontfchuldigen.
L E 0-
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trefend Voorval.

EONORE, uit een der oudile Napdfcie Geflachten, was
eene volmaakte fchoonheid, indien er ooit zulk eene beflond.
Zij was aan Don MANUEL DE AR RIGO, een' Edelen Spanjaard , Kapitein van een Oorlogfchip, verloofd. Door eene
Franfehe vronw opgevoed, gevoelde en dacht zij geheel in
den geest dier untie. Zoo zeer zij vanhier baron aanfaanden
echtgenoot beminde, zoo weinig peilde zij de diepten van
zijnen flilzwijgenden, maar edelen aard. Zijue gerustheid nain
zij voor koelheid, zijn zwijgen voor onverichilligheid. Een
ongelukkig oogcnblik brag haar op het deukbeeld, zijne jaloezij op te wekken: zij geliet zich, diensvolgens, eenen anderen te begunfligen, offchoon zij inderdaad onfchuldig was.
Don al ANUEL werd bedrogen door den fchijn : drie dagen
bled hij weg. LEONORE, vreezende hem voor altijd verloren te hebben , was werkelijk troosteloos. Eindelijk yerfcheen
hij weder: beroepspligten moesten hem verontfchuidigen. 1-lij
was ernflig, maar teederder dan voorheen. „ Hoe bemin ik
u, mijne LEONORE! " zeide hij, terwijl hij haar in zijne
amen foot. Eenige minuten daarna floeg hij haar een watertogtje voor. Het was eerst negen ure 's avonds; het land.
buis lag digt aan zee. Met vermaak ftemde LEONORE
zijn voorflel.
Een verrukkelijke zomernacht; een liefelijk koeltje; de zee
iPiegelglad; heldere manefchijn. Don MANUEL zond de roeijers weg — „ De boot is ligt ," fprak hij. Zij flapten er
in. 1-lij zat voor LE o NORE, het gelaat naar haar toe ge.
keerd; de mann fcheen haar in het aangezigt. Zijue blikken
rustten met welbehagen op hare fchoone geftalte. Hij bad
haar om zijn lievelingslied, dat begun met de woorden: Eeziwig tot den dood beminnen, en met den regel foot: En tot in
den dood vereend. Zij zong het met het innigst gevoel.
Intusfchen had zich Don MANUEL tamelijk verre van land
verwijderd. , LEONORE bemerkte zulks.
Mijn MANUEL! " riep zij , „ wat wilt gij ? waarheen
voert ge mij?"
„ Ten dood !" antwoordde hij fomber.
„ Ten dood?
Wilt ge mij vennuorden?"
Neen!
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,, Neen! Wij zullen te zamen fterven."
Waarona Wat hch ik dan miscireven?"
„ Gedeuk uwer daadi"
„ Om Gods wile , boor mij !"
„ 1let is te bur. Ik heb den zachtften dood voor u gek oz en."
In dit oogenblik omvatte hij hare knien, en riep: " Dierbare vrouw! Eettlyi,,t tot den dood beminnen, en tot in den
dood vereend!" — De maan verborg zich achter wolken; de
boot hegon re zinken; LEoNon E verloor hare bewustheid.
Tot zich zelve ge!:omen, be y ond zij zich in hare kamer,
van haren vader, den Geneesheer en hare kamerjufFer:omringd.
Eene heftige koorts bragt haar Ilan den rand des grafs; zij herfleide om des te ellendiger te zijn. Kort daarop nam zij
den fluijer aan, en na' anderhaif jaar eindigde de dood haren
onuitfprekelijken rouw.
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S nap nn, Nap zachtkens, mijri dierbare wicht!

Sluit uwe held're blaauwe oojes nu digt!
Buiten is 't donker en !lit als in 't graf....
Sian) — moeder weert van u de onheilen af.
't Is een gelukkige tijd nog voor 13;
Spoedig, ach! fpoedig is 't anders dan nu:
Muth eens de zorg op uw bedfponde neer,
Lieve, dan flaapt ge zoo rustig niet meer.

Eileen, zoo vriencrlijk als gij, en zoo =lit,
Zweven om 't wiegjen en houden de wacht:
Naclerhand ciaien ze ook neer van omhoog,
Maar ach! dan wisfchen ze een' traan nit uw oog.
Slaap dan! Offchoon ook de middernacht naakt,
Eng'len zijn bij II... en moederlief woakt!
Rust dan, gerust op die zorgende . min!
Vroeg ook of Iaar, moeder fluimerc niet in.
(Het Hoopluitfcbe gevolgd.)

SPANDAW.

IA JAS.

DE J A 8.

Een fpotter, heeds gewoon zijn' fpotlust bot to vieren,
En afgerigc op fcherts in allerlei manieren,
Bey ond zich eens, op zekren cijd,
Tn eenen kring , waar men gewoonlijk de uren flijt
Met onderling zich to vermaken,
Al koutend over vele zaken,
Waarbij de kaarten en den wijn
Het alierminst vergeten zijn.
Juist was het w'ntertijd; de regen
Viel Itortend van den hemel near,
En dit maakte omen jongen heer,
Toevallig zonder jas, verlegen:
Wie toch words gaarne druipend flat?
De fnaak, op idles heeds gevar,
Was op een' vond bedacht, die hem hiervoor mogt hoeden;
Een' vond, dien niemand kon vermoeden.
Uit een der fpellen werd een kaart
Behendig opgezocht; en deze, heel bedaard
En ongemerkt ftraks aan den kapitok opgehangen,
Deed hij de plaats van eenen jas vervangen:
En, daar men hem nit 't oog verloor,
Ging hij, in dezen jas gedoken, heimlijk door.
Maar de eig'naar van het kleed, die, toen 't gezelfchap fcheidde,
Ook neffens andren naar zijn winterhulfel zocht,
En zijn verbeelding reeds door 't ilreelend denkbeeld vleide,
Dar dit onfmaaklijk wear op hem toch nets vermogt,
Stolid wel verwouderd en verlegen,
Dewiji een nietig kaarteblad,
Dat aan een bandje was geregen,
De plaats van zijnen jas bier ingenomen had.
„ Hij werd outwijfe:baar gefloien."
Doch 't bleef, bij navraag, flier verholen,
Wie zich het eigendomlijk regt
Op dit gewaad had toegelegd.
Des andren daags, toen men zich bij den roover meldde,
En hem, ter toetfing, eerst dit avontuur vertelde,
Toont hij den jas , en was ten autwoord Itraks gereed:
, Het beige u niet, raiju vriend," fpralt hif,„datik uw kleed
Gebruikte, om daarin voor den regen als to fehniien:
" Die fc4oneu zeveu beeft Inaj voer den jas die ruilen!"
GROBBE.

MENGELWERK.
NIEUWJAARSGROET,
Opgedragen ann het Anflerdainfche LerIle Departement
der Maatichappij TOT NUT VAN ' T ALOEMEEN,
den r3 Januarij 1817.
Door
IIARMEN KLUN.

H

et diehtftukje, mijne Hoorders1
waarmede ik deze voorlezing wenschte tc befluiten, is
door mij opzettelijk vervaardigd voor deze eerfte fpreeki
beurt in bet nieuwe jaar.—Er
.
ligt mij , naast mijne dierbaarfle betrekkingen, niets m aan het hart, dan Mijti
dierbaar Vaderland. Lang zag ik fmachtende uit naar
deszelfs verlosfing. Deze naderde; onze naam, rang,
roem en heil werden herfleld; en de overtuiging, dat ons
Vaderland het gelukkigite land van Europa wordenkon•
de, trof mij met blijdfchap. Natuurlijk this , dat ik,
peinzende over den gang van het u voor telezenedichtflukje, mijzelven vroeg: Heeft nu de verbetering van
ons lot inderdaad het gelijlte uitwerkfel gehad op ons
hart? — Waarom konde ik bier geen volmondig ja
antwoorden! Waarom ftonden mij bier zoo veel wrevelmoed, nimmer to voidoene bege'erten, overdrevene eigenliefile, miskenning van den uitmuntenden, edeldenkenden Man, die, als Boning, al den last van zoo
vele tegenfirijdige belangen torfchen, en zoo veel vernietigd volksgeluk weder oprigten moet , zoo on.
middellijk in den weg, en deden mij met weemoed zwijgen! — Ondertuslchen ziin er voor den waarlijk rent.
fchapen man, die niets , antlers zoekt of bedoelt dan het
gelnk van het verloste Vaclerland,-oogenblikken in het
Leven, waarin hij het als nuttig, noodzakelijk, ja pligtmaAIENGELIV. 18/7. NO. 3.
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inatig befchouwt, zich het verkeerde onbewimpelat voor
te ftellen, en er raad en leering uit te trekken. Zulke
oogenblikken zijn voorzeker die, waarin belangrijke
overgangen ons bij den loop der menfchelijke lotgevallen mcer doer tliittaan, — zijn die bij den aanvang van
een nieu\v jaar. Als zoodanig nu ook meende ik mij dat
tijdflip ten nutte te moeten maken, en onszelven datgene levendig voor to ftellen , wat de voleindiging onzer redding nog terughoudt, of nog onvolkomen doet
zijn. De overtuiging hiervan deed mij eene poging wagen, om U op de volgende eenvoudige wijze mijne gewaarwordingen te verzinnelijken. Ontvangt en beoordeelt dus als zoodanig, M. H., het dichtflukje, waartoe- ik thans eene dubbele mate uwer welwillendheid,
daar de wiize van bearbeiden mij geheel vreemd was,

inroep." (*)
(*) Dit gedeelte der vooraffpritak bij de voordraf „t,
r die
nit meerdere losfe ftukjes heeft beftlan, wilde de genchte
Dichter, ten einde den Lezer zijne bedoeling te duidelijker
kenbaar te maker), ook aan denzelven hebben medegedeeld.
Redacteur.

Het zou gewis onhoflijk zijn,
En hebben vast een' lompen fchijn,
Zoo ik dit {hag uur iets fpralc,
Waarin niet iets tot leering flak:
Want heden Ham het oude jaar,
Met al zijn' voorfpned en gevaar,
Met alles, wat het vroeg of gaf,,
Een plegtig affcheid van ons af.
Lewis, in zulk een' lanaten flond
Ontfluiten zich en hart en mond;
Dan fpreekt men dikwerf gul en ras
Een ernllig woordjen op zijn pas,
Opdat het oude Hier verkeer',

Alvorens het let nuttigs

Watt
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Want wie toch brengt zijn kleed ter kas,
Zoo lang er finet of flof op was;
Of wrijft er niet de kreuken uit,
Eer hij het in de lade fluit;
En legt er niet wat juchtleer bij,
Opdat het van de mot blijv' vrij?
Want als men dens verzuimt het kwaad,
Dan vindt het nergens heul noch raad.
Welaan clan, zien wij, met geduld,
Eerst aller,, en dan elk zijn bult;
En trekken wij dan, tot befluit,
Daar raad en troost en leering uit.
Tk fpreek niet van dat jaar of dug,
Toen elk zich zelf als Koning zag,
En zich vergaapte aan ijdlen fchijn,
En alles bass en heer won zijn;
Toen vele groote en kleine lien
`Viand' in hymn' uil een' valk to zien;
Toen elk gaf van veel kennis blijk,
En alles vrij was en gelijk;
Offehoon die Vrijheid was heel fli31,
Eti had een' Franichen rok aan 't lijf,
En die Gefijkheid zoo veel gal
Als 't lang reeds nitgedorschte kat',
Daar van de welvaart, die zij fchiep
Slechts 't oog van volheid overliep,
En elk toch, als der kindren hand,
Bleef aan zijn flrooijen pop verpand.
Ook zwijg ik van dat fchriklijk uur,
Toen twist en tweedra,,,t al hun vuur
Lungs Hollands uitgezogen grond
Verfpreidde', en niemand nitkomst vond;
Dat Coen de flimme vogelaar,
Die lang reeds had zijn netten kladr,
En, eerst een lokkend deuntje zong,
Koch langzadm ons in 't valnet drong,
Nu toefloeg, en, met wrok en gram,
Ons flagwiek, pluim en veren nam.
G
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Ik mast ook niet, wat fchoone dag
Elk na die nachtwaak rijzen zag;
floe Neerland, voor der volken oog,
Rees met verjongde kracht omhoog,
En Vorst en Volk in 't fchoonst verbond
Een onverwrikbaar bolwerk vond;
Zdd zelfs, dat, toes het wangedrogt
Weer op kwam dagen uit zijn krocht,
En tellende onze geestdrift niet,
Het op die rots to berften filet.
Neen, 'k kwel niet Met dat kwaad uw' geest!
Die booze dagen zijn geweest:
Want hij, die alles had getart,
Werd in zip] eigen net verward;
Zijn list en woede zijn gefthit ,
En, of hij nu al zings en fluit,
Geen mensch gelooft zijn vleijen meer;
Men ke p t den vogel aan zijn veer,
En (loot, voor 't kwaad door hem verrigt,
Zijne ijzren kooi voor altoos digs.
Maar, 't geen mij thans fpeelt voor den geest,
Is niet hergeen er is geweest;
Neen, vrinden! zeker en gewis,
't Is lets dat nog aanwezig is.
Want, als men trouw op alles let,
Wie durft dan zeggen, dat de fmet,
Die onze fchande find beflist,
Reeds gansch en al is uitgewischt?
't Is daarom nuttig in dit nur,
Bij 't flatig wislen der natuur,
Dat we alien zien, hoe deze vlek
Nog de oorzaak is van reel gebrek;
Opdat elk braaf en eeriljk man
Mag fchuiren, war hij fchuiren kan.
Wel nu dan, vrinden! zijn we opregt;
De waarheid dient hier rond gezegd:
Heeft elk van ons genoeg geleerd?
Is elk van ons genoeg bekeerd?
Trod,
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Trad, voor der Franfchen wuften zin,
Wear de oude trouw de huisdeur in?
Is elk war vrolijk en vernoegd,
iVu hij gerust zijn' akker ploegt?
Is elk to vreden in zijn' !land?
Mint elk zijn' Vorst en Vaderland?
Wacht ieder, met gepast geduid,
Dat eens her tijdftip word' vervuld,
Waar 't Vaderland, na zoo veel pijn,
Wear flerk, en rijk, en groot zal zijn?
lielaas! het nook verzaad Belang
Zingt nog zijn' ouden, wrevlen zang;
De Waan, die alles beter weer,
De Nijd, die alles zich vermeet,
De Wrevelmoed, die 't hart verteert,
De Trotschheid, die zoo gaarn regeert,
De Hebzucht, nook verzaad of vol,
't Speck alles nog zijne oude rol.
• Ziet! (roept men) war ook fchijnt herfield,
, Hoe 't koopgebrek de Beurs nog kwelt;
, En hoe vol zorg, en ongewis,
„ En klein de ganfche winst nog is!
, Hoe moeijelijk nog de Ambachtsman
„ Zijn daaglijksch brood verdienen kany.
• Hoe de Armoede om haai deel nog loopt,
, En men nog Huis en Hoven floopt!" .....
Daar men vergeet, dat iedre wond,
Die diep was in het vleesch gegrond,
Of Ziekte, die verouderd was,
Nook op het eerfle woord genas;
Maar, al was kwelt aan lijf of geest,
Aileen door tijd en vlijt geneesr.
Wie boort nog yank den klaagtoon niet:
„ Dat niemand nog vrmindring ziet,
Maar dat blijft drukken last bij last;
„ Terwij1 het bij geen' heilflaat past,
• Dat alles worth zoo duur betaald,
O Eu ' t geld worth daaglijks afgehaald." .....
Daar
G
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Daar men vergeet, hoe dat 's lands'
Ten bodem uitgeplonderd was;
Dat enkel geestdrifc, moed en geld
Ons volksgeluk en kracht heraelt;
En hoe veel, ondanks al 't
(Hoe kort nog) reeds verholpen is.
Maar, of men weinig klangt of veel,
Die 't roer auurt, krijgt zijn grootfie cleel:
„ Dan deugt zijn want niet , of zijn touw ;
, Dan dacht men, dat hij weaden zou;
„ Nu moest hij zeilen teen wind;
„ Dan mort men, dat hij 't fpoor Met .vincit
„ Nu rig hij zich te veel mar 't Noord,
„ En zeilt dus niet zoo als 't behoort;
„ Dan wends hij zich te ver Haar 't
, En heeft dus 't cioel der reis verbruid."....
Daar men vergeet, dat ieder land,
Dat hebben zal een' vasten fland,
En voor veel onheil zijn behoed,
Geen Noord van 't Zuiden fcheiden moet;
Dat dus, voor elk, ons vrij gewest,
Waar men zich keert, of wendt, of vest,
door iedren rang, voor elken hand,
iVioet zija hetzelfde Vaderland.
„ Nu is de Koning al re zacht ;
„ Dan wont hij te onbefuisd.-zijn magi,
„, Let niet genoeg op aller zin,
„ En dwingt maar vreeinde wetten in;
„ Nu was infchiklijkheid zijn pligt;
Dan is hij niet genoeg verlicht,
„ Want hij gelooft niet als gewis,
„ Dat onze kaeers het zonlicht is."
Of als hij, die gent refit ooit fchond „
Maar vrijheid aan de drukpers bond,
Doch hem, die dit te roekloos fchendt,
Oie band, noch wet, noch pligcen !cent,
't eene kwaati op 't andre pre.pt,
Som; op zijn lorape vingers klopt;
Dan
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Dan fchreeuwt men, zonder veel beraad,
Dat heel de Grondwet van den Staat
, Nu krachteloos en ongewis,
0 En flechts een lens of weerhaan is!"
266 zet men idles op den fchop;
Z66 zoekt men 't Itteinst gebrek zelfs op:
Daar hij, die dwaas zich dit vermeet,
Gewis op d' eigen ftond vergeet,
Dat ieder huis, hoe groot of flerk ,
Tech is en Myr een nienfehenwerk,
Terwijt hij , die het vitten minr,
Daar ligt een klein gebrek aan vindt;
En dat de Vorst, die rust, en tijd,
En leven onze welvaart wijdt,
als het flood en pligt gebiedt,
Zijn eigen bleed zelfs niet ontziet,
Voor elk, die ecrlijk denkt, gewis,
clwaalt hij, nog beminlijk is.
Slant vrij uwe oogen in het rond,
En ziet, of niet, tangs Neertands grand,
De' Weelde nog haar loknas
't al in home bullets welt.
Nog is, hoe zeer men 't ook gelooft,
Het Twistvuur niet geheel gedoofd;
Daar 't weinig helpt, wat me ook verfoeit,
Zoo 't kwaad niet gansch words uitgeroeid;
Want, of men op den poet al fchempt,
Daar words de peel niet tree gedempt,
De eenvoudige Godsdienftigheid,
Die dens door Neérland was verfpreid,
Nam die, in ieder huisgezin,
Reeds weer haar' ouden zetel in?
Streeft iedre vrouw en ieder man,
Zoo ijvrig als men flreven,kan,
Dat de Overdaad niet ftrekk' tot kruis,
Maar Orde en V1ijt kroone ieder hnis?

G 4
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Worde reeds ons kroost niet meer befinet
Door Franfche Wuftheid, Waan, of wet?
Maar worth het, als echt Neeslandsch blood,
In ooze Zeden opgevoed?
Staan onze Trouw en Woord weer vast,
Gelijk het Nederlanders past?
En zijn reeds onze Deugd en Eer,
Voor heel Euroop, cen fpreekwoord weer?
vrinden! vragen wij 't ons hart,
War ons bier fours nog flrekt tot fmart,
En wat, van alles, wat bekiijft,
Ons nog to betren overblijft.
Wanr, deugt niet in elks huis dat kwaad,
Het deugt nog minder in den flan;
Het dringt door iedren /land &as heen,
Gelijk de kanker door het been.
Zijn wij dus wijs en welbedacht,
En finoren we elke onnutce klagt :
Want, is het hell van ons gewest
Niet door onwrikbren moed bevest?
I.acht niet ons vrije volksbeflaan
Van ver weer de oude gtootheid aan?
Spreekt, leeft, en handelt elk Met .vrij,
En volgt, wat voor hem waarheid zij?
Werd niet door liefde, en trouw, en regt
Ons lot aan 't magtigst y olk gehechc?
pient elk niet, (wat gezegend lot!)
Zoo als bij dacht en wenschte, God?
Heft niet, wat welvaart ook vervloog,
De Handel reeds weer 't hoofd omhoog?
^ aait niet weer Neerlands vrije vlag,
Zoo ver men volken tellen mag?
is Met haar fchandvlek uitgewischt?
ilteft Wet ook zij dien ftrijd bellist,

for
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Die 't rot, dat naar geen regt ooit vraagt,
Van d' Oceaan heeft weggevaagd?
Komt, vrinden! dat bier 'c hart beflisr,
Or niec ons lot reeds heerlijk is?
Kong , leggen we alien , bij het graf
Van 't oude Jaar, de finetitof af!
En trekken wij nu, tot beituit,
Uit alles nog does lesfen nit:
Er dwaalt geen fchaap ooit nit de baan,
„ Of veel, die 't zelfde pad ook gaan.'!,
Daar velen fmeden, is 't gewis,
Dat flag te houden noodig is."
„ Hij, die het licht te vinnig fnuit,
„ Bluscht dikwerf alle kaarfen nit,"
„ Hij 's dwaas, die alles blindlings prijst;
's braaf, die breuk of fcheur ons wijst;
„
„ Maar hij flechts is een edel man,
„ Die heels at wat hij heelen kan."
„ Maar hij, die altoos mort en vit,
„ En altoos op zijn luimen zit,
„ Of hij gebrek of feil ook ziet,
„ Hij heeft de regte geestdrift niet."
Beminnen wij dan, vroeg en laat,
Hem , die voor ons ter nachtwaak gut,
Die rustloos zorgt, en ons gewis
Geen Koning flechts, maar Vader is.
Voor 't vrijgellreden Vaderland,
Voor onzen naam, en taal, en stand
Hebbe seder, op zijne eigen wijs,

Altoos en goed en leven prils.
Gs
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Want, fchoon men in de wei' e vecht,
En met geweld den twist beflecht,
Naauw echter naakc de wolf het dal,
Of alles Ichooic, in dat geval,
Zich digs to zaam, en grout en kleen
Klemt zich met dubble kracht aaneen;
Daar nu, op dien gefloten kring,
Wat kracht het ondier ook ontving,
Hoe hij ook aanvall' op dien buit,
Zijn razernij en woede
En hij, alum bedreigd, verjaagd,
TcrlIond het dal worth uitgevaagd.
Klemt, Nederlanders hart en hand
ZOcip zamen door het Vaderland;
En zorgt, dat, hoe gij foms verfchilt,
Of hem, die fluurt of went, bedilc,
Gij altoos,, als weer 't vreemd geweld
Genaakt uw vrijgefireden veld,
Uw' kleine', onnutten twist vergeet,
En t' zaam een' kopren ringmuur fmeedt,
En, vd•Or ge uw erf ter prooi weer geeft,
Eer op den batten puinhoop fneeft!
In dat vooruitzigt, vrinden t dan,
make elk, wat men bier finaken ban?
De lieve Vrede banne al 't kruis,
En bouwe op nieuw en hof en huffs!
Ras trede, bij elk huisgezin,
Wear de oude, voile welvaart in!
De eenvoudige Godsdienaigheid
Zij meer en meer bij ons verfpreid!
De Koning, ons zoo goed gezind,
Die alien als zijn kindren mint,
En onvermoeid, bij dag en nacht,
Your olize welvaart houdt de wacht,
Vinde eens het loon, zijn trouw bereicl,
In slier liefde en clankbaarheid I
Lang blijv' deze eedle Maatfchappij
Niel fleclit g de wens van Maas en Ij,
Maar,,
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Maar, door haar fchoonen, nutten nand,
De kroon van 't vrije Nederland!
Zoo ftorte dan de Alzegenaar,
Ook in dit nieuwbegonnen Jaar,
Op Vorst, en Volk, en Va lerland,
Op iedren kring, op iedren Rand,
Op elken leeftijd, meer en meer,
Zijn gunsc, en liefde, en zegen neer!
Dan nadert zeker eens die tijd,
tit; aarvan 't vooruitzigt ons verblijdt,
Dat Nee'rland weer, met kracht omgord,
Het oud, gezegend Neerland worth.

OVER DE GELOOFSLEUZEN IN DE PROTESTANTSCIM
/12R -I,EN EN DE HOUDING, WTLKE DE PROTESTANTEN TEN AANZIEN VAN DEZELVB,
DEILHED) IN ONZE DAGEN, BEIIOOREN AAN
TB NEMEN.

De

onvolmaaktbeid der menfchen is oorzaak, dat ex
fekten in den Godsdienst beflaan. Zij beitaan zelfs
den Christelijken , wiens eenvoudige zin door ieder
bedorven gemoed kan worden begrepen. Zij zijn in 't
Protestantendom, betwelk daardoor tot onbeflaanbaarheid met zichzelve is vervallen.
Deze fekten ziju gebouwd op zekere geloofsleuzen,
,geloofsbelijdenisfen : ,leerftelfels. .Deze zijn door zekere
perfonen, in zekere tijden, als hoofdfom der bijbelfche,
waarheid voorgeiteld; en te gelijk is bepaald, dat zij,
die in 't vervolg tot die gemeenfcbap , welke zoodaniga
geloofsleus had aangenomen, wilden bebooren , gehouden zijn zouden, dezelve ook te nemen voor de hoofdfom der blibelfche waarheid, en dus de plaatfen der II..
S. , op welke dat leerftelfel gebouwd was , zOO en niet
anders te veritaan, er die en geene andere gevolgen nit
of te dau de eeille ilellers der geloofsleus gedam hadden.
Mawr

Edo

OVER DE GELOOFSLEUZEN

Maar de tijden veranderen, en de menfchen ook. Het
gebeurt na verloop van eeuwen , door velerlei omaandigheden, dat de menrchelijite geest eene andere leiding
aanneemt, en datgeen, wat in den aanvang dier eeuwen
voor onbetwistbare bijbeliche waarheid werd gehouden,
dit nu niet meer wordt. Deze omflandigheid kan geenszins ten nadeele van den Bijbel worden uitgelegd, alsof
deszelfs inhoud zoo duister en onzeker ware. Integendeel, zij pleit voor denzelven. Want men ziet de menfchen van hunne ftelfels naar den Bijbel terugkeeren;
waardoor zij bewijzen, dat zij te voren door dezelve
van hem afgeweken waren.
Welke is nu de betamelijke houding van den Protestant, wanneer hij de onvolkornenheden inziet van het
leerftellel, hetwelk hij tot hiertoe heeft aangekleefd?
Deze: dat hij dit zijn inzigt eerlijk en openhartig belijde, zijn leerftelfel geheel, of datgeen ten minfle , wat
hij niet meer voor bijbelfche waarheid houden kan, ter
zijde Legge en voor vervallen verklare, en voor de waarheid, die hij in de plaats daarvau aanneemt, rondboruitkome.
Dan, is er niet misfchien een andere weg op ? Wij
verklaren ons tot dusver aangenomen leerftelfel anders.
Wij vinden er den waren zin van, welken onze voorvaders niet ontdekt hebben. Het leerftelfel is tot dusver niet goed verklaard, maar gelijk wij het thans verklaren komt het beter uit, kan het bljbelsch-wijsgeerig
bewezen worden waarheid te zijn, en geen gezond veritand kan aarzelen het aan te nemen."
Deze weg heeft deszelfs eigenaardige zwarigheden.1k
vrees, dat de geheele ftelling aangaande het misverftand
van vroegere tijden, en de bevoegdheid, zoo wel als
gefchiktheid, om bet leerftelfel beter te verk/aren dan
de voorouders gedaan hebben, op vele valfche vooronderflellingen rust, die, weggenomen zijnde, haar zullen doen vervallen — en ten andere ben ik beducht,
dat, wanneer wij Protestanten aldus te werk gaan,
wij ons onder deze of gene verdenking sullen brengen.
Is
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Is niet eene geloofsleuze, die eeuwen lang misver!ban en verkeerd verklaard kan worden, eene tegenltriidigheid in zichzelve? Eene vastgeftelde geloofsbelijdenis , toch, kan wel niets anders en niets minders moeten wezen, dan eene handleiding, door wellre een leder, de eenvoudigfle zelfs, als met eenen opflag van
het oog, gebragt wordt tot erkentenis van de hoofdfont
der waarheden, welke uit den Bijbel bijeen te zoeken en
tot een geheel te brengen, om meer danUnereden,niet
ieders zaak vooronderiteld wordt te wezen. Maar wat
heeft nu de leek gewonnen, wanneer de geloofsbelijdenis, die hem gegeven wordt, wederom zoo duister is,
dat dezelve, van den aanvang der vastftelling af aan,
let wel! order de oogen der ftelleren, ja door dezen
zelve, verkeerd verftaan en verkeerd verklaard wordt?
— Met te zeggen: „ onze kerkleer is tot dusver niet
wel begrepen en niet wel verklaard," wordt aan alle
voorgangeren, en aan hen, welke die kerkleer ontworpen hebben, eene pligtpleging gemaakt, wegens welke
ik geenen grond vind hen te benijden. Neen! eenekerkleer moet voor geene verkeerde opvatting vatbaar zijn;
zij moet eenen zekeren weg wijzen, of zij wijkt van hare natuur af en mist haar doel. Het is noodzakelijk,dat
elke letterlijke opvatting de door de ftellers hedoelde waarheid inhoude; want hun oogmerk was, datgeen, wat zij voor waarheid hielden, zoo tastbaar duidelijk voor te ftellen als het voorgefteld kon worden,
en geenszins , om het afhankelijk te maken van onderfcheidene uitleggingen. Daarom heeft men, ten aanzien eener kerkleer, met de letter , en niet met den geest
te doen en alles, wat men afwijkends van hare letter uit haar afleicit , onder den naam van geest der kerkleer, dat is haar inhoud niet, dat hebben de ftellers niet
bedoeld, en, lionden zij eens nit hun graf op en hoorden deze betere uitlegging der wijzere nakomelingen aan ,
zij zouden zich over dezelve hoogelijk verwonderen. —
Waar derhalve geloofsleuzen beflaan, daar zijn zij van
't begin af aan klaar en duidelijk gefteld geworden; de
z in ,
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zin, die in den aanvang aan dezelve gegeven werd,
de regte; en bet is eene volilrekte firijdigheid tegen de
riatuut eener kerkleer, dat zij eeuwen lang misverfta.an
en verkeerd verklaard, en de uitlegging der, zoo veel
later levende , nalcomelingen, fehoon afwijkende van
vroegere, de ware zoude wezen.
Behalve dat nu dit eene tegenfirijdigheid in zichzelve
is, komt er nog bij, dat twisten altiid de oorfprong
der geloofsleuzen, althans van zekere punten in dezelve, zljn geweest. Deze zijn dus ontworpen ter wederlegging van eene zekere partij. En waar het op wcderwij kennen immers de algemeene geleggen aankomt
neigdheid der menfchen om te willen gelijk hebben — daar
zouden de itellers van zoodanige formulieren zich onZeker hebben uitgedrukt ! daar zoude de uitlegging, die
tegen partij; gerigt was, de verkeerde wezen! Dit gaat
niet. Integendeel, wij lateren, willen wij zekerheid
aangaande den zin dier formulieren hebben, moeten ons
in de gefchiedenis Haar die tijden begeven, waarin
ontworpen zijn, en vragen: tegen wien ziin dezelve
gerigt? wat Wilde dus het kerkelOz leeritelfel weerleggen? wat, in tegenoverftelling van de meening der
tegenpartij, als waarheid.vastitellen? Het antwoord
moet altijd wiskunftig uitkomen; en geene latere tijden
kunnen den z•in eener kerkleer veranderen , zonder den
geheelen that des gefchils te vernietigen en — partij
gelijk te geveri.
Uit dit een en ander volgt dat bet eigenlijk zoo
veel als niets gezegd is : „ wij gaan van 't kerkeiijk leerftelfel der voorvaderen niet af; maar wij begrijpen het
beter dan onze voorgangeren , en dragen bet in dezen
beteren zin aan de tijdgenooten voor."
Maar wat is het dan, dat er onder dezen naam bij
zulke kerkgenootfchappen, die uititaande geloofsbelij-,
denisfen hebben, gefchiedt? Hoort flechts , wat de
oplettende leek zegt , zoo wel die geen , die met hetgeen
hem nu words voorgehouden tevreden, als die ontevreden is. Geen van beiden zullen'u zeggen, dat bet oil.
de
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de ilelfel,mits anders verklaard, gepredikt wordt ;maar
beiden zullen, de laatlIe met onwil, en gevende zijnen
prediker namen, die wel wat anders beteekenen dan
„ betere uitlegger van het oude ilelfel," en de eerfte
met welvoldaanbeid, zeggen, dat men van het Duda
niets meer boort dat er thans geheel antlers geleerd
wordt, dan de ouden deden. Dit is het naïve oordeel
van den genen, die fpreckt gelijk hij de zaken natuurlijk inziet; en wordt er ook al bij gemeld, dat deze en
die, van ouds gewone, uitdrukkingen nog nu en dan
gebezigd worden, er wordt wet duidelijk te kennen
gegeven, dat zulks zoo maar wat om de lens gedaan
wordt.
Wanneer men let op de bronnen, waaruit de verandering van denkwiize is voortgevloeid, moet het in 't
oog loopen, dat deze verandering wel lets meer is , dart
gezondere verklaring van het oude /eerflellel. Std, dat
het overbekend is , dat een kerkgenootfchap , door de vlijtige beoefening der fchriften van geleerde rnannen ui;
een of meer anderen, tot meerder licht gekomen is.
Wanneer nu dit kerkgenootfchap , dat anderen tot leermeesters heeft gehad, dezen, tegen wien het misfehien
voorheen als partij overflond, nailer komt in 't leerbegrip — lets , hetwelk ten tilde der ouden niet zoude zijn
gebeurd, die ook de denkwiize der gezegde fchriften
zeker zouden veroordeeld hebben, gelijk de genen, die
gelijk die ouden denken, nog doen wie zal dan zoo
dwaas zijn, deze verandering van denkbeelden, deze
toenadering, die een zijftap op eenen geheel tegenovergeftelden weg is, te houden voor niet meer, dan voor
cene gezondere opvatting des ouden leerbegrips ?
De gevolgtrekking is dus deze: een kerkgenootfchap,
dat vaste geloofsformulieren heeft, en van dezelve in 't
geheel, of van deze of gene punten in dezelve, afwijkt , is niet bezig met bet geven van eenen beteren
zin aan de woorden dier kerkleeren; maar bet is niet
meer van de meening der ontwerpers, het denkt over
die zaak nu antlers, misfchien geheel tegenovergeiteld,
en
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en verklaart ftilzwijgend de meening der vaderen geheel
of gedeeltelijk vervallen. De leeraar, die zijner gemeente , fchoon ingewikkeld , voorpredikt : „ de leer der vaderen is tot dusver door u niet wel begrepen; ik zal ze u
anders en beter uitleggen " — die verklaart daarmede alle
zijne voorgangers, tot aan de tijden, waarin die leer
ontworpen is, toe, voor onkundige menfchen, en misleidt zijne gemeente. En wanneer hij ouderwetfche fpreekwijzen tusfchenbeiden invlecht , zonder daarbij te denken, wat zijne oudere hoorders van der jeugd of aan
gewoon zijn gewecst er bij te denken, dan doet hij met
zijne kerkleer, gelijk met het Christendom de Neologen,
tot wien een Recenfent, bij gelegenheid tier beoordeeling van preken, die in dien fmaak waren , in eenHoogduitsch tijdfchrift , €ens zeide: „ Wist de hoorder,,
wat gij met die uitdrukkingen, die hij geheel antlers
veritaat en verflaan wil hebben dan gij doet — wist
hij, wat gij met dezelve meent, hij zou opvliegen, zijn
bock nemen en ter kerk uitloopen."
Deze manier van doen kan niet anders dan van den
nadeeligften invloed op de zedelijkheid van den 1,eraar
zijn; want hij worth daardoor aan 't plooijen, fchikken
en menfchcnbehagen gewoon, en doet voor de wearheld minder dan niets , omdat hij niet behoorlijk afhreekt,
wat afgebroken , noch behoorlijk opbouwt , wat opgebouwd moet worden , met den woord, den menfchen
niets- degelijks geest.
Het ligt geheel in de natuur der zaak , dat kerkelijke
leerftelfels eindelijk vervallen moeten. Zij behelzen nitdrukkingen en uitleggingen des Bijbels, die Naar ontftaan aan de hitte van den Itrijd te danken hebben, en
die de koelere nak@meling , al is hij niet Bens zoo yeel
verftandiger, niet meer kan aannemen. Zij belielzen
meeningen, die in den geest van dien tijd, waarin zij
geleerd werden, te huis behooren; die beantwoorden
aan den trap van verItandelijke befchaving, toen bereikt , aan de wijze, waarop de hervormers hunne godsdienftige vorming verkregen hadden, aan de tlenkbee/den
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den, die bun tot op hun verlaten van de Roomfche
kerk ,,varen eigen geweest, en waarvan later aangenomene altijd nog eenigzins kleur behouden moesten. —
\Vie, die niet geheel onbedreven is in de gefchiedenis
der Protestantfche kerk, of onbekend met den geest,
uit weiken de hervorming is geboren , ziet niet in, dat
deze leerltelfels in 't geheel niet hadden behooren te
beflaan, vooral niet als verbindende forrnulieren, die
hunnen belijderen al het verdere nadenken ontzegden?
De geest des Protestantendoms , immers, is de verwerping van alle menichelijk gezag in zaken des geloofs ,
en de aanneming van dat des Bijbels , als het eenige
wettige. Maar wanneer nu een Protestantsch Synode,
zonder eenig gevoel der inconfequentie, waarvan het zich
fchuldig maakt, zich vermeet te bepalen, wat als bijbelfche waarheid op deszelfs gezag moet aangenomen
warden, — wie geeft dan aan ons , Protestanten, bet
regt, eene gelijke magt aan een Concilie der Roomfche
kerk te betwisten? Dn offchoon wij al zeggen: ja,
maar wij verdoemen de andersdenkenden niet; ook
beletten wij niemand, van ons in gevoden te verfchillen, en ons kerkgenootIchap te verlaten ," — zoo is
deze onderfcheiding evenwel niet voldoende; want op
deze wijze noodzaken wij toch hen, die tot ons kerkgenootichap willen behooren, blinde volgelingen te zijn,
en brengen hen in ongelegenheid, daar de overgang uit
het eene kerkgenootfchap in,het andere toch , uit hoofde van velerlei betrekkingen, ook vele zwarigheden
heeft. Dat , eindelijk, de liefdeloosheid, waarmede de
Protestanten elkander behandeld bebben, van de zucht
tot verdoemen, der Roomfche kerke eigen, in de nitwerklels niet verfchilt, heeft geen bewijs nood I g. Allem dit moet nog aangemerkt worden, dat, naar mate.
cell Protestant racer overtuigd is, dat een andersdenkende door zijn verfchil in denkwijze geenszins van de
zaligheid is uitgefloten, zijne liefdeloosheid een zoo
veel te verfchrikkelliker aanzien verkrijgt , en hem te hatelijker doet voorkomen.
Groot
1Z
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Groot en befpotteli,k is verder de onbefiaanbaar.
heid, wanneer wij , aan den eenen kant, voorftanders
van kerkelijke geloofsformulieren zijn, en dezclve verdedigen met alle die kunstgrepen, welke daarop
gevonden zijn; terwijl wij, aan den anderen kant , er
van alwijken , maar gebouden willen worden voor
bandhavers en ontvouwers van derzelver waren zin ,
welke wij zeggen lang miskend te zijn. — Neen ! dat
is braaf en eerlijk, dat is Protestantsch, dat zal de
waarheid en de eenheid in de Protestantfche kerk bevorderen, wanneer elk Protestant voor zijn gevoelen
onbewirnpeld uitkomt; wanneer hij betuigt: „ dit of
dat punt der geloofsforrnulieren is , naar mijn inzigt,
niet overeenkomilig met den Bijbel; deze of die gevolgen houden, naar mijne bijzondere overtuiging, geen
fleck." — Deze handelwijze is te gelijk eene betuiging:
„ ik acht den Bijbel boven de formulieren, en verwerp deze laatfle, wanneer ik ze met den welverklaarden Bijbel ftrijdig vind." Wij moeten niet zeggen:
„ de Bijbel is altijd- de toetsiteen der formulieren geWeest; de vaders hebben aan denzelven elk punt der
geloofsleuzen beproefd, en 'de formulieren gelden dus
flechts in zoo ver, als zij de qilintesfence des Bijbels
zljn; gelijk zij -zelve- ons dan ook de vrijheid toeftaan,
om te verwerpen, wat wij, bij nader onderzoek, niet
met den Bijbel overeenkomftig moeten vinden." Zeggen wij dit, dan worth de vraag noodzakelijk : „ waarom is dan niet ten alien tijde van deze vrijheid gebruik
oemaakt ?" En wordt er geantwoord: „ dit is ten
alien tijde gefchied; maar men vond in de formulieren
hiets, wat, als itrijdig tegen den Bljbel, verworpen
had moeten worden:" dan werpt het kerkgenootfchap,
dat aldus fpreekt, zich ten uitfluitenden bezitter der
ware Bijbelverklaring op — en er moet wederom gevraagd worden : „ waarom vindt gij het dan juist nu
eerst noodig te betuigen, dat uw leerflelfel tot dusver
niet wel verklaard en begrepen is, en dat gij eerst nu
er den waren zin van moet opgeven?" Het gedrag,
het-
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hetwelk wij ftraks, als den Protestant betamende, hebben voorgefteld , is geenszins ftrijdig met die wilsbeid
en voorzigtigheici, die om der zwakken wille, en om
der waarheid niet nicer pa- dan voordeel te doen,pligtmatig is; maar de wijsheid, die pligt is, is zeer onderfcheiden van de maskering om des eigenbelangs wille.
Aan den anderen kant is bet even zoo zeer pligt ,dat
de Protestant, die in gemoede zich overtuigd houdt,
dat zijne geloofsformulieren met den Bijbel overeenftemmen , voor dit zijn gevoelen mede rondeliik uitkome,
en, is hij leeraar, overeenkomitig hetzelve predike,
zonder zich te floren aan de afketiring van hen, Wien
dit niet fmaakt. Ook dit te molten doen, daarvoor is
hij Protestant , en hij handelt in dezen niet tegen den
gcest van bet Protestantismus ovanneer hij flechts zich
onthoudt van anderen door zijn gezag aan dat zijner
formulieren te willen onderwerpen. Dit laatfte alle6n
is Anti - protestantismus. Wanneer de geloovige aati
zijne formulieren flechts de liefcle bezit, dan heb ik,
fehoon hij van een ander kerkgenootfchap zij dan ik,
met hem oneindig liever te doen, dan met hen, die
verlicht willen heeten , daarbij de eene onbeflaanbaarheid op de andere flapelen, en , in hunne doorgaande
bonding tegenover andersdenkenden , Wel wat anders
aan den dag leggen, dan liefde. Eindelijk gebeurt het
ook dikwijls, dat er weggeworpen wordt, zonder dat
men zelf regt weet op welken grond, alleen omdat de
geest van den tijd bet wit, dat dit of dat verworpen
worde; en het geval is geenszins onmogelijk, dat een
lid van het eene Protestantfc'ne kerkgenootfchap eons
aan een van een ander vroeg: „ gij werpt daar zoo dit
of dat weg, of, gelijk gij bet noemt, gij geeft eene betere verkiaring aan de woorden van uw geloofsformulier: weet gij wel, waarom gjj dat doet ? dat nWe verklaring minder grond heeft dan de oudere, verinits in
bet door u geloochende racer wijsgeerig waarheid ligt,
clan gij denkt?"
Dar zijn dus flechts tweederlei foort van Christeli s
ma.;
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nen, die den naam van Protestanten waardiglijk dragen, en die beide daardoor tot 6.6n worden, dat zij
vrijheid van denken handhaven. Vooreerst zij, die,
afwijkende van eenig leerftelfel, hetwelk zij voor 't
uiterlijke toegedaan zijn , daarvoor openhartig uitkomen , en belijden, dat zij in deze of gene punten niet
meer van de meening der voorvaderen zijn ; en ten tweede diegenen, welke, terwijl zij het leeritelfel van hunne kerk voor overeenftemmend met den Bijbel houden,
dat ook belijden, zonder de overtuiging van anderen
aan de hunne te willen onderwerpen. Dit alles kan
en inoet gefchieden met die voorzigtigheid en getnatigdheid, waarin de Zaligmaker en zijne Apostelen de
beste voorgangers zijn. Inftellingen, die bloot menfchelijk waren, ontzeiden zij volflrekt al 't gezag. De
Goddelijke inftellingen van Mozes — nooit gelijk te
flellen met geloofsformulieren , door menfchen zonder
Goddelijke zending opgefteld reinigden zij van misbruik en verdraaijing, en ontkenden geenszins, maar
leerden derzelver vervallen gezag, fchoon zij ze niet
met geweld affchaften.
Wanneer wij nu niet zoo liandelen , gelijk Protestanten betaamt., vrijheid nemende en vrijheid latende, dan
brengen wij ons onder menigerlei verdenking. Aan
onszelve zullen wij het te wijten hebben, wanneer de
vijanden der Protestantfche kerk ons van onbeflaanbaarheld befchuldigen, en op dezelve hunne hoop bonwen ,
dat die kerk eens wederom als zoodanig zal vervallen.
Onze fchuld zal het zijn , wanneer niet zij alleen, maar
ook Medeprotestanten, tot ons zeggen vooral wan'leer in 't een of ander land aan onze belijdenis bijzondere voordeelen verbonden zijn, of geweest zijn — dat
het ons niet om de waarheid, maar om den boventoon
onzer kerk, al zou die ook flechts in fchijn bellaan en
wij in ftilte nog zoo veel toegeven, te doen is, en w4
deze, ten zachtfte uitgedrukt, eerst zoeken, en het
zoeken van het Koningrijk Gods voor eene tweede zaak
houden, aan de eerfle ondergefchikt ; want beide kunnen
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nen Viet gepaard gaan daar bet eerfle andersdenicenden
van ons verwijciert,die, hoe genegen zij ook zijn mogten, met ons eene, op het woord des Bijbels gebouwde, gemeente van Christus uit te maken , het zich nimmer zullen laten welgeVallen , den eenen fektennaam
met den anderen te verwisfelen; te meer, daar zij datgeen , wat in onze geloofsformulieren kennelijk met den
Bijbel overeenftemt , of wat wij door nadere verklaring
molten verbeterd hebben, ligt ook bezitten, (vooral
wanneer wij later licht van hen ontleend hebben) en
daarom niet van geloofsbelijdenis beboeven te veranderen. De verfehilpunten zijn„ God dank! nooit vele,
noch ter zaligheid afdoende geweest ; juist dit bewijst,
dat menfchelijke bartstogten de oorzaak der fekten zijn
geweest zouden zij dat nu, in onze, in vele opzigten toch waarlijk verlichte , eeuw,, moeten blijven'?
Dat zou jammer zijn. Maar wanneer ondertusfchen de
fekten blijven, dan zal 't zoo uitkomen, dat menfchelijke driften nog niet zullen geleerd hebben, zich aan.
de Item van den Godsdienst te onderwerpen. En welk
Protestantsch kerkgenootichap nu te dezen aanzien eene
voorname rol inoge fpelen, het zal zich ten toon fieflen , en geen der anderen zal zich door desze/fs 'hatkunde laten misleiden. De prediking: er is geen verfchil onder de Protestanten zal , door 't vasthouden
en voor verpligtend verklaren van de letter der formulieren , dadelijk tegengefproken zijn; want waar men
deze voor verpligtend houdt, daar beflaat wel degelijk
verfchil tusfchen hen, die zich — al is het ook maar
o.m de lens — aan dezelve verbifiden, en hen, die dit
niet doen, of die andere hebben; en deze prediking
zal voor eene krijgslist worden gehouden.
Van welke zijdc de zaak ook moge befchouwd worden, de Protestant, die aan geloofsleuzen een verbindend gezag toekent , fpreekt zichzelven in die hoedanigheid tegen. Dit wanneer men flechts eenvoudig bedenkt , dat dezelve nooit die nuttigheid hebben te weeg gebragt, die men er van opgaf. Ilt wit
niet
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ontkennen, dat er tijden geweest zijn, waarin,
zonderheid tegenover de Roomfehe kerk, ciatgeen , wat
de Protestantfche leerde,, in een kort begrip zaaragegeld moest worden. 1\laar met geloofsleozen,waardoor
Protestanten zich van elkander afzonderden, is het gelijk met de ergernisfen: zij moesten er wel komen, omdat de menfehen zijn die zij zijn
ecbter wee den genen, door wien zij, als iteunfels van 't gezag eerier
fekte, tegen betere overtuiging aan, als verpligtend
worden behouden en voorgelteld! want dit gefchiedt
zonder eenige noodzakclijkheid, ja ten koste van 't
eenvoudig, zuiver Christendom. Die twisten, waardoor zij zijn voortgebragt , kunnen onder Protestanten
Diet weder ontitaan. Alma de waarde van een zuiver
bijbelsch Christendom gevoelt, al wat wezenlijk godsdienitig'verlicht is , fpreekt van vereeniging en haakt er
Haar, en wi] , wat bijzaken aangaat , gaarne den broeder deszelfs meening laten, terwiji h'ij hem evenwel als
deelgenoot aan Ehnen Heer, aan geloof, aan c:6nen
doop, aan 66nen God den Vader, en aan Utica heiligenden Geest omhelzen, en als medelid der 6c:ne kerk
erkennen wil. Waartoe dan nu nog geloofsleuzen, die
haat en fcheiding wekken , die nu cerst,regt begrepen
en verklaard worden; terwijl het er zeer wel door kon,
dat men ze in (lien tijd, waarin men zich van dezelve
als fcheidsmuur ter afzondering van anderen Wilde bedienen , en alzoo haar regterlijk en bepalend gezag noodig had, misveritond, en dos zoo goed als niet had? —
En zouden zij die orde, die eenheid wel ooit hebben
voortgebragt , wel -ooit die leiding aan .den ongeleerden
hebben gegeven, welke als oogmerk der geloofslcuzen
worden opgegeven? Waartoe deze vraag? De gefchiedcnis der kerk fpreekt duidelijk genoeg. Waarom hebben
zij nooit andersdenkenden overtuigd? \Vij zullen antwoorden : „ omdat die eigenzinnig tvaren , en onvatbaar voor overtuiging." — Maar , mijne broeders! deze
befchuldiging ontvangen wij van ooze Medeprotestanten gaaf terug; en wie heeft nu gelijk? — Nog meet.
Wan-
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Wanneer hebben ooit geloofsleuzen de leden van een en
betzelfde kerkgenootfchap tot volkomene eenheid in denkwijze gebragt? Deze vraag niet grondig beantwoorden, omdat ik dan genoodzaakt zoude zijn ergerlijke tooneelen op te halen. Laat ons flechts denken aan
de onderfeheidene aanhangen in eene en dezelfde.fekte,
en wij weten genoeg. Neen ! om eene, ten minfte fchiinbare, eenheid in de kerk te bewaren, om de gemoederen
onder 66n geloofsjuk te dwingen, om te beletten, dat
de afwijking van 't geloof, die in eene gezindheid bier
of daar pleats mogt hebben, zich openbare, om derhalve te kunnen zeggen: „ in onze kerk is alles eensdenkend"—daartoe weet ik flechts an middel: bet nitbannen of verbranden van andersdenkend/n. Wanneer
dit middel niet gebezigd wordt , zult gij alrijd in een en
hetzelfde kerkgenootfchap rinnfehen vinden , die de vrij7
beid nemen, en bij gelegenheid voor die vrijheid zullen
nitkomen, om over dit of dat punt anders re denken,
dan de nitftaande geloofsbcliidenis voorfehrijft.
Daar zijn zaken in den Ilijbel, die door gees aardsch
verfland op zinnelijke wijze kunnen begrepen worden,
welke wij daarom gebeimen noemen. Ik zal mij terflond
voor onze Protestantlehe geloofsbelijdenisfen . verklaten, wanneer derzelver vooritanders . mij kunnen aantoonen , dat eenig geloofsfornmlier deze zaken bevattelijker heeft voorgeiteId, dan de Bijbel dit doer. Zij
zullen, integendeel, veel moeite- hebben bet verwijt te
ontduiken, dat 'dezeive in de gebofsformulieren niet
Dog onbegrijpeffter geworden zijn. Naar Ieeft toch
de mensch , die Gods onderwiTs Verbeterde?
De ftellers van, en de geloovigen aan de geloofshelijdenisfen hebben, als Protestanten, aanilonds her verbindeni gezag der- formulieren Itilzwijgend mocten tegenfpreken, omdat zij ze op den Bijbel bouwden, en,
kwamen er bedenkingen tegen op , deze nit den Bijbel
— hoe dit dan ook in zijn werk mogt gaan — moesten
heantwoorden. Dit is het' tegendeel van de conftynentie
der Roomfche kerk, die tot de leeken zegt: „ gij kunt
H 3
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den Bijbel niet uitleggen of verftaan ; daarom zal de kerk
zeggen, wat er in that, en daarin moet gij berusten, zonder eenig verder bewijs te vorderen."
Eindelijk , wij priizen aan en bevorderen de lezing
van den Bi. bel. Maar wanneer de menfchen eerst nit de
geloofsformulieren moeten te weten komen, wat in den
Bijbel that , of wanneer die de onmisbare leidslieden
zijn, om de hoofdfom van de leer der zalighcid in den
Bijbel te vinden ; waarom zeggen wij dan: „ leest den
Bijbel vlijtig"— en niet: „ leest geloofsformulieren"?
Terwijl dan de fymbolifche ilukken der Protestantfche kerken, hoe natuurlijk en onfchuldig zij gedeeltelijk in de wereld molten gekomen zijn, het geloof, de
orde en de eenheid der denkwijze niet kunnen bevorderen; daar zij meer haat dan liefde, meet befpotting van
den Godsdienst dan vereerin g , en derhalve meer ongeloof dan geloof, meer verwarring dan orde in het rijk
der waarheid hebben veroorzaakt terwijl de Protestanten zelve niet ontkennen durlden, dat zij den Bijbel
alleen regterlijk gezag in zaken des geloofs toekenden ,
en dus , daar zij ook hunner geloofsleuzen een gelijk
gezag flilzwijgend wildcn toegekend zien, in duizende
tegenflrijdigheden vervallen moesten — wat moet men
nu denken van hen , die dit alles weten , en toch, Onprotestantsch genoeg, de fymbolen met alle magt vastbond en ?
Ik wil in geene uiterften vallen, noch de help en leiding, die de ongeoefende bij 't lezen van den Bijbel, in
zekere tijden en onder zekere omftandigheden , volffrekt
noodig heeft, ontkennen. Maar de ondervinding heeft
immers geleerd, dat de geloofsformulieren, gelijk zij nu
zijn, ook ecuwen lang door leeraar en leek kwalijk begrepen en uitgelegd kunnen worden. Dus heeft de ongeoefencle bij 't lezen van die formulieren weder van voren of aan hulp en leiding noodig, en kan er dan nog
niet eens op rekenen, dat zijn leidsman hem den regten weg leidt. — En ten andere, wat ook het geval
wezen moge, wanneer menfchen den Bijbel voor het
eerst
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ecrst in Vanden krijgen, zoo dat eeuwig, ook in landen, waar
de Bijbel zoo aigemeen in ha.nden is, en zoo veel gelegenheid gevonclen words, naar denzelven van der jcugd of aan
onderwezen, in deszelfs regt veraand en toepasfing door aanhooting der prediking en door gefehriften geleid te worden,
noodig brijven? — Bovenal moet men in 't oog houden, dat
er een volfirekt onderfcheid blijft tusfchen leiding of help ,
en geloofsdwang. Daar beflaat geene menfchelijke kunst of
wetenfchap, waaromtrent de leermeester nicer zoude kunnen
doen , dan den leerling op den weg helpen; terwijI deze den
waren geest, die hem door geenen mensch kan ingeflort worden, zelf moet vinden. Daarom blij ft ook :look een dentend leerling, nadat hij eeninaal de gronden van zijnen leermeester heeft ontvangen , volkomen deszelfs volgeling, maar
gaat op 't eind zijnen eigenen weg — en zuiks te meer, naar
mate de leermeester zelf minder geest bezat, of de kunst
min werktuigelijk en nicer voor geest vatbaar is. En wat is
minder werktuigelijk, dan de Godsdienst? wat kan derhalve
minder, den eigenen voortgang hinderende, bepalingen
den? waarin zijn dezelve minder vergeeflijk, te nicer, daar
tegen d‘valing in de gronden door den Bijbel zelf zoo degelijk is gezorgd?
Wat is dan nu echt Protestantismus? Dit, dat er geprotesteerd worde tegen al het menfchelijk gezag in zaken des geloofs. Dat de Bijbel voorgefleld . worde als eenige regter
dezen. Dat de Christen verpligt worde, datgeen te geloowat de Bijbel met ronde woorden , als volflrekt noodig
ter zaligheid, gebiedt te omhelzen. Dat men de waarlicden,
die nit dit ane, als noodzakelijke gevolgep, voortvloeijen,
als ook die, welke zoo in den Bijbel flaan, dat geenc, het
zij oudheid , oordeel-, taalkundige of echt wijsgeerige, nitlegging regt geve, dezelve anders op te vatten dan zij daar
flaan, den leek helpe vinden, en hem met bercheidenheid oplettend make op de grenzen van zijn aardsch veraand. Dat
men hem aan den heiligen en zaligmakenden inhoud des Bijbels , en al wat daaruit voor zijne deugd en blijmoedigheid
voortvloeit , gefladig indachtig make, en hem verpligte, de
echtheid van zijn geloof door reinheid van hart en zeden te
bewijzen. Dat men hem de vrucht van eigen onderzoek en
nadenken — dezelve zij nu overeenkomflig met de aangenoaanbiede ter eivene fymbolen, of van dezelve afwijkende
H5
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gene beproeving. Maar dat men hem voorts in alle dingen,
waaromtrent de Bijbel niets .flellig bepaalt, die vrijheid late,
die bij als, denkend wezen, als Protestant, en als Christen eifchen kan. De dwaling immers, —gefteld ook, dat dezelve al
cells jets , wat wij voor hoofdzaak /louden „ van verre raaktewanneer zij uit het hoold, maar niet uit het hart komt, zal
Diet verdoemen. Daar kan op het ednig fundament des hells,
jEZUS, CH1155'1'118, veel gebouwd ivorden, dat wel verbranden moet; maar bet kan nooit zoo flecht zijn, dat het
den bouwmeester verdoeme — en wanneer het hem verdoemde, dan ware ook zijn grondflag de regte niet geweest. En
voorts, wie zijn wij, die eens anderen huisknecht oordeelen? Hij ftaat or valt zijnen elgenen Heer. Doch hij zal wel
vastgefteld worden: want God is magtig hem vast te !Wien.
Wie nit flechtheid van hart den Bijbel verwringt, zal door
Been menfchelijk gezag ooit tot het regte geloof gebragt worden: derhalve wordt door 't gekuik van den Bijbel op zichzelve de deur tot het ongeloof Diet opengezet, en door verbindende formulieren niet gefloten. Eenheid van dcnkwijze
ten aanzien van bijzonderheden, en ten aanzien, van datgeen,
war boven ons aardsch verftand gnat, komt er nooit, zoo
tang menfchen menfchen blijven: waarom dan die herfenfchim
met geweld nagejaagd, en de menfchert gedwongen, (er is
velerlei loon van dwang) zich bij eene fekte, als bezitfter
van het ware geleof, , te voegen? De menfchen. moeten ruimte behonden, am Oak iees door nadenken te vinden; zoo
moet htna : geloof hull eigendom worden. , Vrljheid, daaromtrent Opetqk gegeven, zal Christelijke eenheid meer bevorderen dan dwang, of de roepfletri ner kerke:-,; ik alleen
bezit de ware nit/egging des Bijbels." — In vrijheid alleen
kan de menfchelijke geest zich ontwilckelem . flet-kan gebenren, dat de vrije denker deze of gene uit/egging,' door hem
gehoord Of gelezen, niet toettemt: maar hij zal er het zijne
uit nemen, zonder tegenkanting tegen hetgeen hem niet bevalt. Maar wil men hem echter tot de ' ainneining hiervan
dwingen, dan °natant er tWist ijdele twist, die naafi goeds ,
maar altijd kwaads voortbrengt. Wanneer de ongeoerencle den
Bijbel leest, en daarbij in de gelegenheid is, ' datgeen, tot
welks verftand geleerdheid wordt vereischt, zich te'laten verklaren, of wanneer bij kinderlijk genoeg IS,' dal voor de hand
Ran deszelfs plaats te laten; wanneer hij (fen Bijbelleest adder
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der die leiding, welke ik firaks genoemd heb, en men last
hem dan zijnen eigenen gang gaan, dan zal hij (fit fpreek
altijd van dengenen, die de waarheid ootmoedig biddend
zoekt) in den Bijbel oneindig meer, wat tot zijn verfland en
hart fpreekt, vinden, dim men hem met dwang ltan opdringen.
Hoe noodig ook de leiding zij, de Bijbel moet en wit ionder opgevatte vooroordeelen worden gelezen — en zoo zees
elke uitlegger, als Protestant, de vrijbeid heeft belcheiden
te zeggen: , ik heb, na rijp onderzoek , gemeend dit voor
waarheid te moeten houden," zoo min, heeft een , of heeft
eene fekte, het regt te zeggen mijne leer alleen is , de zuir
sere bijbelfche waarheid." Pit hebben de Apostelen zelve niet
in dien zin gedaan; integendeel worden Hand. XVII: is. die
van BereEn geprezen, orndat zij het woord van Paulus en
Silas met alle toegenegenheid ontvingeri,. onderzoekende dagelijks in de Schriften, of deze dingen alzoo ware:.
Maar bovenal: worden wij overtuigd , dat in onze geloofsformulieren veel gdbrekkigs is, en veel, wat den tom des
Bijbels niet kan doorftaan, /ant ons daarvoor gematigd ea
voorzigtig — men moet geenen haat vreezeu, maar wel ergeniis der zwakken uitkomen, en niet ons behelpende
met de armzalige nitvlugt: „ zij zijn niet goed verklaard;
maar, nu wij den regten zin opgeven, kome een ieder tot
ons, en hij zal het ware Licht vinden!" Laat ous dus yenrnijden de onbefiaanbaarbe,id, die daarin ligt, dat wij aan dell
eenen leant moeten erkennen, met at onze geloofsbepalingeu
eeuwen lang gedwaald te hebben, mar aan den anderen toch
derzelver heerfchend gezag willen handhaven.
Ik geloof, dat er khans een tijdvak is verfchenen, waarin
het ons, Protenanten ,, hoogstnoodzakelijk is, wel toe te zien,
wat wij doen; en daarom gaf ik het boveaftaand,e in bedenking. De Roomfche kerk fchijnt wederom eenige poging.te
willen in 't werk flellen, om de Protestantfche tot zich te
trekker. Dit zal zij, Diet gedaan krijgen door 't gefchrijf van
eenen LE SAGE TEN BE OEK, 110C11 door 't voorbeeld van
eenen WEPPELMAN: maar onze eigene houding zal daarotntrent veel beflisfen. Wij moeten zorgen, dat wij getrouw
blijven aan onze begiufels als Protestanten ; dan kan niets ons
dereti. De Roomfche kerk zegt, dat er geene eenheid order
ons is, noch komen kan.. Dat zal de Roomfche -kerk 'eens
zien, zoodra de Protestantfche haar waar belang erkent, etr
e
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echt Protestantsch wordt! — En wij, Protestanten, zonden
dit niet weten ? Verflaan wij dan in 't gelled ;scene kerkelilke
gefchiedenis, die ons allerklaarst leert , hoe, in 't begin der
hervortning, de vijanden grociden in de twisten tusfchen de
twee groote Protestantiche partijen; hoe zij die bevorderden, en hoe veel nadeels de Protestantfche kerk daardoor aan
zichzelve heeft toegebragt? Of ontbreekt het ons volftrekt
aan de gave om wijzer te worden door ondervinding?
Wanneer wij op deze vragen een ongunflig antwoord moesten geven, zou men dat cen ongclukkig noodlot kunnen
noemen. Men konde er over treuren, maar men behoefde
Met onwillig te wordcn. Maar daar is eerie andere reden,
waardoor Protestanten belet worden Protestanten te zijn.
Daar is cen hand in de maatfchappij, eerwaardig en van
grooten invloed. IIij bevat de opvolgers der Apostelen, en
is beflemd, om, gelijk deze, het zout der aarde te zijn. De
Voorzienigheid heeft aan hen opgedragen, het Edit der ware Godskenuis heeds brandende te houden, en de kerk van
Christas op te bouwen. Zij heefc hen geheld tot leidslieden
in 't geloof, en tot medewerkers der blijdfchap van de hun
toevertrouwde zielen.
Dan, het is van den aanvang of aan bet ongelukkig lot onzer aarde geweest , dat dic zout voor 't groothe gedeelte
finakeloos werd; dat zij, die leiden moesten, zich den
dwang, die beichermen moesten zich de dwingelandij veroorloofd hebben; dat zij, die geheld waren om te bouwen,
afbraken; dat zij heerfchen of haten moesten. Welke andere
Rand in de maatfchappij zal op genen den eerilen fieen werpen?
Elite immers misbruikt de gelegenheden, Welke hij heeft tot
voldoening van drift of belang, en de geestelijke heeft, nit
zeer natuurlijke redenen, vele. Ondertusfchen is het even zoo
natuurlijk, den wensch te nice'), dat deze belangrijke hand
eenmaal de hoogheid zijner behemming merge inzien, en van
de Apostelen leeren, aardsch voordeel te verfmaden , tijdelijice (mart voor blijdfchap te houden, wanneer het dierbaarfre,
war de menschheid heeft, en was hem te beware') en naar
de behoeften van eenen ieder uit te deelen gegeven is, de
waarheid, daardoor kan gered worden. In alle eeuwen hebben vele Herren van de eerie grootte in dezen ftand gefchicterd: maar aitijd zin er meer Kajaphasfen dan Nikodemusfen geweest , en helaas! Wert ook al niet der waarheid vijandig
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dig was, was zwak en lief zich medeflepen of door gezag
verb/tint/. Dc groote hoop in dezen nand heeft de eer bij
menfchen lie ver dan de eer bij God, vraagt eerst, wet het
belting, en &erne, wat de waarbeid vordert. Iliervan is 't
gevolg minachting en wantrouwcn b ij al wet op Godsdienst
doordenkt, waarin dan ook de welmeenende uit Bien ftand
moet deelen.
De geestelijken zijn oorzaak 'van de twisten en onbefteanbaarlieden in de Protestantfche kerk — zij zijn ook verpligt,
dat kwaad te genezen, en ook zij alleen, als leidslieden der
menschheid, zijn er in fleet toe. Dear is meer te flrijden
den met het ligchame/ijk dear valt te flrijden tegen
het rijk der duisternis, der oncleugd, dos ongeloofs. Gij,
wien God gezonden heeft om de waarheid te befchermen en
hear rijk uit te breiden, deze flrijd is uw post! Wear geestelijke heerschzucht zich verheft, dear wint het rijk der duisternis ontwijfelbaar veld. Wordt bet dan nn geen tijd, eenmeal te wandelen in die nederigheid, die geenen team van
beerfchappij begeert, en die 't ware kenmerk is van Christus
leerling? — eenmaal van eenen Paulus te leeren, niet rtzely en te prediken, maar Christus, en aan te dringen: 6c!n is
uw meester, Christus? Gelijk Paulus zich en Apollos flechts
dienaars noemde, zoo zijn het Kalvijn, Luter en Menno ook;
en zich near hen te noemen, is bet werk van vleeichelijke
metdchen.
Dear is them in ow midden zoo menig uitmuntend man , op wien de wereld ziet, can wien de groote post,
leeraars des Christendoms te vormen, is toe.vertrouwd o gij
zout der aerde, word niet fmakcloos! gij rijkbegeafden, vetbergt uw licht niet onder eene koornmate!
De tijd werkt mede. Menfchelijke leerfielfels wankelen eu
zullen inflorten, gelijk ieder werk door menfchenhancien gebouwd. Wet er goeds in is, dat alleen zal blijven, gelijk
bet Evangelic, wear het nit ontleend is, en zal van onder de
puinhoopen ten voorfchijn treden gelijk een goede geest.
A/gemeene befcheving des verflancievbelpt thans ook den on.
geleerden, om in den Bijbel te vinden, wet hij tot zijne zaligheid behoeft; daarentegen neemt de aCkeerigheid van gowetensdwang met den dag toe. Zoodra de Bijbel door den
Bijbel en echt Christelijke wijshegeerte meat niet meer door
menfehelijke magtfp.reulten wmrdt verkli.;rd , krijgt ook de
eenvoudi i;heid , door de Neologen voorgefleld,
die
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die bet Evangelic tot een dor ftelfel van zedeleer en menfchelijke wijsbegeerte maken, den doodfleek, bij al wat godsdienitig heeft, maar door het ingewikkelde der menfchelijke "leerftelfels van 't geloof werd afgefchrikt. Verlichte
regeringen uenfcben niets vuriger clan vereeniging der fekten,
en doeri te dien einde, wat zij kunnen en mogen: waarom
zouden zij, die voor de uitbreiding van waarheid en deugd
Man moeten, joist de ddnigen zijn, die dit middel tegenWerkten?
Schoon denkbeeld! Edne Christelijke — ja, al ware bet bij
voorraad flechts ddne Protestantfche kerk, waarvan elk lid
den Bijbel in de hand heeft, kinderlijk en oubevooroordeeld
hem bezigt, er in zoekt en vindr, wat hij voor zijn hart
noodig heeft! Edne Christelijke kerk, in welke niemand des
anderen meening wil beheerfchen, ja zelfs den fchijn daarvan
verfoeitl Eene Christelijke kerk, in welke de leidslieden des
geloofs enkel naar die waarheid zoeken, die de menfchen verlicht, verwarmt, verbetert; haar met belangftelling voordragen, omdat Christus en de Apostelen haar geleerd hebben
welke zij, ais getrouwe dienaars van Christus en uitdeelers
der verborgenheden Gods, uit den fchat van bun denken,
onderZoeken, gevoelen en ondervinden , allerlei ten voorfchijn
brengen , wat menfchen verbeteren kan; opdat een iegelijk
er het zijne uit nerve, en alien geleid worden tot het gene
middelpunt des hells — in welke zij zich verheugen wanneer
zij Christenen vormen, maar er niet aan denken hunne fekte
te doen heerfchen! — Schoon denkbeeld! wanneer zult gij
wezenlijkheid ontvangen?

ERNE BIJDRAGE TOT DE VOORTREFFELIJKHEID VAN DEN
ROOMSCIS • KATHOLIJKEN GODSDIENST.

(Extract ult een' brief uit Gent.) (*)
— Op Zondag, den laden dezer maand, bij gelegenheid
van mijne laatst gedane reis door de Noordetijke Departemen(*) Zie het Mengelsverk der Vatted. Littera:ff. voor 1816. No.
1191. 725.
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inenten, be y ond ik mij te 111 ..... , Departement Noord-Holland, in de nabuurfehap van Anfierdam, alwaar , des morgens ten 9 ure,.het gelui der klokken de godsdienstoefening
van dien dag aankondigde. Ik befloot, de onderfcheidene
kerken van die flad te bezoeken, en ging alzoo in eene kleine kerk, van de Roomsch -katholijke godsdienstoefening toegewijd. Na de verrigting van de finis, beklom de pastoor den
prediktIoel, las anti de gemeente voor de gewone lesfe van
lien dag, uit den brief van den Apostel Paulus aan de Roineinen, hoolcid. XII: —6, wanruit hij vervolgens ten tekst
nam vers 4 en 5. Na eene inleiding, wadi/ hij zeer beknopt
ontvouwde den geest van Christelijke liefde en verdraagzaamheid, welke in dit geheele hoofddeel van des Apostels brief
voergedragen en aanbevolen worth, ging hij over, om zijne
hoorders meer bijzonder te bepalen bij de hoofdwaarheid, die
in den voorgelezen tekst geleerd wordc, en bij den invloed,
welken dezelve op alle Christenen behoort te hebben. Deze
hooldwaarheid was: dar wij alien 6en ligehaam zijn in Christus, en alien leden onder elkander. Hij ontwilckelde dit kort,
nit hetgecn de tekst van den Apostel verzekert, en toonde
de gronden nan; zijncie het gezag van onzen Zaligmaker, in
de heilige bladen, op zoo vele plaatfen, door hem aangehaald, — de leer der Apostelen in hunne brieven , — en het
eigenaardige, dat het ligehaam in Christus bel'caat uit vele loden, welke, offchoon alien hetzelfde werk Met doen of hobben, Loch alien Icden zijn onder elkander. Ilierop ging hij
tot bet tweede auk over: den invloed, welken die wearheid
op alle Christenen moet hebben; vooreerst: Christelijke broederliefile. leder mensch moest in God zijnen Vader en in at
le menfchen zijne broeders befehouwen, en, met hen, onvermoeid Haar het groote doelwit der Christelijke volmaaktheid trachten. Ten tweede: Christelijke verdraagzaarnIzeid.
Het hart van ieder Christen moest fleeds vervuld zijn met de
weldadige gevoelens van toegevendheid, zachtmoedigheid en
21gemeene verdraagzaamheid. leder, die Christen heeten wil,
moest alle- menfchen met opregte genegenheid en verdraagzaamheid omhelzen, en vooral Met vergeten, dat zij alien tot
C., n en hetzelfde buisgezin behooren. Hierop bleef hij meer
en meer, met ernst en nadruk , vandringen, zonder van andersdenkenden te fpreken, en eindigde deze arlezins
ptodikatie met een even hartelijk gebed, waarin hij den
geest
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geest van liefde en verdmagzaambeid, voor elle menfchen,
met een warm gevoel, van den Hemel affmeekte.
Ik overzag doze gemeente met een innig genoegcn, en
dacht bij mijzelven: Gelukkige pleats, wear zulke voorgangers, zulke pastoren worden gevonden! gelukkige gemeente,
die met zulk geestclijk voedfel onderhouden words! mogt
deze geest des Christendoms algemeen en overel zob verkondigd worden !
Lc ging, uit doze kleine, near de groote kerk, aan de
godsdienstoefening der Hervormden toegewijd, alwaar voor
cone talrijkere fchare gepredikt werd — zoo het mij toefcheen eene belijdenispredikatie, vc5Or de bediening , near
aanleiding van den Catechismus; want ik imam, nadat de
tekst reeds was afgelezen. De prediker was alleen bezig met
den Catechismus to verdedigen tegen de Roomsch- katholijken. Bij elke vraag, die daartoe wear eenigzins konde aanleiding geven, ftreek hij de Roomsch-katbolijken wakker door.
Op een' vrij onzachten coon, voer hij nit tegen de Oaten,
bet koopen van dezelven, en het verlosfen van anderen deardoor; tegen het vagevuur, en was dies meer zij. Hij met de
2ijnen hadden alleen het regte, het ortiodoxe geloof; maar de
Roomfchen fiechts een kerkgeloof. Ook de Roomfche Heiligen kregen er duchtig ow. Vervolgens werden de Roomfchen ellendig doorgehaald, els zich niet houdende aan de geboden God g , maar aan die van een' Pans, welke bij doze gelegenheid ook vrij was doorgeftreken werd. Nu voer hij
driftig uit tegen de goede werken, zoo als die bij de Roomfchen zijn aangenomen; daarna fprak hij over de twee Sakramenten, en wierp de anderen, bij de Roomfchen erkend, als
bijgeloovigheden, praatjes en vertelfels van hunne priesters,
maar in eons achter de bank, en zoo al voort. Dit alles ging
gepaard met zoo veel drift, zelfs met zoo veel onkunde in
de leer der Roomsch-katholijke kerk, dat ik bloosde, eenen
prediker, op den kanfel, voor de geheele gemeente, zulk
eene teal van ongematigdheid to booren voeren. Met innig
rnedelijden overzag ik de menigte, welke het nu ‘veder eene
week met dit zielevoedfel doer moest, en verliet de ker'z,
vragende bij mijzelven: Ben ik bier in een der N9ordeLl;e
Departementen , in de nabuurfchap der fled Anifferdam , wear
men zoo zeer roemt op verlichting en verclreagzaamlicid? 7.ijn
den hier ook nog zullee domme, onverdraegzame geesteliiken?
Words
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%Vora er dos niet alleen in de RoomsCh-katholijke kerk,
mar ook daar htiten, geraasd en getierd; wanrom dan met/
teiltens de gelegenheid gezocht, om de Roomsch- katholijke
kerk aUn deswege aan to vallen?
Mogt deze bijdrage dienen, om te doers zien, dat er over
en Weder misbreiken plants hebben, welke over en weder,
door weldenkencien , worden afgekeurd , en waarop alleen
onkunde en onverdraagzaarnheid kunnen ne&komen , bij hat
behandelen van verfchillen over de gewigtige zaak van den
Godsdienst.
Gent, den 20 Januarij 1817.

BINNENLANDEN VAN AFRIKA.

Het is bekend, ciat een Anerikaansch bootsgezel, ROBE1tT
ADAMS, die met het fchip Cliarles op de westkust van Afrika in 1810 fchipbreuk had geleden, en zes jaren in Arabifeke
ilavernij bleef , in 1815 to Londen werd oncdekt ; en heeft
men eene verzameling gemaakt van hetgeen hij'voor en na
verhaald heeft van zijn veelvuldig lijden onder de Mooren,
die hem en het overige fcheepsvolk gevangen namen, Hij
is de eerfle van alle Blanken, die immer Te;nbuctoo dat
groote voorwerp van veler navorfchingen, bereikt heeft.
Door eenen zamenloop van gansch onvoorziene gebeurtenisfen , heeft hij zich eenigen tijd te dier flede opgehou,den, en , gelijk natuurlijk te verwachten was, men heeft
zich vele moeite gegeven orn berigten van hem in te winnen. (let navolgende is een uittreldel uit de gemelde vet-.
zameling , to London 1016 bij MURRAY uitgegeven, we!ke aft,imerkelijk uitbreidt de berigten, die men reeds bezat
door den arbeid van IVfajoor 11 ew G x T ON, welken de Mooyen gedood hadden; den I-leer n ORNEMAN, van wien men
niets gehoord heeft federt vijftien of zestien jaren, toen hij
van Cairo te T ipoli kwam langs den weg van illourzook ,
en van Tripoli op reis ging Haar Tombuctoo; en den Met min
ondereemenden reiziger MUNGO PARK. De togt van ADAMS
verfchilt van dier van alle zijne voorgangers in Afrika, en
volt alzoo, tot zekere uitgebreidheid, de wijde gaping, welke in de geographie van dat land plants heeft.
Men heeft berekend, dat hij, van den tijd zijuer fchipbreuk
te Elgazie tot aan zijne komst te Thmbuctoo, 1290 (Eng.) mil.
len
MENGELW. 1817. NO. 3,

116

len te voet gereisd beeft , en van Tombuctoe tot am zijne
ko mst re Mogarlore nog daarenboven 1624, te mien uitmakende r,9I4 mijlen. De Heer DUPUIS, die, jaren fang, als
Engelsch Vice-conful re Mogadore woonde, en ADAMS at=
kocht, bevestigt ten grooten deele, door veelvuldige aanteekeningen , zijne berigten. Gedurende zijn verblijf ten huize
van dezen Heer werd hij geconfronteerd met onderfcheidene
perfonen , die zelven geweest waren op de plaatfen, die hij
befchreef , en bijzonder met eenen jongen Neger, La in de
taal der Negers gefprekken met hem hield, die tot hem kwam
om met hem te praten, en hem eene verfcheidenheid van
vragen voorftelde omtrent zijn eigen vaderland, mat dat gevelg, dat hij ten voile overr"igd was, dat ADAMS daar inderdaad geweest was. Her fchip was vergaan op een zandig
arand, daar gras noch lover wies. Men vond er niers, dat
maar berg of heuvel geleek, noch (de rots, waarop het fchip
-ftrandde, alleen uitgezonderd) iets anders dan zand, zoo ver
als het oog kon reiken. De Mooren, die hen gevangen namen, hadden fluik haar, doch waren gitzwart; hunne kleeding beflond nit 'weinig meer dan een deken of dierenhuid om
den middel, terwiji zij horst en armen, en alles, war ander
de' knien is, volftrekt naakt houden. De mannen hadden noch
fehoenen noch hoeden, maar droogen het haar zeer lang; de
vrouwen hadden een' kleinen morfigen lap om hare hoofden
geflingerd, in den fmaalt van een' tulband. Zij woonde in
tenten, gernaakc van .eeile floffe, die veel geleek haar grove
dekens, wit geitenhaar en fchapenwol zamengeweven; doch
fommigen van hen hadden in bet geheel geene ienten, maar
verfchaften zich die thaws nit de zeilen van het fchip, die
hun al mede tot kleeding dienen moesten. De mannen waren
befneden. Zij -::henen geheel ontbloot van alie gereedrchappen
om fpijze te komen. Hunne manier, om visch toe te .uerei•
den, beflond in bet droogen van dezelve in de zoo, nadat
zij die eerst in dune ftukjes gefneden hadden, en het braden daarvan in het heete zand. Zij waren zoo nitermace behoeftig, dat, wanneer er geen visch te vangen was, zij gevaat liepen om van gebrek om to komen. Behalve de Mooren, was er onder den hoop een jong man, die her voorkomen had van een Franschinan, fchoon gekleed als een Moor.
Daar de Kapitein van de Charles Fransch fprak , trad hij met
dezen man in gefprek, die'hem vercelde, dat hij, een jaar ge.
leden, van Santa-Cruz, cell der KanarifChe eilaudeu, met
Com.
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fornmigen zijner landgenooten, in een klein vaftrtuig ontfnapt
was; doch dat zij, het flrand genaderd om geiten te Vangen,
zich in de onMogelijkh&d hadden bevonden, wegens de branding, oni het fcheepje weder in zee te krijgen, waardoor
zij op niejiw gevangen genomen waren : zijne makkers had
men landwaarts opgezonden. Deze Renegaat verkeerde gemeenzaain en at en Iliep met de Mooren; en, hoewel hij het
loochende , was er weinig twijfel Nan, of hij was Mahome.
daan geworden.
Bij het aan land komen van ADAMS en zijne lotgenoo•
ten, werden zij geheel naakt uitgekleed door de Mooren, die
hunne kleederen onder den grond verborgen, zoo we1 als hetgeen van het wrak kwam aandrijven. Dus blootgefleld aan
de verfchroeijende hitte der zonnefiralen, werd hunne huid
als bedekt met blaren, en des nachts waren zij genoodzaakt
Nolen in het zand te delven, ten einde zich zoo veel
koelte te verfchaffen, dat zij inflapen konden. Dit was niet
de eenige ellende; Want de Iffooren krielden van luizen, die
tot ADAMS en zijne makkers overliepen.
De Kapitein werd kort na hunne aankomst ten dood gebragt met een zwaard, dat de Mooren nit de kajuit van het
(chip genomen hadden, omdat de man zich dreigende gebaren
had veroorloord. Hij bood geen tegenweer, zoo zeer was
hi door ziekte verzwakt.
fen einde van tien or twaalf dagen maakten de lifooren toe6.u. 21drelen om te vertrekken, en verdeelden de gevangenen
onder zich. ADAM s en twee anderen geraakten in den dienst
van omflreeks twintig Mooren, (beflaande nit mannen, vrouwen en kinderen) en verlieten weldra de ]rust, vergezeld van
Ode kairieelen, die met water beladen waren, terwiji een vierde vis ,:h en bagaadje droeg. Zij reisden ongeveer tien of
twarlf mijien clangs dwars over eene woeste vlakte, hier en
dant met kleine heuvels en fleenen bezaaid, en allen te
voet , met nitzondering van eene vrouw, die een kind op haven rug droeg; en ten einde van dertig dagen (in welken tijd
him geen menfchelijk wezen ontmoet was) kwamen zij op
eene plants, alwaar zij dertig of veertig tenten vonden, en
cen' waterplas, omringd van eenige we:nige heesters; en dit
was het eenige water, dat zij aangetroffen hadden federt het
verlaten van de kust. Hier vertoefden zij eenige dagen, toen
de Mooren aan AD AAI s en zijne lotgenooten voorfielden, hen
L2
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te vergezellen bij eerie expeditie naar Soadenny,, om zich flay en aan te fchaffen. Daar zij in de magt der Mooren waren
hadden zij geene keuze, en togen er op of met achttien van
deze Barbaren en negen kameelen, die beladen waren met
water en gerflemeel. Na verloop van twee dagen , voegden zich bij hen twaalf andere Mooren en drie kameelen,
en nu trok men gezamenlijk in eene Z. Z. ooste rigting
door de woestijne , reizende van vijftien tot twintig mijlen elken dn. De Mooren maakten !hat, dat zij, dezerwijze voortreizende, na verloop van den dagen eene plants zouden bereiken, alwaar zij zich van water konden voorzien;
doch wiji het weder fchromelijk beet was, en dit in bet drooge faizoen, en zij nu ter plaatfe kwamen, waar zij bet water verwacht hadden , zijnde eene wel van omtrent negen
voeten diep, vonden zij die te eenemale uitgedroogd. Juist
nu liep hunne voorraad van water zeer naar het chide, en zij
namen toevlugt tot het noodmiddel, om de pis der kameelen
met hunnen fcbralen voorraad re vermengen. Orntrent vier dagen later kwamen zij in de nabuurfchap van Soudenny, alwaar
zij zich eene week lang verborgen hielden achtcr heuvels en
kreupelbosichen, loerende op de inwoners, en eerlang zich
meester makende van eene vrouw, die, met een kind op den
a rm, en twee kinderen (iongetjes) nevens haar, in de nabij.
beid der (lad wandelde. Gedurende de volgende vier of vijf
dagen hield de partij zich fchuil, toen op zekeren avoid,
terwijI zij op den grond uitgeftrekt lagen, omftreeks veertig
of vijftig Negers zich vertoonden, met dolken, bogen en pijlen die hen alien tot e6n toe gevangen namen,
zonder dat iemand den geringflen wederdand beproefde, bindende fommigen de handen, en den ganfchen hoop in de 'lad
drijvende. Gedurende den nacht werden zij bewaakt door nagenoeg een honderdtal Negers , en des anderen daags brags
men hen voor den Gouverneur, het hoofd van het fladsbeftuur, met name MAHAMOUll, een afzigtig leelijke oude
Neger,, die bevel gaf om hen in de gevangenis op te fluiten.
De pints, waar men hen gevangen hield , was een muur van
leem van nagenoeg zes voeten hoogte, waarnit zij ligt zouden
ontfnapt zijn, hoe flreng ook bewaakt , indien deze Mooren ondernenaende gasten geweest waren; doch het tegendeel was het
geval: bet waren zeer bloohartige fchepfels.flier bewaarde men
hen eenige weinige dagen, met 000nerk om hen mar Tombuctoo
co
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te zenden , hetgeen dan ook na verloop van vier dagen gebeurde,
onder bedekking van zestig gewapende manfchappen met achttien kameelen en drommedarisfen. Gedurende de tier eerftedagen
trokken zij oostwaarts aan, omftreeks vijftien of twintig mijlen
daags , terwijl de gevangenen en de meeste Negersliepen, en de
officieren twee aan twee op kameelen of drommedarisfen gezeten waren. Dewijl de gevangenen alien een voorgevoel
hadden, dat zij ter doodflraffe geleid werden, poogden verfcheidene van de Mooren te ontfbappen ; ingevolge waarvan,
na een kort beraad veertien hunner ten dood gebragt werden, die men onthoofdde in een klein dorpje, waardoor de
togt liep: en, tot affchrik voor de overigen , werd de bebloede kop van een van dozen drie dagen lang aan den hals
van een' der kameelen gehangen , tot dat dezelve zoo begon
te flinken, dat men dien moest wegnemen. In dit dorp droegen de inboorlingen gouden ringer in hunne ooren ; zelfs
hadden fommigen er twee in elk oor : zij hadden een gaatje
door het middeirif van den neus , waaruit bij fommigen hunner afhing een wijde ovale ring, die tot bijna over den mond
hing. Zij bleven hier flechts &in dag, en, toes hunnen koers
rigtende naar het noordoosten, trokken zij naar Tambuctoo,
hunnen togt verhaastende tot op twintig mijlen daags, en
(lien in vijftien dagen ten einde brengende.
Bij hunne aankomst te Tombuctoo werd de geheele hoop
voor den Koning gebragt, die bevel gaf om de Moaren op
te terwijl hij ADAMS en zijn makker, die een Partugefche jongen was, als een paar zeldzaamheden met zich
naar huis ram, alwaar zij bleven gedurende al den tijd, dat
Zij zich in Tambuctoa ophielden.
Eenigen tijd na hunne aankomst , begonnen de Koningin
en hare oppasfters uren achter elkander te gaan zitten ,
om ADAM s en zijn' lotgenoot aan te kijken. Zij bewezen
hun veel vriendelijkheid; en reeds bij de eerfle ontmoeting
boden zij hun eenig brood aan, dat onder de asch gebakken
was.
De Koning en Koningin, met name wooLLo en FATI.
Pa a, waren zeer oude rnenfchen met grijze haren. De Koe.
ningin was zeer zwaarlijvig. Hare kleeding .bellond uit blaanw
rankings, geboord met gouden galonnen van onderen en out
de fchonders, hebbende eenen gordel of firook van dezelfde
Roffe, bangende ter halver wege van bet kleed, en flechts tat
een
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eenige weinige duimen beneden de knien reikende. De !deederen van de overige vrouwen van Tombactoo , fchoon minder
opgefierd , waren van hetzelfde fatfoen. Het hoofdfierfel der
Koningin was een blaauwe nankiugfche tun-mild; doch zij
droeg dien alleen bij plegtige gelegenheden, of wanneer zij
uirging. Behalve den tulband, had zij hare haren rijkelijk
beftoken met vierkante beenen verfierfels , veel gelijkende naar
dobbelfteenen, en van eene uittlekende witheid. Groote gouden hoepringen droeg zij in hare ooren, en verfeheidene
fnoeren , fommige van goud, en andere van koralen van verfchillende kleuren. Zij droeg geene fchoenen, en gevolgelijk
fcheneri hare voeten (om mij re bedienen van de eigene
woorderi van ADAMS) zoo hard en droog te zijn „ als de
hoeven van een' ezel." Buiten het blaauwe rankings opper.
kleed, waarvan ik gewaagde , droeg de Koningin fomwijlen
een onderkleed van wit neteldoek, op andere tijden rood gekleurd. Deze kleur trok men nit eenen rooden wortel, in
de nabuurfchap groeijende, en omfireeks anderhalf voet lang.
AD A M s zag Dimmer 6f de Koningin Of eenige andere der
inwoners in zijde gekleed; want, offchoon or van tijd tot
tijd zijden iloffen door de Mooren worden aangevoerd, fchijIlen die alleen te dienen voor den buitenlardfchen handel.
Des Konings kleeding bellond in een' blaauwen flankingfehen overrok , met goud afgezet, gouden epaulettcs, en
breede boorden aan de mouwen , almede van goud galon..
Somtijds draagt hij een' tulband; doch ook niet zeldea gaat
hij blootshoofds ult. Wanneer hij door de flad wandelt, gaat
hij meestal zijn gezelfchap eenige pasfen vooruit. Zijne on.
derdanen begroeten hem met hoofd- en ligchaamsbuigingen ,
of met aanralting van zijn hoofd met hunne handen, welke
laatfte zij dan kusfen. Wanneer hij zijne onderdanen in zijn
paleis opwacht , was het zijne gewoonte om op den grond
te zitten, en hunne wijze van begroeten om hem het hoofd
te kusfen.
Het huis of paleis van den Koning is gebouwd van leem
met gras gemengd (Met wit gemaakt), beffaat uit acht of
Lien kleine vertrekken geljkvioers, en is omringd van eenen
Incur van dezelfde bouwftoffe , waartegen het huis aangebouwd is. De ruimte binnen den ringmuur is nagenoeg een
halve morgen. Wanneer een reizend koopman herwaarts komt ,
moot hij alle zijne koopwaren in het paleis brengen ter beiig.
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t iging voor den Koning, met oogmerk, zoo als vooronderfteld wordt, om de belasting te betalen, die er op gelegd
snag zijn. De hovelingen van den Koning, die hem Heeds
omringen, maken doorgaans omftreeks een dertigtal uit, en
zijn gewapend met dolken, bogen en pijlen. In eene voorraadkamer van den buize ontdekte AD A m S omilreeks twintig
musketten, van Fransch maakfel, zoo bet fcheen, wurvan
een met een' dubbelen loop voorzien was; maar hij merkte
niet, dat er immer gebruik van gemaakt werd.
Een zeer geruimen tijd na de aankomst van ADAMS en
diens reisgenoor, plagt het y olk bij groote hoopen nut hen
te komen flaren; velen van dezen fchenen eenige dagreizen
van de Rad met dat bepaalde oogmerk derwaarts te komen.
De Illooren bleven naauw opgefloten in de gevangenis; maar
A DAMS en de Portugefche knaap hadden vrijheid om hen te
bezoeken. Ten einde van zes maanden kwam er eene karavane van handeldrijvende Mooren met tabak, en verlosten,
na verloop van eenige weken, de geheele partij. De juiste
hoeveelheid wist ADAMS Hier ; maar die beflond in de lading
van vijf kameelen, met uitzondering van ongeveer vijftig
pond gewigt, die de illooren voor zich hielden. Deze Mooren fchenen, zoo als hij hoorde, bier zeer wel bekend te
zijn. dewijI zij jaarlijks, gedurende het regenfaizoen, naar
Tombuctoo kwamen.

LAURA ALDOBRANDINI.

(Vervolg en /lot van bl. 86.)

LAURA floeg hare fchoone oogen weer op; een draagffoel
was voor haar in gereedheid. De arts bragt haar op een klein
landgoed, dat hij in de nabijheid van Ferrara bezat, en waar
Zij eenige dagen bleef. Vandaar geleidde haar haar oudfle
broeder op het gebied van Toskane bij eene tante, de Gravin
DALLA C A S A, welke op een landhuis in eene eenzame flreek
Ian de zee woonde. Zij was federt vele jaren weduw, en
hield zich alleen bezig met de opvoeding van twee dochters
van nog teedere jaren. LAURA, die thans den naatn van
it os A DALLA CASA aannam, Ieefde hier zeer te vreden ;
doch fpoedig verzamelde zich eene nieuwe onweerswolk boven
haar hoofd.
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Hare tante ontving zeer zelden bezoek; zij was in cell,
klooster opgevoed, en hield niet van gezelfchap ; doch dogeWk.:, ging zij met hare nicht in de bedevaartskerk van het II.
kruis, welke omftreeks haar landhuis lag, en door de monniken eons daarnevens flaanden bospitaals bediend werd. In de
nabheid der kerke Ivoonde ook een man van middelbare jaren, nit wien niemand wijs worden kon, en then men in den
omrrek Signor N toomo noemde. Hij droeg gemeenlijk
Spaa3fche uniform, en men fluisterde elkander in het oor, dab
hij met de zeeroovers in verbindtenis florid,welke niet zelden
de Toskaanfag hest verontrustten.
Eenmaal ontmoetten de twee vrouwen dozen man, bij her
uitgaan der kerke. LAURA had juist baron fluijer opgeflagen, dewijl de dag zoel was. Signor NI ()um o flaarde de
jonkvrouwe met :groote oogen aan, bleef als onbewegelijk
flaan, en gaapte haar nog na, toen zij reeds achter de boomen van het landhuis verdwenen was. Hij beproefde van on
of aan al het mogelijke, om in het Inns der Gravin toegang
te verkrijgen; doch te vergeefs. Eindelijk,viel hij op de gedachte, een fchriftelijk aanzoek to beproeven. Zelf de fclirijfkunst niet magtig zijude, liet hij door eenen ander eon tee,
der briefje voor zich opaellen, waarin hij LAURA , zonder
omwegen, zijne hand, benevens zijn vermogen, aanbood..
I-Iij hield hear voor eerie behoeftige nabedaande der Gravin,
en vleide zich op zijne voordragt fpoedig een vrolijk ja te
erliegen. Sleehts wist hij niet, hoe hij den brief beflellen
zou. Hij hoopte zijnen bode.onder de dienaarfchap der Gra,
y in DALLA CAS A te vinden, en ontdekte daaronder ook
eenen, dien men het . op 't ocq,r enblik aanzag, dot hij voor
geld en goede woorden te be.bben was. Alleen met het
briefdragen wilde hij zich niet inlaten; bet was hem reeds bij
aijn vorige heerfchap flecht bekomen, zeide hij, en hij zou
gewis ook ciitmaal van brood en dienst verjaagd worden.
Signor NIOUN o ging eenigzins gramflorig onder de popuIleren voor zijne wooing op en neder; want de Iiefde, geiijk
zij in edele gemoederen alles fchoons en heerlijks voortbrengt,
zoo teelt zij in goddelooze gifttg onkruid. De zoo was juist
non het ondergaan. Een pelgrim kwam op het huis toe, en
bad Signor NI() V bI o om herberg voor den nacht. „ Gij
fchijnr mij een floute horst," zeide deze, „ en moogt ligt
gum: een fink gouds verdienen. Zie, dear op gindfche landhuis
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woont de Gravin DALLA ens A met hare nicht , de
fchoone R o s A. De vrouwen zullen u gaarne innemen; gij
vindt dan gelegenheid, der fchoone R osn dit briefje Le overhandigen , en dit bier is uwe belooning." Met deze woorden reikte hij den pelgrim cen briefje en cen fink gouds toe.
„ Het voegt mij wel niet, minuebriefjes over te brengen ,"
antwoordde de pelgrim, en zag hem fcherp ; „ nogtana
wil ik dit bezorgen; doch behoud uw geld : want hetgeen
regt is, moet een pelgrim doer om Godswil; het onregte
geheel niet."
De pelgrim was geen ander dan WALTER VON s cn oE c x. Hij was in dezen oord verdwaald geraakt , en het
was te /aat, om nog eene find te bereilcen. Den Signor kende
hij zeer goed , fehoon hij denzelven ook ilechts eenmaal gezien had ; doch deze kende hem niet.
„ II; was knorrig ," zeide WALTER. tot zichzelven , terwijl hij naar het landhuis ging; „ ik was knorrig over mijn
afdwalen van den regten weg; doch welligt is deze weg de
regte , en heeft de lieve God mij herwaarcs gezonden om onhell te voorkomen."
De Gravin unt ying hem liefderijk , en liet hem wijn, brood
en vruchten voorzetten. Zij vrocg hem naar zijne bedevaarten , en waarheen hij thans dacht te gaan.
„ jegens u heb ik geen geheim , edele yrouw ; uw huis heeft
van oudsher trouw den Keizer en het rijk aangehangen , en
de aanmatiging der pausfen helpen beceugelen. Ilc ben Kidder
WALTEit VON SCEIONECK, een dienscman van Keizer It AREL DEN IV, die mij naar Italie gezonden heeft met mondelijke bevelen aan eenige Vorften en Heeren, die hem aanhangen. De Keizer denkt binnen eenige maanden zelf naar
Italie te komen. Ik heb mij in een pelgrimskleed gefloken,
om de verdenking en het gevaar te ontgaan; want de Bisfchop van Rome heeft niet alleen overal zijne handen, maar
ook zijne oogen en ooren."
De Gravin was verheugd over dit vertrouwen. Zij fprak
met hem nog menigerlei van haren overledenen gemaal , en
van hare leefwijze. — „ Gij hebt eenen flechten gebuur ,"
zeide WALTER, die zich thans zijnen last herinnerde, het
briefje voor den dag haalde, en vertelde, hoe hij er aan geIcemen was.
Kan deze onbefchaamde mensch gelooven, dat mijne
niche
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nicht eenen brief van hem zou aannemen?" riep de Gravin
eenigzins verontrust.
, 1k ken hem," antwoordde WALTER; " men moet tegen
hem op zijne hoede zijn; hij is een Piemontezer,, heet CRIVELL 0 , diende in de Keizerlijke armee, en zou om verraad
geworgd worden. De Keizer, die juist in het leger kwam,
fehunk hem, nit ontijdig medelijden, genade. lit zag hem,
char hij reeds den firop om den hats had, en zijn gezigt
heeft zich mij diep ingedrukt. Voor het overige zal ik heni
zijnen brief bij de eerfte gelegenheid teruggeven."
De Gravin was te vreden, en bad hem tevens, de zaak niet
tan te roeren in tegenwoordigheid van hare nicht, om deze
niet te verontrusten.
Eerie klok riep tot het avondeten. De Gravin bragt haren
grit in de eetzaal, welker venflers op den win uitzagen. De
deur van een zijvertrek opende zich, en daaruit kwam LAU.,
RA, met twee aardige, kleine meisjes aan de hand. WA r.Ten wist niet, wat hem overkwam, en kon zijne verbazing niet bedekken. Deze Darn nog toe, toen hij zijnen dia.
main aan LAURA ' S vinger ontdekte.
„Zijt gij niet wdl , Mijnheer VON SCHONECK? " vroeg
de Gravin bezorgd.
Vergeeft , edele vrouwen !" antwoordde WALTER;
het is zonderling, ik meende eene verfchijning te zien, en
nog —"
Zie ik er dan nit als eene verfchijning?" viel hem LAURA lagchend in de rede.
Edele Gravin!" zeide WALTER, " gij ziet er uit als
eene bemelfche verfchijning, en gelijkt naar de heilige, welke ik onlangs in het klooster der heilige URSULA in de
doodkist zag." De beide vrouwen werden verlegen. Doch
de Gravin DALLA CASA zeide, na kort overleg: „ Heer
Ridder! wij geven vertrouwen voor vertrouwen. Gij hebr
mij tot meesteres van uw geheim gemaakt; ik maak u beer
van het onze." Nu vertelde zij in weinige woorden L A uR A's gefchiedenis. WALTER hoorde met groote deelneming
toe, en gaf der vrouwen het troostelijk berigt, dat het ge-vaar meest voorbij was. „ De Aartbisfchop van 111ilaan,"
zeide hij , „ is zeer ziek, ja zonder alle hoop van genezing;
en zijn neef, de Graaf LEO viscoivri, is naar Palermo
gegun, en in eenen togt tegen de ongeloovigen begrepen."

Het
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Het onderhoud werd thans vrolijk en ongedwongen, en de
DuitiClie Ridder liet zoo veel fchranderheid , moed en regt.

fchapenheid blijken, dat de Gravin hem genegen werd, en
L Au In alvast een weinig liefcle voor hem kreeg; te meer,
dear ook zijne geclaante en zijne manieren veel innemends
bezaten.
Des anderen morgens werd het ontbijt in den twin gebruikt.
LAURA ontdekte ean WALTER ' S hand haren ring.
„ Ridder! hoe komt gij aan dezen ring?" vroeg zij haasrig, en op het oogenblik berouwde het haar, de vraag gedaan te hebben.
„ Dezen ring heb ik van de hand eener doode genomen,
uls eerie heilige reliquie," antwoordde w A I. en zag
LAURA ZOO fmeekend aan , alsof hij zeggen wilde: laat hem
mij Loch; hij is mij al te lief!
„ Bij flot," lispelde LAURA , en wierp een' bilk op haren
diamant,
bij flot hebt gij zelfs wel met mij geruild?"
„ Het is zoo," was des Ridders antwoord; „ doch hoot
eenen billijken voorflag. Laat mij uwen ring flecks zoo
lang, tot gij eene — joist niet flechte, maar toch dubbelzinnige dead van mij verneemt; en leg mijnen ring af, en draag
hem niet weer, alvorens ik jets gedaan hebbe, wat eenen Ridder eene doer."
De Gravin was van meening, dat de voorflag niet onbillijk was, en hare nicht zich dezelve kon laten welgevallen.
LAURA antwoordde glimlagchend: „ Daar komt niets van;
want de Ridder zal het ons zoo min zeggen, wanneer hij
goeds, als wanneer hij kwaads verrigt." WALTER verpandde zijn ridderlijk woord daarvoor, en de Gravin zeide, hij
zag er zoo eerlijk nit, dat zij het op zich nemen durfde,
borg voor hem te blijven.
Het gefprek werd lang, gaande gehouden, en WALTER.
hield het eindelijk voor voegzaam; affcheid te nemen. De
Gravin bad hem, nog een pear dagen bij haar nit te rusten;
en LAURA zeide wel niets, maar zij florid er zoo bij, dat
men dit bij 'ban voor eene hartelijke bede kon laten gelden.
De Ridder willigde met blijdfchap in; ook was zijne tegenWoordigheid te Florence op dit oogenblik zoo dringend niet.
De Ridder had nooit zaliger dagen doorgebragt, dan op
dit landgoed. Qok brag hem ieder nut het hart der fchoona
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re LA URA een weinig nader. Het zijne had zij reeds gelled
in de doodkist veroverd.
Het fcheen hem ten hoogfle noodig, nog gedurende zijn
verblijf bij de Gravin, het woelen des Signors cRIVELLO
perk te ftellen. Hij ging regen den avond tot hem in zijne
woning, en gaf hem het briefje terug, 'met te kennen geeing, dat de nicht der Gravin in het geheel geene brieven
2annam, uitgezonderd van perfonen van hare familie, en ook
Hier eens over hare hand kon belchikken , zonder de toegemming barer aanzienlijke en magtige bloedverwanten te Florence, welken het ook flechts eenen wenk kosten zou, om
den Signor, in geval hij zich niet wilde laten gezeggen, tot
cede te brengen.
De Piemontezer iachte kwaadaardig, en Het den pelgrim Haan,
die zijne terugreize aannam met groote bezorgdheid: bet lagchen van Signor CRIVELLO had hem niet behaagd.
Het was om den tijd der avondfchemering. W AL T E R zag
aan zijne regterhand de overblijffelen eens tempels van In
NER vn, waarvan nog flechts eene poort en eenige zuilen
flonden. Hij ging op de puinhoopen aan, en zette zich aau
den voet eener zuil neder. De eerfle flerren werden aan den
hemel zigtbaar; het was in de rondte fill en plegtig ; w ALTE R dacht aan LA UR A , en zag op naar de flier der liefde,
als wilde hij haar over ziju noodlot onckrvragen. Op eens
vernam hij voetfiappen; een man ging de rumen in, Bien terflond een tweede volgde. Zij flonden zeer digt bij den Rid.,
der, doch konden hem niet benierken, want de fchaduw
eener zuil verborg hem.
Hoor, N I C O L 0," zeide een der beide mannen, „ thanS
is eene goede vangst to doen. Aan ooze kust kruist een zee,
roover nit Tunis; zijn kondfchapper is in mijn huis. De Donzella R o S A is op de markt te Tunis tweeduizend fechinen
tusfchen broeders waard. Wij geven haar voor duizend, en
deelen den kooppenning te zamen. Gij verllaat mij ,
COLD?''
„ Voor vijfhonderd fechinen ben ik er bij ," zeide de
ander.
Dus morgen om middernacht," begon de eerfle weer;
gij zorgt, dat wij opene deuren vinden, en wijst ons den
weg naar (le flaapkamer der Donna 11.03A. Twintig man zull
lest
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len wel toereikend zijn tot doze par force-jagt; buiten u
immers naauwelijks vier weerbare marmen in het hot."
5, Die kunt gij buiten de rekening laten," hernam de ander.
„ Wanneer de deur naar den tuin gefloten blijft, en de deur
der galerg zijn nij alien afgefueden, en niernand kin te hulp
kornen."
WALTER herkende aan de fisfende Item den Piemontezer,
en am den naam NICOL() den portier der Gravin. Langer
kon hij zich niet inhouden; hij trok zijn korte zwaard, (fat
hij bellendig onder den pelgrimsrok droeg, florae op de
fchelmen in, en met den eerllen houw tuimelde CRIVELLO
ter g arde. Nrc ot. o Ham de kans waar, en ontfprong.
„ Gij hebt vergeten den pelgrim mede te tellen !" riep
WALTER, en flier den kermenden Piemontezer het ilaal in de
borsc. Hierop ging hij naar het landhuis terug, en verhaalde
aldaar, wit hem bejegend was.
Van dit oogenbiik of aan floeg LAURA 'S hart nog flechts
voor haren grootmoedigen redder. Doch W A LT ER had deny
cooed Met meer, zich te verklaren; want thins, dacht hem,
zou het luiden als eene vordering van dankbaarheid. Eerst
in het nur des affcheids trad de Gravin tusfchen den Ridder
en hare nicht , met de woorden: wit zeggen, war gij
geen' cooed hebt elkander to zeggen. Gij, Ridder voN s cn oNECK, bemint mijne LAURA; en gij, LAURA, beminc
dezen jongman. Nu, zoo fchaamt u ook niet, bet woord
eeuwige trouw nit te fpreken!" De gelieven zagen de een
den ander aan, en given elkander de hand. „ Hier en char!"
zeide WALTER. — Flier of &dr!" herhaalde LAUR A.
De Ridder ging naar Florence, en vandaar naar Ferrara,
waar de Keizer reeds aangekomen was. LAURA en bare tante kwamen bijna te gelijker tijd daar ann. De Markgraaf bewilligde gaarne in her buwelijk zijner dochter met den DuitMen Ridder, en de Keizer zelf geleidde de bruid naar her
aldaar. Her geluk der vereenigden was groat, waar niet vah
langen duur. LAURA flied, een half jaar na hunne verbindtenis , op •de reis naar Duitschland, en WALTER bragc flechts
hair lijk mede naar den burg zijner vaderen. Hij bouwde
een klooster, waarin hij naast haar begraven werd, en met
hem ging zijn geflacht ander. In het I/age:glebe zijn nog de
ruinen van zijn itainhuic te zien.
at-
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IsEsCrutuviNG EN AFCEELDING VAN EEN HOEN MET LEN
MENSGHEN- AANGEZIGT.

Door den Hoogieemar

F IS C HER (*).

[!instals of Philolbpby van T H O M S O N, Oa. 18r6, en
daaruit overgenomen in de Bibliotheque univerfelle,
(Britannique) Nov. 1816.]

Nooit nog heeft het zeldzaamfle dier zoo zeer de algemeene nieuwsgierigheid gewekt, als thans een hoen met een menfchelijk profiel (t), in het diftrict van Betel, in het Gowernement van Tula, en hetwelk Z. E. de Gouverneur-civic!
BOGDANOFF heeft gezonden aan de Keizerlijke Univerfiteit
van Moscou, als een voorwerp , barer aandacht waardig.
Naauwelijks had ik het gekregen, of de nieuwsgierigen ver..
fchenen in menigte, en derzelver getal nam van dag tot dag,
ja bijna van uur tot uur dermate toe, eat mijne woning ze
dikwijls niet kon bevatten, en ik verpligt werd bekend te
maken, dat men hetzelve niet dan op bepaalde dagen en uren
kon bezigtigen.
Ter voldoening van dezulken, die dit beest niet kunnen ltomen zien, heb ilt van hetzelve eene zeer getrouwe afbeelding
doen vervaardigen, welke ik thans met eenige opmerkingen
doe verzeld gaan.
Dit hoen is van middelmatige grootte, dat wil zeggen, van
acht duimen hoogte en veertien Iengte. Deszelfs kleur is
grijs gepareld, en donkerder op eenige plaatfen, inzonderheid
aan het uiteinde der . vederen. Ten aanzien van dui vorin des
ligchaams en de wijze van beitaan, verfchilt het niet van an.
dere hoenders; in den kop alleen beftaat de zetthaamheid. In
ftede van den gewonen bek heeft het eene foort van neus ,
en het geheel een menfchelijk gelaat, gelijkende naar dat eener
zeer
(s) Zorgvuldig vertaald nit het Rollick, door Dr. 1. YA EL, Genecs.
beer van Graaf ouLor r, te Moscou.
(t) Daze befehrijving en afbeelding mogen tevens ftrekken ter heves.
tiging van eene foortgelijko ,toen ter tijd zeer betwijfelde , zeldzaamheid
to Pufen , in Zuid-Pruisfen, t 8o , te vioden in het Mengelwerk onzer
Latteroeff. veer 1802„ No. XIII. bi. 574.
Redact.

MET EEN MENSCHEN AANGEZIGT.

zeer onde vrouwe. De bel t ontbreekt volftrekt, en de kakebeenen zijn zu/kerwijze ingetrokken, dat zij eindigen, waar
de neusgaten bij gewone hoenders zijn geplaatst. Deze kakebeenen zijn bedekc met vlecsch, en eindigen in eene foort
van lippen. Van voren gezien, fchijnc de kam eene Coors
van neus te vormen, onder welken zich de neusgaten
waarvan het linker gefloten fchijnc; maar de misleiding
is volkomen, wanneer men, gelijk forntijds gebeurt, aldaar
een druipen ontwaart, of eene floffe, die zich aldaar verzamelt. Met de benedenkaak is een vleezig nitwas verbonden,
hetwelk niet gevonden words bij gewone hoenders, en de
plaats van kin vervult, waarop men bier en daar eenige baardharen ziet. Dit vleezige deel verlengt zich tot aan de ooren,
gelijk in andere hoenders. De oogen zijn rond en zwart, en
derzelver iris is vermiljoenrood. Het onderfte der oogen is
blaauwachtige vleeschkleur, en bezaaid met ruwe haren, die
digter worden bij de ooren, wier opening zij bedekken. De
vereeniging van dit zonderlinge geeft dezen kop eene treffende overeenkomst met een zeer oud menfchen-aangezigt, voor.
al wanneer men de vederkuif daarvan afzondert; en hoe nicer
men dies kop befchouwt, inzonderheid als het hoen eet, bine
nicer de gelijkenis verbaast. Ingevolge van dit maakfel, kan
het beest de foort van voedfel niet tot zich nemen, die herzelve past. In plants van bek niet anders hebbende dan eene
foort van mond, kan het niet dan zeer bezwaarlijk graankorrels opnemen; de vooruitnekende neusgaten verhinderen bet
insgelijks te drinken, en men voedt het met brood, gedoopt
in water of melk. Het geeft de voorkeuze aan wittebrood en
room; en wanneer men het met de hand fiennepzaad aanbiedt,
eet het zulks met graagte; ook houdt het, gelijk andere hoenders , veel van gehakt vieesch, graan, enz.; op kats is het
mede zeer gefteld. Het is zeer mak , gelijk alle vogels, wier
bek, het zij door geboorte of toeval, onvolkomen Bil
voorkeuze eet het uit de hand, wijl het zich dikwijls aan den
mond kwetst, wanneer het genoodzaakt is, van harde ligchamen zijn voedfel tot zich te nemen. — De tong is korc
en vleezig, en heeft de gedaante van eene driehoekige gebogen fpade.
Sedert ik dit hoen in mijne kamer houde en nit de hand
voede, kent het mij zeer wel, is altijd gaarne bij mij, als ik
aan tafel zit te eten of thee te drinken, en geeft zijne behoef-
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hoefte door een bijzonder geklok te kennen. Zijn geluid,
hoewel zwak, is dat van andere hoenders, en dikwijis , wanneer het alleen is, kakelt het als een hoen, dat eijeren 1egt.
Offchoon geen bek hebbende, maakt het de gewone hewegingen met den kop als andere vogels, die de beide zijden
van den bek op harde ligchamen afvegen. Het fchijnt het
bijzijn v n menfchen te verkiezen boven dat van wezens van
zijne loom Wanneer men een ander hoen bij hetzelve brengt,
vertoont het blijken van worn, doet de vleugels langs den
grond flepen, verheft zich op zijne pooten, en that het •geluid van eenen haan, die zich tot het gevecht bereidt. In de
keuken is dit hoen in openbaren oorlog met de anderen en
verjaagt hen, maar vlugt op zijne beurt op het zien van den
haan. Intusfchen fchijnt bet denzelven finds eenigen tijd
minder. te vreezen, en ik hoop, dat die afkeerigheid allengs
geheel zal uitflijten. Het is fchroomvallig in de open lucht,
en verfchuilt zich in het gras, zoodra het raven of roofvogels ontdekt, of het minfte gerucht verneemt. Wanneer het,
op het keukenvenfter zittende, raven ziet -vliegen, duikt het
bij al derzelver bewegingen, en fchijnt van vrees bevangen.
Het ruide, toen ik het, nu vier maanden geleden, kreeg, en
dit houdt nog niet op; misfchien heeft die langzaamheid Karen oorfprong in het ontoereikenc voedfel; evenwel wordt
zijne pluimaadje meet en meer digt en glinfterend. .Zijne pooten zijn fterk, en de fchubben, die dezelve bedekken, zien
er uit als die van een hoen van twee jaren. Het heeft geene
fporen; ik weet niet, of het dus ter wereld gelcomen is,
dan of het die in eenig gevecht heeft verloren, of door de
koude. Het, mist tenen naget aan den regter poot , en twee
aan den linker.
Ten aanzien van de oorzaak dezer afwijkingen, ftelt de
Schrijver een denkbeeld voor, hetwelk ons als zeer fijn gevonden voorkomt, en, zoo het ook niet den lintel daartoe aanbiedt, ten minfte op den weg geleidt, om dien te
vinden.
Hij ziet, volgens ftellige wetten, in de geheele bewerktuigde natuur, eene algemeene en gedurige neiging tot gedaantewisfeling , en vooral tot uitzetting. Deze neiging is bijzonder werkzaam in de gewasfen, vooral in de verfchillende
tijdperken der ontkieming. Bij wezens van verhevener card
is deze geheime werking meer verborgen. Bij de laagfle klasfen
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fen der dierlijke fchepping fchijnt zij aan het wonderbaarlijke to grenzen. Het is door deze vormkracht, dat bet bloed,
hetwelk door de aderen vloeit, bij bet dier, in vaste deelen
veranderd wordt; zij is bet misfchien , welke de dierlijke
zeifflandigheici der polypen enz. tot eene kalltachtige fchelp
vormt:' Men kan zich dos ligtelijk verbeelden, dat, in de
reeks der ontwikkelingen, door de gedurige werking dezer
vormkracht voortgebragt, de toevallige tusfchenkomst van
eene ander° kracht de uitwerkfelen der eerfte wijzigt: bier.
door ontftaan die onvoInnakte en uitbottende vormingen,
welke wij in de wangedrogten oprnerken.
De Schrijver noemt de Itunflenaars, tot de Univerfiteit be.
hoorende, (de Heeren PHAROF en OSIPOF) die het hoen
met de grootfte nanuwkeurigheid geteekend hebben. De plaat
is gegraveerd naar hunne teekening; en die wij den Lezer
aanbieden, is eene juiste, hoewel eenigzins verkleinde, kopij.
VOOr tien jar.en werd in Palen desgelijks een hoen ver.
toond, op het hier befchrevene en afgebeelde gelijkende.
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DE EONINKLIIRE FAMILIE VAN LATTAROO AAN DEN
MAALTIJD.

(CAMPBELL'S Reizen in Zuid-11fika.)

D

e Koningen van Frankrijk en fommige andere Europefche
Monarchen befchouwen het als eene hof -etiquette, om, op
zekere dagen, in het openbaar te fpijzigen. Het volgende berigt van een openbaar Afrikaansch Koninklijk banker geven
wij bier met de woorden van den Heere CAMPBELL.
De Koninklijke familie fpijsde in een' hock van het voorplein bezijden het huis. De Koning fcheen zich te onderfcheiden door bet zitten naast den pot, welke de gekookte
boonen bevatte, waarop zij te gast waren, en het houden
van den anigen lepel, welken wij ontwaarden, waarmede hij
zichzelven en zijne vrienden bediende, door elke band, die
men hem bij beurte toereikte, met eene portie te vullen.
Eene van de Koninklijke Prinfesfen was bezig om met eene
bijl een' gedroogden penszak in kleine flukjes te hakken, om
dien in een' pot te fleken om gekookt te worden, het zij am
bet tegenwoordig gastmaal daarmede te vergrooten, of om
voor een volgend mai gereed gemaakt te worden. Eene van
1NIATEREE ' S zusters bleed een auk vleesch, dat er zeer
morfig uitzag, en deed her in denzelfden pot. Zeker zou
een Engelschman (of Hollander) haast liever van honger flery en, dan eene noodiging aannemen, oin met den Koning van
Lattakoo te fpijzigen!
Gclijk hunne Abysfinifche broederen, is dit y olk zeer verre van naauwnemende magen te bezitten. Zij eten met fmaak
bet vlecsch van leeuwen, tijgers, kameelpaarden, quachas,
enz.

SCHRUVEN TAT ALGIERS.

E en gelecrde Dervis heel dezer dagen een gefchrift uitgegeven, waarin hij onwederlegbaar betoogt, dat de onderdanen van Zijne Hoogheid, den De y, eigenlijk niets anders dan
geboren lastdieren, en volgens derzelver natuur beflernd waren, op vier voeten te gaan, lasten te dragen, en der zweep
Dat zij tegenwoordig op twee
des drijvers onderdanig te
bee-
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beenen loopen, en tegen flagen en overlast raorren, is enkel
eene kwade gewoonte, wiji Z. H., in eene regte lijn van
den Profeet affiammende, van zijnen doorluchtigen flamvader is uitverkoren, zich van deze diermenfchen te laten dragen, naar ivillekeur van hun lijf te befchikken, en
het regt heeft, lien deze ontanrding te ontwennen, en tot
hunne oorfpronkelijke beflemming en viervoetige dierlijkheid
terug te brengen. — Naar men verneemt, zal hij dit doorwrochte work aan Z. H. opdragen, en mag zich vleijen, met
de decoratie van de gouden eereketen verfierd te warden.

HET LAATSTE ACQUIT A CAUTION, OF EEN TREK VAN
FRANSCIIE GEESTIGHEID.

Het was in den avond van den Wen November 1813, toed
te K ...... k de Franfche Douaniers op hun vertrek flonden,
dat de veerman van het nabijgelegen veer te Z ...... d, hiervan onkundig, z:ch aan bet Bureau vervoegde, en een Acquit a caution verzocht, tot het vervoeren van den varkens
naar S..d.
De ontvanger, niet wetende, welke houding hij bij dit
voorval zoude aannemen, daar hij zoo veel mogelijk zijn vertrek en dat zijner onderhoorigen wilde geheim houden, nana
een [Ink papier, en fchreef daarop :
La Douane fe trouvant era desordre, les Registres emballis
et le Receveur en goguette; bon pour t,au,portpr d'un endroit
tin autre dix Cachous fans compter le maitre.
Ouartier-general de confitfion, le jour de la retraite.
(Signe) G ...... E.
Dat is:
, Het Kantoor der Douanen zich in wanorde bevindende,
, de Registers ingepakt en de ontvanger in eene vrolijke
ltum; goed om te vervoeren van de eene pints naar de
„ andere tien Varkens, zonder den Schipper mede te reke„ nen.
„ In bet Hoofdkwartier van verwarring, den dag van den
• aftogt.
.21 (Geteekend) G ...... E."
Doende hij gemelden veerman daarvoor drie fchellingen betalen.
Ka

144

DU DE 1VIEG VAN M1JN DOCIITERTJE.

BIJ DE WIEG VAN NUN DOCIITERTJE.

Lieve kleine! 't Oog geloken,
In het wiegje neergedoken,
En gefchommeld in de rust ,
Met een lachje op 't aangezigtje,
Rust ge zachtkens, minlijk wichtjel
Door de liefde in flaap gefust.
Ja, de liefde fpreidde 't bedje,
Droeg u met eon wiegend tredje,
En zij vlijde u zoetjes neer,
En zij deed u, door het Ichoinlen
Van het wiegje, zachtkens domlen,
Tot ge gaaft geen kreuntje moor.
ja, de liefde fchudde 'r kusfen,
Vlijde 't hoofdje zacht er tusfchen,
Drukkend daar een kuiltjen in;
Kleine platje! reeds zoo olijk
Schuilt ge er achter, en lacht vrolijk,
Als de fchalkfche God der Min.
Liefde kuste u op het bekje,
En, u drukkend onder 't clekje,
Schikte zij de zachte fprei;
En gij trokt de wenkbraauwboogjes
Tot een lachje, maar uwe oogjes
Sloten zich door 't zoet gevlei.
Slaap gerust, aanminnig kindjel
Liefde zorgt, dat u geen windje
Of geen mugje deren mag:
Zoetjes tripplend op de teenen,
Trekt zij 't wiegkleedje om u henen,
En verbeidt met vreugd den dag.
Slaap clan zachtkens, hartediefje!
Vaders vreugde, moeders liefde!
Liefde waakc voor uwe rust.
Groei in lieve aanvalligheden,
En word eons ('t zijn onze beden)
Vaders glories moeders lust!

7 Oct. 1816.

H. Kr.
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eigenlijk genoemde dag, -of de tegenwoordigheid
der zon boven den gezigteinder, zonder de lijst der
fchilderij , den dageraad , die hem voorafgaat , en de fchemering, die hem volgt, bevat op de geheele oppervlakte der aarde niet even vele uren. Onder den evenaar is
hij altijd twaalf uren, onder de aspunten zes maanden
en nog meer lang, en in onze klimaten naar gelange
der faizoenen. De langfte dag bevat zestien uren in den
zomer, de kortile acht in den winter ; alle de tusfchenuren tusfchen deze twee getalen worden in de twee tegen elkander overftaande faizoenen, de lente en den
herfst , herhaald. Maar hetgene hier bijzondere opmerking verdient , is, dat de lengte der dagen, over de geheele oppervlakte der aarde, met de onderfcheidene faizoenen in verband that, in diervoege, dat de aangenaamfte faizoenen altijd de langlle en de minst aangename de kortfte dagen bevatten. Bij de aspunten, alwaar
men flechts twee faizoenen heeft, zomer en winter/
duurt de zomer, zoo wel als de dag, meer dan zes
maanden. Maar aan deze uiteinden des aardbols is de
gefladige tegenwoordigheid der zon, gedurende al dien
tijd, naauwelijks toereikende, om het ijs, aldaar voorhanden , week te =ken , en de fchors te fmelten;
ieder jaar ontflaat er een nieuw ijs op het oude, en
de aarde , even als een grijsaard, die het einde zijner loopbane nadert , worth oud .bij hare eindpalen.
Onder den evenaar, alwaar de dagen, zoo wel als de
nachten, beftendig twaalf uren tang zijn, heeft men
llechts een faizoen; de zomer is altijddurende, zijn
vuur wordt nimmer uitgebluscht, en de zware hitte ,
'e1=
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welke aldaar wordt gevocld, is alleen dragelijk voor de
menlchen, die aldaar wonen, omdat zij door de koelte
der nachten wordt getemperd. Men weet, dat dit klimaat,voor het overige door zoo vele nuttevoortbrengfels zoo zeer begunftigd, de morgen- en avond-fehemering mist , en men er van een helder Licht in eene
duisternis vrij fpoedig over gaat. De oorzaak van dit
verfchijnfei, aan dit gewest bijzonder cigen, is volftrekt oribekend. De dagen zijn zoned des lichts , de
raizoenen dochters der hichtsgefteldheid. Te Parijs , op
negen-en-veertig graden noorder breedte, heeft de zomer
lange dagen , de winter de kortfle, en de twee overige
faizoenen de dagen even lang. Door een' onmerkbaren
overgang worsen deze dagen langer of korter , en gaan
ivij nit het eene faizoen in het amiere over. De nacht ,
de morgenftond en de dag zijn naauw aaneen verbonden ; de dag, de avondfcheniering en de nacht taken
elkander aan. Wanneer de dag in fchoonheid wint,
verliest de nacht zijne bevalligheden ; wanneer de nacht
boven onze klimazen heerscht, begins er de dag, als 't
ware, flechts van- \Terre zich to vertoonen ; welhaast
Raat de nacht een gedeelte van zijn gebied af; de dag
breidt het zijne nit; hunne krachten worden "gelijk; de
dag bekoint eindelljk de overhand, en de nacht, als
overwonnen , brengt zijne fchaduwen onder een' anderen
gezigteinder over. Wat de faizoenen aangaat; de lento,
door hare zachte luchtsgefteldheid en welriekenden
dampkring, voert ons naar den zomer, die ons door
2ijne hitte verfchroeit; en de vruchtdragende herfst ,
allengskens bekoelende, voert ons naar den winter, die
ons van koude doet verftijven. Alle deze overgangen
gefchieden van ftap tot flap , en als op eerie onmerkbare wijze; derzelver verbindingen zijn verborgen; de onvermoeide tijd gaat altijd met eenparigen tred voort, en
bet eerfte oogenblik der duurzaamheid is met onmerk•
bare tinten can de eindelooze ecuwigheid verbonden,
Van de tijdperken des menlchelijken levens is insgeliiks
het cm, Ep let andere gebonwd; de geflachten volgen
elk-
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elkander ongevoelig en in ifilte op; de heerfchappijen
zijn aan de heerfchappijen geketend, en de aaneenfcha.
kelin g des menfchelijken geflachts werd federt den eerften
mensch niet afgebroken. Iet verwonderlijks is deze ongelijkbeid der faizoenen en dagen , deze overeenflemming
der dagen met de faizoenen. Vat zouden wij in den winter doen op cen' zeer langen dag met een' zeer kouden
dampkring, een' nevelachtigen hemel, velden zonder
groen , kale boomen , en tuinen zonder bloemen? De
nacht, die alles met zijnen geftarnden fluijer bedekt , en
alle die vergulde werelden aan onze oogen vertoont , is,
inderdaad eene weldaad; zonder haar zouden wij ongeiukkig zijn ; het doe', der natuur zoude niet bereikt worden. De winter is de tijd der rust, de nacht, de flaap
der aarde; zijne grijze Karen verbergen een hart vol
-vuur; een nieuw ',even zal hem van nienws bezielen;
het is een Hercules, die zijne werkzaamheden hervat;
bet is een Thefeus, uit de kolk van den Tartarus
fnellijk opkomende; bet is een jonge Bacchus, de prooi
van Indic op zijne zegekar voerende; het is een Adonis , then de tranen van Venus aan bet licht wedergeven; bet is de Egyptilehe Feniks , die op bet altaar
van Heliopolis nit zijne asch wordt herboren: zijne
vleugels zijn gefpannen, dtij vliegt , en alle de bevallig.
heden van bet jaar volgen hem op de hielen!
Bij de lengte der dagen, van welke wij, ten aanzien
der onderfcheidene klimaten en in de onderfcheidene
faizoenen, gefproken hebben, moet men nog den dageraad en den fchemeravond voegen, of het licht, hetwelk des morgens bet opgaan der zon voorafgaat, en
des avonds op haren ondergang volgt. De oorzaak van
dit verfehijnfel moet gezocht worden in de ftraalbuiging of afwijking, welke het licht ondergaat door zijnen
fcbuinfchen overgang nit bet luchtledige of den ether in
den dampkring; eene afwijking, die het de oppervlakte.
der aarde doer naderen, en ons het li ght der zon doet
genieten, zelfs hear beeld aanfchouwen, vroeger dan
wij haar werkelijk zien. Dit licht wordt Onthonden,
rer
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verwt de wolken , en vormt die lchitterende klenren,
welke den opgang der zonnc voorafgaan. Het is dit gekleurd verfchijnfel der Itraalbuiging, Ivaarin de dichters de godin van den morgenilond gezien hebben ; zij
ontfluit de poorten des dags met bare rozevingeren,
en de dochter der lucht en der zon heeft haren troon in
den dampkring. Dc dageraad begint en de avondfthemering eindigt , voor ieder punt der aarcle, wanneer de
zon achttien graden beneden derzelver gezigteinder is,
gemeten op eenen cirkel, die regtnjnig daar boven fact.
Hieruit volgt, onderfteld zijndc dat de zon regtlijnig
met den gezigteinder opgaat, en dat hare fchijnbare beweging vijftien graden in cen uur is, dat de morgenen avond-fchemering beide een uur en twaalf minuten
-duren, waardoor de dag twee urea en een half zal ver.
lengd warden; eene verlenging, welke wij in de evennachtspunten, in de lente en den herfst, genieten. Indien het geftarnte des dags eenen cirkel befchrijve, Welke fchuins op den gezigteinder ftaat, moet het noodwendig meer dan achttien graden in dezen cirkel nederdalcn, om aan hetzelfde getal graden to beantwoorden,
op den regtlijnigen cirkel gemeten ; .waartoe meer tijds
zal vereischt worden , en waardoor de morgen- en avondfchemering langer zullen. duren. Te-Parijs heeft men
Brie dagen in het jaar, 22 en 23 dat er geen
nacht is; de avondlehemering is nog niet gedindigd,
of de dageraad verfchijnt reeds aan den hemel; de twee
uiterften van den dag raken elkander, en een cirkel van
Licht dient ons tot eene kroon. Reeds heb ik aangemerkt , dat er onder den evenaar morgen- noch avondfchemering is. Bij de aspunten, alwaar de dag zes
maanden moest duren, duurt hij elf maanden; eene vermeerdering van vijf maanden. De evenaar is de gezigteinder der aspunten; de dageraad begint, wanneer de
zon achttien graden beneden den gezigteinder is; de
avondichemering eindigt, wanneer zij even zoo vele
graden is gedaald: diensvolgens zal de zon twee maanden noodig hebben, oin van deze achttien graden tot
aan
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Ran den evenaar te klimmen, zes maanden om bij den
keerkring te komen en vandaar terug te keeren , en twee
maanden om van den evenaar tot achttien graden daar
beneden neder ter dalen; gevende in alles tien maanden
dag. Maar,, gedurende de twee overige maanden, die
het jaar vol maken, blijft de maan , in ieder derzelven,
vijftien dagen boven den evenaar of den gezigteinder der
aspunten, makende eenen maan - dag van eene maand,
die, bij de tien overige gevoegd, de bovengenoemde
elf maanden uitmaken. De nacht-maand, die er nog
overfchiet , is van licht niet geheel ontbloot; de morgen- en avond-fchemering der rnaan, de terugkaatfing
des Edits door fneeuw en ijs, en het noorderlicht, zijn
genoeg om haar te verlichten, .en tot gids te dienen
voor de dieren der aarde, en voor de zeegedrogten,
welke de natuur in deze barre gewesten heeft opgefloten. Nuttig is derhalve de ftraalbreking voor de aarde,
niet alleen omdat zij ons eenige oogenblikken langer de
tegenwoordigheid der zon, doet genieten, maar ook omdat zij, de, morgen- en avond - fchemeringen doende
ontftaan, 'de duurzaamheid van;bet licht verlengt. „De
„ natuur," heeft zeker wijsgeterig flarrekundige gezegd-,
„ heeft trapswijze afnemingen daargefteld, om onze
„ vermaken voor te bereiden en onze fmarten te ver„ minderen. Wij zien den dag aanbreken als eene flaau„ we hoop ;. hij ontvlugt ons , .zonder dat. men er .013„ bedacht is ; ,en het licht vergaat,
als-onze lig„ chaa,mskrachten, even als de gezondheid, .de vermaken , bet leven zelf, zonder dat wij het bemerken.”
31
Zoodanig zijn de grondbeginfeLs van den natuurkundigen tijd en het tijcisbettek , den inenfche verleend, om
zijn Joel te trefren.,
DJ tijd is de gemeene riikdom der menfchen; door
middel van denzelven wordt alles te order gebragt ,
verwisfelt alles , neemt alles eerie andere gedaante
aan; de kunften worden geboren , de wetenfchappen
worden befch'aafd, het geluk der volken neernt toe-.
De natuur opent voor ons harm fchoot, fchenkt
3
ons
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ons hare fchatten met eene kwistige hand; de tijd vettm
fchaft ons de middelen en de mogelijklicid, oni dezely en tot onze behoeften, tot onze neigingen en onze.
vermaken te doen dienen; hij is het werktuig, waarvan
de mensch , om uit te vinden , te volmaken , te verkrijgen , te verfpillen en te genieten, zich bedient; hij
is insgelijks de koopwaar, aan alien gemeen; twee onvermoeide werklieden, het vernuft en de nijverheid , bevinden zich in de werkplaatfen, en bouwen eenen troop
voor het menfchelijk geluk; bij wijlen dringen de magt
en de rijkdom daarin door, en maken zetolpligtig; doch
welhaast neemt hunne beflemming de overhand, en de
rijkdom en de magt worden op hunne beurt fchattingfchuldig aan het vernuft en de nijverheid.
Eene der fireelendfle bekoorlijkheden, welke over 's
Thenfchen leven zijn verfpreid, ten einde alle de oogenblikken van hetzelve aan te vullen, is de arbeid. Bezigheid verkort voor hem den dag, en verlengt bet jaar ;
de ledigheid, daarentegen, verlengt den dag, en maakt
het jaar korter; aldus is bet vermaak verknocht aan
hetgene men als een kwaad befehouwt, en bet kwade
of de fmart aan eenen toelland, diem men voor geiukkig
houdt. De mensch, die arbeidt , en wiens men alien
vruchtbaar zijn, vervolgt zijnen zonder den tijd to
zien vlugten; het oogenblik der rust verfchijnt , en nu
leert hij deszelfs .fnelheid kennen. Alle • zijne dagen ,
van elkander onderfcheiden , vertoonen hem dezelfde
uitkomst; de werkzaamheid is de ziel daarvan; maar
wanneer hij, aan het einde van het jaar, alle zijne gedachten, alle zijne laden, en alvvat hij heeft voortgebragt, zich tracht to herinneren, wordt deszelfs duurzaamheid grooter,, en zijne twee uiterften worden door
-een onnoemelijk getal daadzaken vaneengefcheiden. De
.Sybariet , daarentegen, wiens verbeelding flilftaat,
wiens leven niets antlers is dan eene langdurige rust,
zucht onder den last der uren, loopt denkbeeldig den
tijd vooruit, klaag,t over deszelfs traagheid, en, met
het oog op zijn uurwerk gevestigd, wacht hij op het
oogen-
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60genblik, wen; hem een nieuw vermaak moet aanbren.
gen, reeds door de hoop verileten, of de gewone wel.
lustigheden, de eenige afleiding van zijne eeuwige vex.
wachting. Alle zijne eenzelvig,c dagen fchijnen hem
zoo vele ecuwen; mar wannecr hij, aan het einde Van
het jaar, zichzelven rekenichap wit doen van zijn leyen, en zijne onvruchtbare uren van nieuws verfchij.
nen, dan blijft de tijd flom, de uren zijn verdwenen ,
het jaar verfmelt tot een punt, het begin des levees is
als tegenwoordig, de zandlooper keert zich, en de laatlie korrcl vloeit welhaast claar henen!
Intusfchen beflaan er wezens, voor welken de tijd
-Diet is geboren, wier lcven flechts •cen oogenblik is,
die geen denkbeeld bebben van de duurzftambeid, wel,
ken het vermaak fIechts eenmaal ftreelt, wicn de hoop
Dimmer toelacht , welken de zoete naam van vader,
vriend, beminde niet rout, welken de overdenkingniet
tot werkzaambeid noopt, wier bij wijlen vleijende
fprekken zonder zamenhang en zonder bedoeling zijn.
Mane gedachten zijn even los en vlugtig als . de nacinelijke droomen; hunne verbeeldingskracht is een bewetgr
bare fpiegel , die den indruk derbeelden, weike hij ant.
vangt, Diet kan behouden; en de lijdende en ellendige
opflag van bun oog is pijnlijk en treurig. Deze•rampzaligen zijn de verftandeloozen en zotten. Voor benbeea
de tijd vleugels noch zeisfen; de natuur verroont.flecht$
e6ne plaats en an gelaat; bun geheele leven is hetrelcltelijk ; maar , indien het van vreugde en geluk otit.bioOt
zij, het voert hen naar den dood zonder vrgeze en
zonder kwelling.
Wat ons aangaat , welken de tijd beftuurt en de xedg
'regeert, laten wij het overfchot van .ons leven Tiler
meer to kort doen, laten wij de dwaze.verkwisting daarvan doen ophouden; dat ieder oogenblik ons aantreffe
in de betrachting der deugd en op den weg des waren
geluks , en laten wij niet vergeten ,dat cep monarch, de
wellust des menfch.elijken 'geflachts, op den troon ,uitriep.:
L 4
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riep: Amici ! diem perdidi.
„ dag verloren."

51

Vrienden! ik heb eenen

WAAR OM STERVEN ER MENSCHEN AAN GENEES.
LUKE RWALEN ? (*)

I.
Ars lona — ocealio pneceps.
II I P P.

B

ijna zoude ik zeggen, omdat zij hunnetoevlugt
nemen tot de kunst en de artfen, en niet geduldigde pogingen afwachten en doorflaan, die de natuur te barer
redding in 't werk ftelt. \Vat willen wij toch van eene
kunst verWachten, die, boven alle andere, het voorregt fchijnt te hebben van door weetnieten en domkoppen beoefend te worden? Want , zoo HORATIUS
zich ergerde, dat elk, die ooit een paar rijmen aan elkander lapte, zich deftig in den rei der dichters plaatst ,
al weet hij er ook niets van, en al heeft hij er geen'
den minften aanleg toe, moet zich een regtfchapen geneesheer nog veel meer ergeren, dat elk, die flechts
weet, dat een glas water den dorst verflaat, vriend en
vijand met zijne medicinaleraadgevingen vermoeit. Maar
beunhazen, zal men zeggen, bederven alle kunften en
ambachten; en daarenboven ziet men niet alleen die
menfchen fterven, die tot dezelven hunne toevlugt nemen, maar wel degLlijk ook zulken , die de heeren raad-,
plegen, welke tot het gild van G A L E N U S gerekend
worden. En vergelijkt men dan, op de fterflijsten , de
ziekten, waarvan zij gezegd warden het flagtoffer geweest te zijn, dan bemerkt men al fpoedig, dat velen
onder een werkeerd hoofd gebragt zijn, en dat het, wil
men zeer naauwkeurig zijn, noodzakelijk is, cp die lijsten
(*) Vergelijk Dr. RUSH, van Philadelphia, in IIERMBST an T' s Mulesms enz. VIII B. S. 250. Uit die verhandeling zijn eenige denkbeelden overgenomens
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ten eene nieuwe rubriek te ftellen .voor de menigte,
welke door de pillen en drankjes , die ze getlikt hebhen , bezweken zijn.
En dit is geen wonder. Er behoort toch zoo veel
toe, om .zieken behoorlijk te kunnen genezen; en er
wordt door hen, die zich daartoe bekwamen, veelal
zoo weinig gedaan, om lets van dat veel magtig te worden, dat het waarlijk eer een wonder moet gerekend
worden, dat er nog zoo vele zieken den dood ontfnappen, die geen beter veldjagers kon uitkiezen, dan dat
beer van Eskulapen, hetwelk als bij dozijnen uit het
flof der fcholen, fchraaltjes toegerust , de maatfchappij
binnentreedt. \Vie den loop der ftudien van een' aanllaanden geneesheer, zoo als dezelve zeer dikwijls plaats
hebben, nagaat , zal ophouden zich over de gebrekkige
kennis dier heeren te verwonderen , en , met ons, in
derzelver onkunde en gebrekkige opleiding eene eerfte
oorzaak van de menigvuldige fterfgevallen, eene gedceltelijke beantwoording der opgeworpen vraag vinden.
Met een mondvol latijn, en zonder eenige voorbereiding in de natuurkundige w,ttenfchappen, komen de
jongelingen, voor de geneeskunde beftemd, op onze
hoogefcholen. Het eerlte, wat zij doen, zoo zij ftuderen, is, zich met de beenderen en lijken gemeenzaam
te maken. Den tienden valt het niet in, dat de mensch
flechts etn gedeelte is van het groote rijk der natuur en
onderworpen aan deszells wetten, en dat men tot het
bijzonder onderzoek van den mensch niet naderen moet,
zoo lang men. in dat rijk een vreemdeling is, zoo lang
men naauwelijks lets weet van natuurlijke historie, natuur- of fcheikunde. Zij leeren die wetenfchappen te
hooi en te gras, en wanneer dit zoo eons met hunnen
tijd uitkomt en de fludentenmode bet wil. Zij maken
er ook niet veel werk van. En waartoe zou dat ook
dienen ? De optica of de theorie der verbranding leert
geene katarrhale koorts genezen. Vat is bier nu het
gevolg van? Onbekend met de algemeene natuurkunde,
ontmoeten zij in de natuurkunde van den mensch, of
phyL5
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phjfiologie , telkens onoverkomelijke zwarigheclen, en

wordt hun de ziektekunde ecne bloote optelling en3.-erk/aring van eenige half griekfche Damen. Natuurlijk is
hun de leer der geneesmiddelen, bij dat gebrek van voorbeteidende ftudien , een collegie van rans .Baltes , waarnit zij nict veel mccr wegdragen, dan een of ander geneesmiddel , waarmee de profesfor hoog liep , en een
paar anderen, die in de mode en voor alles goed *ijn ,
b. v. kina en kwik. Zoo ligt gewapend, vallen zij nu
eindelijk op do eigenlijke geneeskunde aan; dock met
welk een gevolg, laat zich ligt begrijpen. Zoo veel leeren zij, dat er eene menigte ziekten zijn, en dat men
alle zieken den poll voelt en de tong laat uitfleken.
Ja, al weten zij veel meer, al kunnen zij aardig het
zijdewee en de leverontfteking, de jicht en het flerecijn
van elkander onderfcheiden ; al weten zij zeer duidelijk de
vefchilleude zitplaats, oorfprong en oorzaken dier kwalen
aan te wijzen; en al kennen zij , naar de rij af, alle middelen van buiten , die er ooit , met eenig gevolg, tegen zijn
aangewend, wat baat zulks ? zij than nog telkens
verlegen, door hunne geringe kennis van de natuur.
Waar natuur- en fcheikunde bun konden behulpzaam zijn
ter verklaring van de ziekteverfchijnfelen, of van de
werking der geneesmiddelen, Haan zij als de domfte
boer voor het ziekbed te gapen, kljken zeer ormoozel,
en hien de fchouders op. Daar zij naauwelijks de lesfcn der hoogleeraren verflonden, hoe zeer dezelven tot
hun bekrompen verfland afdaalden , verflaan zij de verheven . taal der natuur nog veel minder, waarin zij zieir
niet het minst geoefend hebben. Voor hen is het licht,
dat over de geneeskunde opging, door den hoogen third
der natuurkundige wetenfchappen, verloren. Zij zijn als
de mollen, Welke men in het voile daglicht trekt, —
ziende blind.
Deze onkunde en halve wetenfchap moet natuurliik
invloed hebben op de bcoordeeling en behandeling der
ziekten. De HIPPOCR.ATESSEN , de SYD'ENHAMS,
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HAMS', de BOERHAAVES, die in de duisternis licht
zien, en in de fchemering met zoo veel zekerheid handelen en wandelen als op den vollen dag, zijn zeldzaain. Rijke voorraad van kundigheden, en een, door
bewerking van dien voorraad, geoefend oordcel, moet,
zal het wdl gaan, bij gewone menfchen en bij gewone
geneesheeren, de pleats vervullen van bet genie. Het
is ondertusfcben niet gemakkclijk, zich dien rijken voorraad te verfchaffen; terwijl het genie geen de minfte
moeite of infpanning kost , ja zelfs elk' aanroeper van
APO T. o , bet zij arts of po'ciet, als van zelve fchijnt
toe te vlocijen, zoodra zij flecbts begin= te rijmen of
den pots te voelen. En menig zieke wordt vermorst,
omdat zijn arts , zonder bet minfle vonkje van genie,
hem regt genialisch,volgens de ingeving van bet oogenblik , behandelt.
Hoe veel te erger, wanncer de doctor inderdaad
domkop is, en , met de leeken in de kunst, zenuwen
en krarnp voor eene foort van kwade ftoffen houdt, die
door bet ligchaam vlicgen. — En, helaa.s! het vertclfel
van GELLERT, waarin men, van vier zonen, den
•halven get: tot , geneesbeer beflethd ziet , is niet nit de
lucht gegrepen; het bcvat veeleer eene alledaagfche
wearheid.
Maar het is niet alleen de onwetcndheid der artfen,
Welke de kwalen der flervelingen gevaarlijker maakt,
dan zij anders zijn zouden: ook velen, welken bet waarlijk niet aan kunde en geleerdheid ontbreekt, zijn Ongelukkig in hunne behandeling, en fluderen voor het
kerkhof , omdat zij geen' aanleg bezitten voor eene kunst,
waartoe niet minder, dan tot de dichtkunst, eene rijke
ceder gevorderd wordt. Het is geen gemecn verfland
gegeven, de, natuur in bare geheimfle bewegingen te
befpieden, de afgebrokene en gehehnzinnige teekenen te
verf1aan, waarin zij, van het ziekbed, fpreekt , en daar,,
waar alles van het oogenblik afhangt , met eene floute
vaardigheid, hare naauweliiks merkbare wenken te volgen. Eene viugge bevatting , een gelukkig 4elieugen,
ecn
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een fcherp oordeel, eerie groote mate van flandvastigheld, moeten den geneesheer bezielen, zal hij op alles
acht geven, van alles partij trekken, het voorledene en
de toekomst vereenigen, en, terwij1 hij zich door alle
omftandigheden fchijnt te laten leiden , zich door niets
van een na rijp beraad ontworpen geneesplan laten afbrengen.
Doch ook de best ingerigte opleiding, gepaard met
het gelukkigst talent, zijn niet voldoende, orn den geneesheer, op den duur,, wel te doen flagen, wanneer
hij niet, doo: vermeerdering zijner wetenfchappelijke
kundigheden, en door een verflandig gebruik zijner
ervaring , zijn aangeboren en verworven kunstvermogen verfferkt en belchaaft. De meeste geneesheeren
hebben naauwelijks den doctorshoed op het hoofd, of
zij fluiten hunne boeken weg, en meenen zich al wonder wel of te flooven, zoo zij 's middags of 's avonds,
ender een pijpje, eens een geneeskundig tijdfchrift doorbladeren ; even alsof het gedekte hoofd den verkregen herfenfchat voor alle vervliegen of verkouden bewaarde. —
Naar,, gelijk de toonkunftenaar, die zijn inflrument jaren in 't itof laat hangen of achteloos behandelt, achteruit leert ; gelijk de dichter,, die zijne goddelijke kunst
flechts ter loops , bij een vriendenfeest of openbare gelegenheid, beoefent , al had hij bet talent van If 0 M En u s, eeuwig een BAvws blijft ,-,wordt de kundigfle
en lchranderfte arts een zielloos poifenvoeler , wanneer
hij zich zijne dagelijkfche ervaring niet ten nutte maakt,
zijn geheugen niet yerrijkt met het belangrijkfte uit zijne waarnemingen, dezelven met die van anderen niet
gedurig vergelijkt, en immer nalaat , de verfchijnfelen
aan het ziekbed met de heldere fakkel der natuurkunde
toe te lichten. Tot eene gelukkige praktijk is eene
voortgezette ftudie noodzakelijk; maar eene
waarvan het ziekbed het middelpunt is. Wij gelooven
Loch, dat eene opzettelijke beoefening van een of ander
bijzonder Yak van geleerdheid, het zij letterkunde of
wijsbegeerte, of zelfs natuur- en menschkunde, zonder
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der bepaalde toepasting op de kunst zelve, Diet dan na.deelig kan wezen voor den kunstoefenaar, als zoodanig: want dit leidt zlinen geest van het gewigtig beroep
af, waaraan hij zich beeft toegewijd, en hetwelk de
geheele infpanning zijner kracbten vordert en verdient.
Hoe is het mogelijk, dat een man, verrnkt over eene
plaats nit de fchriften der ouclheid, of vermoeid door
eenig afgetrokken, wijsgterig vraagiluk, of vervuld
suet eene belangrijke ontdekking in natuur- of fcheikunde, de ganfche kraclit van zijnen geest aan de dagelijkfche voorvallen der ziekenkamer kan fehenken, welke dikwijls zoo nietsbeteekenend fchijnen, en waarvan
toch altijd leven en gezondheid afliangen? Vanhier,,
dat eene groote geleerdheid den geneesheer,, in de uitoefening zijner kunst , niet zelden meet nadeel dan voordeel verfchaft , en dat zij , die op het papier het karakter der verborgenfle kwalen meesterlijk lchilderen, en
de krachtigite geneesmiddelen duidelijk opgeven, fomwijlen , in de dadelijke behandeling der ziekten , de meest
gewone naauwelijks kennen, en altijd naar het verkeerde hulpmiddel griipen.
Mon zoo menig liider de wijsgeerige befpiegelingen
of de letterkundige geleerdheid van zijnen arts met den
dood bekoopen, menig ander wordt het flagtoffer van
de te nitgeitrekte praktijk van den zijnen. Het is waar,
die geneesheeren, welken de dag bijna te kort is, om
het heer bunner lijders te bezoeken , loopen weinig gevaar, hunnen geest met iets anders dan met dezelven
bezig te houden; doch zij zijn aan een ander gevaar
bloolgetteld, hetwelk evenzeer op den armen zieke teruglluit , — bet gevaar namelijk , dat zij, door de al te
groote menigte van gelijkfoortige en evenwel verfcbillende voorwerpen, in verwarring gebragt, duizelig en
als verblind worden, zoodat zij eindelijk, in een' onafzienbaren kring van zieken en ziekten geftadig ronddraaijende, naauwelijks meer weten, waar zij zijn, dus
veel minder, wat zij doen. Ook met bet beste voornemen en den gelukkieten aanleg, gaat de ervaring van
da
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dagen en jaren bijna lilltte1003 voor lien verloren; even
als de gulzigaard, dagelijks met fpijs en drank overladen, geen vo,2cite1 trekt van zijne maaltijden. — Enkelen mogen, door den toovcrflag van hun genie, in diem
bajert licht wetcn te brcngen; die enkelen zijn nicer
dan zeldzaam. Over het algcmcen moet de ovcrlading
met beroepsbczigheden, daar ze den gccst vermoeit en
opvult met een' nutteloozen ballast van waarnemingen,
der volmaking van den arts, als kunstoefenaar, zecr in
den weg than. Men moet dus van zulke drukbezettc
artfen Beene genezing van moeijelijke, vooral niet van
tlepende, kwalen verwachten; even min als men van
eon' fchilder, die bij het dozijn werkt , een mcesterftuk
verwacht. En ondertusfchen is de genezing van eene
moeijelijke, hoewel geneeslijke, kwaal inderdaad een
grooter mcesterfluk van menfchelijk vernuft, dan een
La5coOn of eene Venus de Mee/ids, oni Wier wil men
naar Italic reist. Men vergt dus to veel van den -groo.
ten hoop der artfen. En wanneer men bedenkt , hoe
veel de geringe kunde en de gebrekkige geestvermogels der menigte, die het polsvoelen als een handwerk
drijven, bij de vorderingen der kunst te kort fchieten,
zal men zich niet meer verwonderen, dat cr zoo veic
menfehen aan geneeslijke kwalen ilerven.
Doch er zijn nog andere oorzaken van dit verfchijnfel, welke wij bij eene volgende gelegenheid willen
opfporen.
J. V.

LEVENSSCHETS VAN HAMLET, PRIN,S VAN
DENEMARKEN.

L

ang v6Or de invoering des Christendom in Den&
marken , 111.1111de HORWENDILLUS, Koning van yut.
land , GEE RTRUI, docker van RURIK, Koning van
Denemarken , bij welke hij ecnen zoon had , HAMLET
genaamd. FENGO vcrmoordde zUnen broeder x o Ru
E
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WENDILL US, trouwde GEERTRUI,C11 beklom den

croon. HAMLr T, oln zijns ooms naijver te ontgaan,
veinsdc verttandeloosheid, en werd voorgefteld als zulk
eenen afkeer hebbende van -valschheid, slat, fchoon hij
bij aanhoudendheid de meest ontwijkende en belagchelijke antwoorden verzon, hij het nogtans kunftiglijk zoo
beleide, van nooit at' te wijken van de waarheid. FE NG o, de wezenlijkheid van zijn verflandsverlies verdenkende , poogde, langs verfchillende wegen, den waarachtigen toefland zijner zicl te ontdekken: oncler andere vertrok hij van El/cacti?. belegue eerie zamenkomst
tliSfehen HAINILET4 C11 GEER TRU'', begrijpende, dat
de eertte zijne wezenlijke gevoelens voor zijne eigene
mocder niet zou bedekken, en beval eenen hoveling,
zich, buiten weten van beiden, te verfteken, met oogmerk om hun gefprek af te. luisteren. De hoveling begaf zich, gevolgehjk, in bet vertrek der Koningin, en
verfchool zich order een' hoop ftroo (*). H AML E T
bij het bi,:mentrecien van het kabinet, de tegenwoordigheid van eenigen verfpieder vermoeclende, bootfte,
naafi' zijne gewone vertooning van krankzinnigheid, het
gekraai van eenen haan na, en, klappende met zijne armen als met wieken, fprong hij op den hoop ftroo, en,
den hoveling gevoelende , trok hij zijn zwaard, en maakte hem onmiddellijk af; vervolgens fneed hij bet ligchaam aan ftukken , kookte het, en gaf het den varkens.
Daarna, zijner moeder belijdende, dat hij flechts den
dwaas vertoonde, verweet hij haar haar bloedfcheridig
huwelijk met den moordenaar haars gemaals, en befloot
zijne rede met te zeggen: „ In plaats, derhalve, van
mijne zinneloosheid te beklagen, befchrei uwe eigene
fchande, en leer de ontaarding uws eigen gemoeds be,
weenen !"
De Koningin zweeg, doch werd door daze waarfchawin(*) Men bedenke, dat ondrijds flroo over den vloer ge-

aruoid werd , als een voorwerp van weelde.
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winger tot de deugd teruggeroepen. FENG0 keer(le
terug naar Elfeneur,, zond HAML ET naar E;:gelai l d ,
onder bet opzigt van twee hovelingen, cn verzocht den
Koning, bij eenen brief, hem ten dood te brengen.
HA AtLET ondckte en vcranderde den brief, zoo dat
de Koning, bij hunne aankomst in Engeland, de twee
hovelingen onmiddellijk liet van leant waken, en zijne
dochter verloofde aan HAMLET, die verbazende blijken gaf van een verheven verfland. Met het einde_des
jaars keerde hij terug naar Denemarken, en ontitelde
bet hof door zijne onverwachte verfcbijning, daar er
een gerucht van zijnen dood verfpreid was, en toerustingen gemaakt werden tot zijne uitvaart. Zijne gemaakte krankzinnigheid hernomen hebbende , wondde hij met
opzet zijne vingers, terwiji hij zijn zwaard trot:, hetwclk de omftanders onmiddellijk in de fcheede vasttnaakten. Vervolgens noodde hij de voornaamtle edelen tot
een feest, maakte hen dronken, en bedckte hen in dien
toefland met een groot gordijn, dat hij met houten pennen aan den grond vastmaakte; vervolgens flak hij den
brand in het paleis , en de edelen, in het gordijn befloten, kwamen om in de viammen.
Gedurende dit voorval, begaf hij zich wederom naar
rENGO 's vertrek, , en, het zwaard nemende, dat ter
zijde van deszelfs bed Jag, leide hij zijn eigen in de
plaats. Nu wekte hij hem, en berigtte hem, dat ti AMLET gekomen was om den moord zijns vaders te wreken. Fit o fprong van zijn bed, greep het zwaard,
doch, buiten Nat hetzelve te trekken, viel hij door de
hand van HAMLET. Des anderen daags , terwiji bet
gemeen zich verzameld had om de ruInen van bet paleis
te bezigtigen, riep HAMLET de overgeblevene edelen
bijeen, en leide, in eene meesterlijke aanipraak, de beweegredenen open van zijn gedrag, bewees , dat zijn
oom de moordenaar van zijnen wader was geweest, en
befloot met de volgende woorden: „ Vertrap de asch
van het monfter,, dat, de vrouw zijns vermoorden
broeders bezoedelende, bloedfchande bij broedermooyd
voeg-
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voegde, en met de drukkendfle tirannij over u beerschte! Ontvang mij als den dienaar eener regtvaardige
wraak, als iemand, die deel neemt in het lijden van zijnen vader en van zijn yolk! Befchouw mij als den perfoon , die de fchande van zijn vaderland heeft afgewasfchen, de eerloosheid zijner moeder vernietigd, en
verlost van de willekeur eens monfters, welks misdaden, ware hij blijven leven, dagelijks zouden zijn toegenomen, en uitgeloopen op uwe vernietiging! Erken
mijne dienften; en, zoo ik het verdiend heb , bied mij
de ]croon aan : befchouw in mij den bewerker dezer
voordeelen; geen ontaarde, geen moordenaar der zijnen, maar den regten erfgenaam des troons , en den
ouderlievenden wreker van 's waders dood! Ik heb a
ontrukt aan uwe flavernii, u in vrijheid herfield, en
uwe eer gezuiverd. 1k heb eenen dwingeland vernietigd, en over eenen moordenaar gezegepraald. De vergelding is in uwe handen; gij kunt de waarde mijner
dienften fchatten, en op uwe deugd bouw ik mijne
hoop en verwachting van belooning."
Deze aanfpraak had de verlangde uitwerking; het
groottte gedeelte der vergadering florae tranen, en alien riepen hem voor Koning uit, te middcn van herhaalde toejuichingen.
HAMLET begaf zich, kort na zijne verheffing, te
fcheep naar Engeland , en liet een fchild maken, waarop de voornaamtle bedrijven van zip leven waren afge-:
beeld. De Koning ontving hem met geveinsde betoo.
ningen van blijdfchap , verzekerde hem op eene logenachtige wijze, clat zijne dochter dood was , en beval.
hem aan, naar Schotland re trekken als ziin gezant, en
aanzoek te doen bij de Koningin HERME TRUDA. Hij
gat' dezen neteligen raad in de hoop , dat HAMLET
zon omkomen in de poging, (liar de Koningin, die opmerkelijk was om hare kuischheid en wreedheid, zulk
eenen afkeer had van alle huwelijksvoorflagen, dat geen
harer vrijers het lot ontkomen was van te vallen als een
offer barer wraak. HAMLET, in fpijt aller zwarigheMENGELW. 1817. NO. 4.
den,
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den , voibragt de zending , verkreeg, door hulpe van
zijn fchild, hetgeen der Koninginne een gunftig denkbeeld inboezemde van zijne wijsheid en cooed , haar ten
huwelijk, en keerde met Naar naar Engeland wecier.
Onderrigt door de Prinfes , aan welke hii was verlooid geweest, dat haar vader op zijnevermoordingdacht, vermeed
it A II L E T dit noodlot door zich onder zijne kleederen
te wapenen , bragt den Koning van Engeland ten dood ,
en zeilde naar Denemarken met zijne twee vrouwcn ,
alwaar bij, kort daarna, fneuvelde in een gevecht met
VIGLETUS, zoon van Koning RURIK.
HAMLET, voegt er de Historiefehriiver bij, was
een Prins, die, zoo zijn good geluk gelijk geflaan had
met zijne verdienften, cle Goden zou hebben geevenaard in luister,, en, in zijne bedrijven, de werken van
HERC uLts overtroffen.

IETS OVER DEN STEENDRUK , OF LITIIOGRAPHIE.

B,

alle de voordeelen der Boekdruk- en Graveerkunst ,
om , door middel van dezelve, alles , wat der mensch.
held oorbaar en der maatichappije nuttig was, voor te
f1ellen, na te bootfen , en tot tijdgenoot en nakomelingfchap over te brengen , bleef er echter in beide kunfl en pier en daar, nog iets te wenfchen over. BIvoorneeld, om handfchriften en origineele teekeningen
te kunnen vermenigvuldigen; om Sine'febe, Sanserilfaze en andere talen te kunnen drukken, Welker letters
of karakters te talrijk , en dus moeijeltik en niet dan met
vele kosten te verkrijgen om boek- en plaatdruk
golijkelijk te vereeuwigen , enz. De uitvinding van den
Steendruk heeft grootendeels deze wenfchen bevredigd,
en wel op zulk eene voldoende wijze , dat wij het belangrijk genoeg achten, dezelve bier mede te deelen.
Doze, met refit geprezene, uitvinding gefcbiedde in
het laatst der vorige of het begin dezer Eeuwe te Munchen, door ALOYS SEDINEVLDEP,.. inj had opge"
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wetnerkt, dat, wanneer men met eene vetachtige inks
op kalkaardige fleenen firepen maaktc, dezelve, door
Middel eener flerke wrijving, eenen afdruk gaven; en
tevens, dat deze foort van ken ook vatbaar was voor
inzniging van water. Op deze twee waarnemingen was
het geheele ilelfcl zijner uitvindinge gegrond. Bij wise
het voordeel te waa.rderen, hetwelk men nit de ontdek..
king van een verfchijnfel kon trekkers, dat zoo gemak,
keliik te verklaren, en echter v6Or hem nog niet opgemerkt was. Hij deelde zijne uitvinding aan den Heer
A. ANDRE, te Ofenbech, mede, door wiens medc.
werking dezelve reeds fpoedig tot eene zekcre volkomenheid voor fommige vakken der kunst geraakte, in.
zonderheid in het muziikdrukken'; hebbende daze daartoe eene drukkerij opgerigt, die ongetwijfeld nu reeds
meer leeft opgeleverd, dan eenig tot dusverre befteand
Etablisfement van muzijk op tinnen platen,
De Heer A N v 11 ft veripreidde daze kunst near Frankrijk
en Eugeland. Te Londen aiwaar zij onder den imam van
Polyautographie bekend Ward, is zij zeer gevorderd.
Parijs heeft zij de oplettendbeid van de Franfche Aka-.
demie der fchoone Kunften zoodanig tot zich getrokken, dat cane Kommisfie nit dezelve benoemd word,
om deze uitvinding nader te onderzoeken, en een Rapport daarover in te leveren. Deze Kommisff e heeft zich
bijzonder met de Steendrukkerij van den Hear ENGEL:NA N te Pariji bezig 'gehouden, en Naar berigt
dezelve is zeer . gunffig.
Daar ons vaderland niet alleen de moeder en voe'dfter
van vele kuntlen en wetenfchappen is, maar ook in vele derzelven de eerfte uitvinders heeft overtroffen, zoo
was het ons bijzonder aangenaam te vernemen, dat deze nieuwe uitvinding bij ons niet onbekend is gebleven;
maar dat er ook in Ainflerdam eene zoodanige Steen.
drukkerij beftaat ; van de Heeren E. B E IJ E R en A,
v INKE L E s, welke niet alleen aanmerkelijke verbete.
ringers, maar ook nieuwe uitvincliDgen in dit vat
M3
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gedaan , en deze kunst daardoor tot eene meerde•
re volkomenheid gebragt hebben.
De eenvoudige bewerking van den Steendruk is deze:
Nadat de fleenen genoegzaam glad gefiepen zijn , (en
wel meer- of minder, naar mate men Of met de pen Of
met zwart krijt er op wil teekenen) teekent men op dezelven met eene fcheikunftige inkt of met een krijt, die
voornamelijk uit °lien en vetdeelen bellaan; dan worden de fteenen met een verdund falpeterzuur overgoten ,
om het inzuigen des waters te bevorderen; en vervolgens met gom overdekt, om dezelven voor bederf te
bewaren. Urn nu eenen afdruk van deze fteenplaat te
maken , wascht men eerst de gom daarvan af, bevochtigt dezelve dan, en zwart ze in door middel van eene
met leder bekleede tampon ; bevestigt de plaat dan in
eene holle tafel, waarover eene ijzeren rol gaat, welke door wrijving den afdruk geeft.
Deze zeer eenvoudige bewerking levert groote gerijven voor de kunst op, om namelijk teekeningen van
zwart en rood krijt na te bootfen, om oorfpronkelijke
ftukken op eenc misleidende wijze af te drukken, om
teekeningen met de pen en in de gewasfchen manier te
vermenigvuldigen, en eindelijk om muzijk te drukken.
De Kommisfie der Franfche Akademie van fchoone
Kunften merkte in • de bewerking van den Heer E NGELMAN nog twee groote zwarigheden op; te weten,
dat het teekenkrijt, hoewel het zich liet aanfcherpen,
echter te veel aan warmte of vochtigheid onderhevig,
was , en dat er zeer vele oefening vereischt werd, om
met zijne inkt te teekenen. Deze twee zwarigheden
zijn door de vinding van onze voornoemde Amfierdamfaze kunfienaars verholpen, daar zij een teekenkrijt hebben uicgevonden, dat even goed teekent, zich laat aanfcherpen, en de punt zoo goed houdt , als gewoon goed
zwart krijt ; ook vinden zij het teekenen met inkt , naar
hunne nieuwe manier, niet meer zoo moeijelijk. Daar.
enboven hebben zij wezenlijke verbeteringen in de
werktuigelijke zamenitellius der pers gemaakt , welke
den
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den druk, vergeleken met de ParijIche pers , driemaal
fneller doen voortfpoeden. Voorts zijn zij in flaat , regelmatig Stereotypen te drukken, waartoe de fteendruk
nog niet gebezigd was, — en prenten op Been te graveren , die de gravure in koper volmaaktelijk evenaren;
terwijl de tot dusverre vervaardigde ileendrukken in de
manier van gravure zich nog altijd tot pen - teekeningen
bepaalden.
De kunst, om gravures alzoo (om het dus eens nit
te drukken) op eene machinate wijze te vermenigvuldigen , is iets hetwelk der Anflerdamfche Steendruk- fabrijk alleen eigen is, en door haar alleen bewerkftelligd wordt; en het nadrukken of afdrukken van
sedrukte boeken en handfcbriften hebben zij zoo verre gebragt, dat daarbij niet veel meer to wenfchen
overig blijft.
Het proefplaatje van hun werk, hetwelk dit berigt
verzelt, moge ten bewijze hunner vorderingen dienen.
De fpoedige wijze van drukken zoo wel , als de geringere kosten, bevelen overigens deze belangrijke uitvinding ten fterklte aan.
\Vanneer deze Fabrijk , die eerst federt weinige maanden openlijk werkzaam is , de aanmoediging en goedkeuring onzer Landgenooten mag wegdragen , en eens zoo
Lang zal werkzaam geweest zijn, als die van Pariir,,
welke reeds in 1807 aanwezig was, dan twijfelen wij
niet, of dezelve zal deze kunst tot eenen hoogen graad
van volkomenheid gebragt hebben.

TWAALF UREN IN ZUID - AMERIKA.

Door WAECKER.

Op den 26flen van Lentemaand des jaars r8/2 werden Caren.-

cos en de omliggende 1andflreken van dat gedeelte van Zuidilmerika door eene der fchrikkelijkile aardbevingen verwoest.
Vele honderd milieu Tan bloeijende provincien werden in weilvi 3
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nige oogcnblikken door de opgeruide eleinenten vernield‘
Dui ender vonden in den fchoot der aarde bun graf, en
duizenden zagen zich aan een ellendig, vertninkt leven prijs
gegeven. Offchoon verfcheidene 0:igbladen deze omwenteling
der nacuur reeds vroeger oppervlakkig hebbcn vermeld, verdient echter de ravolgeude, door eenen ooggetuige daar ter
plastic opgenmakte, berchr:jving ooze aandacht; dear dezelve
tilt, in het noordelijk Europa onbekende, ontzetterde natuurtooneel in het helderst licht vertoont. Hij verhaalt:
Het verblijf in Zuid Anerika , met name in Santa-Fe-de-:
Bogota en Caratcas , verfchafte mij eene reeks der aengenaamTie
wier herinnering mij nog verrukt.
Caraceas met zijne ommeareken is te rijk in natuurfeboonheden van allerlei card, clan dat men in het vol genot derzel%'en de fchilderachtigfle oorden van Europa zoude ontberen.
Mijne nitgebreide bezigheden, en bijzonde: mijne bekendfchap met de voortreffelijke familie van ts LTG AT A DE LOS
PARNADo, een' rijken Spanjaard , verfchaften mij het afWisfelendgenot des land- en ftadlevens in de belangrijkfle opzigten. Hier was ik desgelijks ooggetuige van het tooneet,
dat, met voorbeeldelooze woede, dezer groote en rijke provincie den ondergang dreigde.
Ile be y ond inj op Paaschvrijclag op een landhuis van PARNADO. De morgen dezes onvergecelijken lags was ongemeen
koel; doch fpeedig veranderde de temperatuur des geheelen
dampkrings alleroPmerkelijkst. De helderfte, fchoonf'te zoMermorgen, • wearin geen wolkje den klaren, zuiveren hemel
bedekte, en van rondomme de in jeugdelijken tool tot het
vetyvoudigfie leven ontwaakte natuur zelfs bet hart des ongelukkigcn finals tot vreugd en tot gezang ilemde, verkeerde
in de drukkendfle daghitte, die zells door geen zuchtje werd
verkoeld.
Tegen elf ure meekte eene onverklalrbare beklemdheid het
terblijf in de vertrekken onmogelijk;ie verliet alzoo het landhuis, met een boel, in de hand, ten einde de koelte eener,
in den ruin gelegene, belommerde rotsgrot te genieten. Vanbier konde ik het ganiche westelijke gedeelte des fchoonen
lands in verre uitgebreidheici overzien. Doe!) ficrvend, verrantlitend vertoonden zich de onnitoogbare maisvelden; geen
blad bewoog zich new de groene kokosboomen. Een verzengende gloed was over de breede, itiile velden uitgefirekt, en
mensels
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mensch en dier voud zich grenoodzaakt , de holen der rotfen
en de koele fcbaduwen der boomen op te zoeken, om de
verterende aralen te ontgaan. Zwijgend fcheen alles de outwikkeling eener groote katastrophe te gemoet te zien. Mijn
gastvrije vriend, met zijne beminnenswaardige dochter, had
het plekje dezer Ichoone eenzatunheid en verrukkende fpeiing
dcr natuur, waarheeu ik gevioden was , ter verademing gekozeti. Zij verrasten mij in zoete herinneringen aan venlogene
dagr.m. IVeldra was eerie verfrislchende kokos - knee/11)011c
toebereid, die ons ongemeen verkwikte. PAR NADO had, in
fpijt van zijne Ichatten, altijd een' befchaafden, voor wetenfchap geopenden geest en een voortreffeil,k hart behouden,
en z:ne kinderen, twee hoopvolle zonen en (.6ne dochter,
een met alle vrouwelijke aantrekkelijkbeden rijkbedeeld weZen, mar de edel :e grondregels opgevoed. Den vrolijk onderhoud gaf aan121ding tot veelvuldige fcherts. Ach! niemand
onzer vermoedde, dat de avond ons in tranen vinden zou! Tegen twee ure had zich in het Oosten eene zwarte wolk
zamengetrokken, die eindelijk in majestueuze flute om bet
gebergte benentoog , en zich als een lijkkleed uitbreidc/e..
Derzelver rand was door de zon koperrood geldeurd; kleine witte- wolkjes viogen vooruit, om den fcbriltbaren reus
plaats te maken, die 1angzaam nader en nader voortwentelde,
en de toppen der bergen sari het oog onttrok. Wanneer men
van deze donkere wolkzee den blik Haar den fpiegelglaciden
avondhemel wencide, nerd de beklemde borst met magt verheven, en bet ontboeide hart mogt als dronken in den weerglans des hemels zich verlustigen. Reeds floof de regen op
de verwijderde favanen neder; eenfformwind deed het flof
in hooge zuilen hemelwaarts wervelen, en fcheen, als een
chaos , alles door elkander te willen werpen, — reeds drermde de donder over het fidderende veld,' toen ookwij erode=
Pik ons gereed maakten, eerie veilige fchullplaats te bereiken.
Deuren en verifiers werden zorgvuldig gefloten, buffets en fieven gereed gehouden, om bij outflaand onheil aanflonds bij
de hand te zijn. In de voorzaal verzainelde de Huiskapellaan
het overig gezin tot anuhefling van 'ten geestelijk tied, dat
inderciaad dit oogenblik in zijne gewenschte werking met fan!,
de, doch waarbij het echter altijd beklagenswaardig blijft,
dat het fisfen des blik ferns alleen ons tot aandacht dwingen
kali!
Ecn
M4
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Een florin joeg een' vuurzwangeren nacht over het land
benen, boog de toppen van oude palmboomen diep ter garde, reef rotstotokken van de fpitf= der bergen, en wierp ze
den bruifenden flroomen in bunnen loop. Zwavelgele bilkfemflralen verlichtten den nacht, van eenen donder gevolgd,
waarbij het twijfelachtig word, of hij zich diep nit het midde/punt der garde eenen doortogt baande, dan of hij van nit
den hemel den grond wilde doen fplijten. De ventlerruiten
fprongen ftuk, de glazen in de kasten kletterden, en terwijI
de eene donderflag langzaam in de bergen wederkaatite, had
zich reeds eon andere gevormd, die zich van den vorigen alleen door het fidderen van den grond onderfCheicIde.
Gedurende dit verdoovend geraas word het tegenover liggende fnikerriet-magazijn door den bliklem aangelloken, en flond
in minder dan Brie minuten in voile vlain. Welk een ontzettende vuurgloed wierpen deze fpitfe vlammen ten wolkan op!
De knappende fuiker, die als raketten in de lucht opvloog,
wondde en brandde de toefchietende flaven, en omtoog de
tegenover flaande boomen met eene kandij , door het vuur als
diarnanten teruggeworpen. Alle porien des bouts fchenen zich
in vuurbronnen to herfcheppen, vanwaar de fnelfte verwoesting nitging. Redding was oninogelijk; to meer, daar de ganfche toegerchotene menfchelijke hulp geknield lag, en gebeden, zuchten noch kastijdingen fpaarde, om — den brand to
blusfchen. Binnen vijftien minuten vond zich P ARN A
duizend dukaten armer.
Na een uur woedens trok de donderbui voorbij, die flechts
Ilreekswijze in en om het gebergte had gewoed. Gedurende
en na dezelve had eene ontelbare menigte apen onze romaneske rotsgrot in den min bezet, en het ganfehe oord met bun
jammergefchrei vervuld, dat mij nog wel acht dagen de ooren
daarvan. toetten. Dit allerakeligst weeklagen, Met ongelijk aan het gekerm van hulpbehoevenden en kleine kinderen, grijpt telkens na een onweder in deze flreken plants,
een werd hier van de apen, die zich in de aan den noordkant nabijgelegene wouden en gebergten bevinden, deels geaccompagneerd, deels door gedurig toenemende vlugtelingen
zoodanig vermeerderd, dat bijkans het even luide gekwak der
kikvorfchen, het fisfen der flangen en het brommen van las,
eige infekten daardoor verdoofd werd. Twee pistoolfchoteu
.jee-
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joegen intusfchen den .ganfchen hoop in zijne bosfchen Le_
rug, werwaarts zij in allerijl henenvlugten.
Het zal ongeveer half vier in den namiddag geweest zijn,
wanneer zich de eerfte ligte aardfchok deed gevoelen; en aanfonds maakten toebereidf&s om het lindhuis te verlaten,
-en war Caraccas terug to keeren. Vier fnclle muilezels voerden ons in fievigen drat door de bloemrijke en herlevende
velden, die echter nog altd, ondanks het heftig onweder,
door de blue gecirukt warden. Onze oogen weidden met
wellust in de liefelijke dalen.
Terra Firina bad zich in korten tijd tot eene der bloeijendfte provincien verheven: de bier op zichzelve reeds zoo
weelderige natuur neloont de geringe vlijt barer bewoneren
duizendwerf. Donkere, fchaduwrijke wouden wisielen bevalhig at' met groene velden en verfcholene plantaadjen, welker
roode daken van tusfchen palm' en ceder-gewelven vrolijk uitfteken. Stroomen ruifel2en, in beicoorlijke kronkelingen , over rotsblokken door lagchende weiden , en vloeijen
breede plasfen naar den verren Oceaan. Mijn oog verlustigde
zich, zelfs op dezen fchrikwekkenden dag, in die Zuid-Amerikaalkiche Tempe. Na een' korten togs kwamen wij, kwartier v6Or vijf te Caraccas. Een vierde uurs daarna begon de namelooze ellende.
Van de kerk Alta Gracia klonk de rnisIdok. Het garnizoen
fond, deals ter .monfleringe, deals tot bijwoning van eon
lijkfeest, in de firaten gefchaard. Ondertusfchen, gedurende
de feestelijke parade -rnuzijk , liet zich een dompig rommelen
oncier den grond hooren, hetgeen weldra van flerke fchokken,
met een geluid als dat des donders, werd gevolgd. Het yolk
liep outfield nit de huizen op de firaten en naar de kerken.
Ook wij gingen met angfi; voorgevoel naar het bijgelegen
plein. Naauweiijks waren wij daar gekomen, toen de garde
gelijk eene landzee zich begon to bewegen. De geplaveide
fraten warden in elkander gefchoven; geheele rijen huizen
vlogen krakend naar omhoog, en flortten clan al kletterend
neder. De aarde fidderde, alsof een bruifend vergif hare aderen Wilde doen berfien. Stofzuilen verhieven zich hoog boven de inflortende huizen, verduisterden de zon, en vervulden de fad met eenen witten navel. De ellende had thans
in alle fraten den hoogilen graad bereikt. Jammerend rukten
de vrouwen zich het haar nit het hoofd, wierpen hare verFier,
M5
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fierfels van zich, en geefelden zich. De priesters trokken
door de flraten in procesfie ter kerke; de menigce volgde,
wierp zich voor hen neder, en biechtte
gewisfelijk zeer
opregt PARNADO ftond daar, van fchrik verftijfd, met
gevouwen hAiden; zijne vrouw en dochter waren aan den
voet eens palmbooms nedergezonken. Ik nam ze beide in den
arm, en voerde ze naar huis. Op den wog derwaarts viol eene
vrouw als bewusteloos voor ens neder; zij kon niets anders,
clan fprakeloos op de derde verdieping van een nabiiflaand
huis wijzen. Wij wendden den blik derwaarts „ en zagen een'
bevenden grijsaard, met twee kleine kinderen in den arm, aan
het venfter om hulp fmeeken. De uicgang van het vertrek
fcheen verfperd te zijn, en de zinkende balken bun elk
oogenblik den fchrikkelijkflen dood te dreigen. Maar, wie
zou bier redden, waar elk zichzelven naauwelijks konde op
de been houden? joist wilde ik den grijsaard toeroepen, zich
door middel van een aan flukken gefcheurd taken neder te laten, teen een heftige fchok bet huis en de daaraan grenzende achterftrant in puin ter neder wierp, en den grijsaard met
de kinderen onder hetzelve begroef. Terwij1 te voren eene
oogenblikkelijke rust fcheen plaats te grijpen, volgde op dezen laatften fehok wederom cen onderaardsch wooden en kraken, alsof de aarde nit hare naven wierd gewrongen. Donderende flagon deden derzelver oppervlakte fidderen, en wierpen de ftraatfteenen tot drie en vier voeten van den grond
omboog.
In dit oogenblik ftortte de toren van Alta Grc' ia tot op
-den grondfceen, met een allerontzettendst, gekraak, ineen;
hem volgde het Franciskaver-klooster met al deszelfs torens,
en daarop de nabij bet gebergte gelegene kerk der H. Drievuldigiseid, hooge, fchoone toren, als door tooverij, in
den fchoot der aarde verdween. In de 11. ant Oviedo opende
zich desgelijks de grond, en verzwolg het ganfche, viifhonderd man fterke, militaire geleide eens kerkelijkcn optogts,
aIsmede do Ammunitie- en Tuighnizen; eene fchoone reeks
bouwkunfcige geftichten verzelde dozen in hunnen val, en nit
den afgrond van die kolk verhief zich een zwarte wervelwind
van rook, zand, asch en fteenen over de puinhoopen tier ongelukkige ftad. Duizenden vonden in de ineengeftorte kerken,
Duizenden riepen, met hartverfcheuen gebouwen hun
rend gejammer, hunne naastbeftaanden, die of verbrijzeld of.
Ver.
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rerfclieurd door fcherpe balker, of met verpletterde armed
en beenen op de ftraten ter neder geworpen waren. Ongeiukkigen ftrekten hunne hander van tusfchen de puinhoopen,
om redding frneekende, nit; en dikwijls was het onmogelijk,
de met de uiterfre kracht in e:kander geperfte muren weg te
ruimen; of ook had men de geheele inftorting derzelven, en
gevolgeliik den oogenblikkelijken dood der ingeklemden, te
iduchten. Ook ens had het geweld der aardb.evinge op de ftraat
ter seder geworpe2 waarbij de echtgenoote van P AR NA D
den regter arm door den balk van een dak verbrijzeld was.
Met hevige fmarten wo,' r,:lencle, en den vertwijfelden blik op
de puinhoopen van haar hors gerigt, riep zij vergeefs om ha.
re beide zonen. De vader doorzocht de naaste ineengeftorte
huizen; ik ondervroeg de buren, maar ontving flechts onbevredigende antwoorden. Gedurende onze afwezigheid had de
van ziel- en ligchaamsfmarten gefolterde moeder hare onmagtige dochter ver'aten, en was naar het geheel gefp/etene huis
als heengekropen, ten einde te beproeven om de ingezonkene
deur te openen. Den, bij deze fchoone daad van rnoederlijke
liefde verrase haar de Engel des Doods. Een heftige fchok
zette de balken van her huis in beweging; zij frortten neder,
gevolgd van het geheele overige gedeelte der muren, en begroeven de edele, in haren reinen moederpligr , dadr, waar hare
zonen reeds gebleven waren. Nu werd het binnendeel van
het huis zigtbaar,, alwaar de oudfre zoon op den divan verpletterd , de jongfte in een venfter, waaruit bij waarfchijniiik
had willen fpringen, doodgedrukt was geworden.
Eenigen der huisr:nooren waren intusfehen komen opdagen; wij lieten hen het huis over, ten elude zij mogten bergen, war nog mogelijk was , en ilt voerde den rampzaligen
man en vader met zijne dochter van de fchouwplaats des
jammers weg, opdat zij in het vrije veld hun toegenepen harte eenigzins mogten luck verfchaffen. De weg naar de poort
geleek eene vernielde vesting, welke door mijnen, bommen,
kogels, vuur en zwaard onderstboveu is gekeerd.
Op de balfverwoeste dal:en en muren zag men de nog overig geblevene menichen met fidderende harden geliefde bloed.
verwanten zoeken; nit a/le puinhoopen kropen gekwetften voor
't licht , terwijl de fleenen dropen van het bloed van men(ellen en beesten. Maar, terwijl dit ijzingwekkend tafereel
aan de eene zijde het ftrafgerigte des liernels fcheen daar te
frel-

X72

TWAALF UREN

Ilellen, opende zich ter andere een waar nationaal -verzocningstooneel. Priesters moesten thans open/ijk paren inzegenen, die elkander v66r weinig tijds ontvlugtten; vijandige
geburen beloofden den anderen in vriendelijke omarming trouwen bijiland, en vrouwen en meisjes zwoeren, het heilige
feest in onafgebroken bidden on vasten te befleden. leder gaf
tier algemeene zedeloosheid en des arbeids op heilige dagen
de fchuld van de gramfchap der kerke gewekt te hebben,
welker priesters dezen oogenblik zich ten nutte maakten, ors
gefchenken, geloften en legaten van de gegoede inwoners te
bekomen.
Voor de poort had zich een ontzaggelijke dam van zeezand dwars over den weg gevormd, waarboven de toppen
van ineengeftorte huizen en boomen uitftaken. Nadat wij deZen dam tot drie of vier malen vergeefs bekiommen hadden,
en telkens weder naar beneden waren gegleden , kwamen wij
dien eindelijk gelukkig over, en ontdekten tevens drie onver.
zeerde, aan eenen boom gebandene, buitels. PAR NAno
maakte zich van dezelven meester, ten einde met behulp deter dieren zijn naaste laudhuis zoo fpoedig doenlijk re bereiken. Een kwartier uurs mislchien hadden wij in treurig ililzwijgen voortgedraafd, en reeds verduisterden wolken den
donkeren top der Syila.rots; de zon daalde achter het tooneel der verwoesting neder; wij dachten nu het laatfle bedrijf
des grooten treurfpels te hebben doorgellaan, — daar beefde de
garde van nieuws, fchokken kraakten in dezelve, en de ganfche oppervlakte fcheen zich te willen opheffen. Ilet beest,
waarop ik zat, werd fchuw, fchudde angitig met den kop,
en rende eindelijk in vollen galop loeijend met mij veldwaarts
in. Sprakeloos en bijkans zonder bewustheid, was ik naauwelijks in itaat , op het woedende dier te blijven zitten, dat
tot aan den hoek van een Bosch voortholde, en daar Mtgeput nederilortte. Thans bemerkte ik eerst, dot de beide andere buffels mij even feel met hunne halfdoocie berijders waren gevolgd. Wij flegen af, betel] de buffels loopen, en wierpen ons afgemat aan den voet Bens heuvels neder. De nacht
was ingevallen; enkele ftarren fchemerden door gebrokene
wolken, en de grand bleef aanhoudend in beweging. Offchoon wij bier veilig waren, veiliger voor 't minst dan te
midden van de ruiner der ftad, zoo overviel ons eater in
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deze eenzaambeid en van menfchen ontbloote wildernis
doodelijke angst.
Beneden de vruchtrijke velden fchenen onzigtbare Magten in
firijd; tijgers , Ieerwen, open, flangen en krokodillen huilden
en fisten in en om het naaste woad; de toppen der boomer
floegen bij volkomen ftil weder kietterend tegen elkander,
ni g Wilde een Geestenheer hen ontwortelen. Wij fleepten ons
met moeite voort tot aan eenen weg, op welken ons twee
voorbijgaande blanken in de nabijheid van bet landhuis geleidden. Ook hier ontunoetten wij den gruwel van onafzienbare
verwoestingen; en, van de diepfte fmart ter neder gedrukt,
bleef ons niets over, • dan op de plants den mOrgen treurig
of to wachten, dien wij gisteren met feestgezang begroetten.
Dusverre bet verhaal van eenen ooggetuige.
Tachtigcluizend menfchen vonden hunnen dood in dit wijde
graf; de hevigfte fchokken fchndden het land driehonderd
rnijlen verre; dertig fteden, ontelbare plantaadjen en bloeijen.
de velden werden puinhoopen, en overal vertoonde zich het
beeld der verwoesting.

DE SLAG
OP DE

ZUIDER.ZEE, 1573.
IN

TWEE ZANGEN.
Door

w. H. WARNSINCE, BERNSZ.('r)
Yoorzong.
Als 't hart in reine liefde ontbrandc
Voor 't aangebeden vaderland ,
Kat
($) Door 'de gemeenmaking van dit Dichtithk, bevorens in de Maatfehappijen Felix Merit!; en Tot Nat van 't illgemeen voorgedragen , en
thans aan den itedacteur van dit vaderlandsch Tijdfehtift ter plaatfing
gezonden, vermeent de Vervaardiger cc voldoen tan het verlaren van
valet) zoo wel, ale sac aline herhaakle beloften.
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Kan nets dat edel vuur verdooven;
Net blijfc van onvergangb'ren duur;
Geen glans gaat ooit dien gloed te boven;
Hij blaakt als Vesta's heilig vuur.
Wel hem, die, in 't ontwaakt gemoed,
De kracht voeit werken van dien gloed,
En uitdrukt in den galm der fnaren;
Die, daar Been kluister hem oinklemt,
Der dicht'reu Hemel ingevaren,
Voor 't vaderland zijn zangen ftemt!
Wat wellust, welk een zaligheid,
Als, aan de hand der kunst geleid,
De boezem zwelt van wet verrukken ,
Het vaderland allan bedoelt,
En 't rein befef poogt uit te drukken
In klanken, die de ziel gevoclt!
o Grootfle heldenteelt der acrd'!
Uw grootheid blijfc het lofiied waard'
Van Uw getrouwe en dankb're zonen,
Maar, wat zegt krans en lauwerkroon ,
o Vad'ren! om uw deugd CC loonen?
Uw deugd, zoo gad'loos groot en fchoon.

Wie maalt, naar eisch, uw' moad en kracht,
Waarmed ge, in 't worftelperlt gebragt,
Des afgronds magt hebt afgeftreden?
Wie fchetst, in Febus godentaal,
Wat gij, o vad'ren! hebt geleden?
Wie zingt uw' ftrijd en zegepraal?
Hier zwicht der dicht'ren citerfnaar;
Het lied van Flakkus noch Pindaar
Kan ooit uw grootheid waardig loves;
Zij tart het woeden van den tijd;
Geen lof gaat obit uw' room te boven;
Hij is d' onfterrlijkheid gewijd.
Lau
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Laat af, mijn zangfter! waag het niet:
Wat zegt uw koud en ftamlend lied,
Waar grootfcher zangers ned'rig zwijgen?
buk het hoofd ter aard'!
ICuiel
Laat af! — zoudt gij den palm verkrijgen,
Den lot' van zulke vad'ren waard'? —
Te zwijgen?
neen: dit waar.te veel;
En fchoon geen krans mij vall' ten deel,
'k Wit zinger y in der vad'ren glorie:
o F.erlen, rijk in deugd en mood!
'k Verhef uw' kampllrijd en viktorie
Op Alva's wreeden beulenfloet.
Te zwijgen, waar me een helfche flraff
'k Zwoer nowt mijn' naam en alkomst
Toen vreetnd geweld dit vialk verdrukte;
Ik •ragt den dwingland nooit mijn lied ;
Toen 't all' voor iijn triomfen bukte,
Zong ik zip] vairche glorie niet.
Maar, Neérland! eeuwig dierb're grond,
Waar ik 't geluk des levens vond!
Voor u.allddn heb ik maar zangen:
Denk ik aan u, mijn vaderland!
Dan gloeit mijn borst van rein verlangen,
En — 'k grijp de harpfnaar van den wand.
Dan zing ik zoo als 't hart gevoelt;
iVlaar 't vuur, dat in mijne ad'ren woelt,
Laat zich door taal:noch klanken
Mijn fpeeltuig klinkt dan zwak en dof;
Ik voel mij in mijn vlugt bepalen,
En als gekluisterd aan het ftof.
Gij, priesters in Apollo's koor!
Zingt mij uw grootfche zangen voar!
Dan voelt mijn ziel haar kluister flaken;
Dan, opgevoerd tot hooger Rand,
Doet mg uw gloed den boezem blaken,
En — 'k zing voor EElt en VADSRLAND.
Eer.
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Ik zing den ed'len held, die Bosfu's trots verwon,
Den Spanjaard heeft verneérd, en Alva breid'Ien kon;
Die, op de Zniderzee, dien woescen wreedaard leetde,
Hoe Holland's waterleeuw ziju wettig erf verweerde,
Voor 't vaderland en de eer den heldenftrijd volftreecl ,
En aan Euroop den roem van Nedrland kennen deed.
o Liefde voor den grond, waarop ik werd geboren!
Uw godlijk , heilig vuur moet in mijn zangen gloren;
Schenk gij aan 't kunstgevoel , mij gunflig toebedeeld,
Die zoete tooverkracht , die met de harten fpeelt,
Hier bange ontzetting wekt en dair een' traan doer vloeijen,
De taal fpreekt van de ziel , de zinnen weet te boeijen;
Beziel mij, heil'ge zucht voor d'aangebeden grond,
Waarop ik 't licht aanfchouwde en 't heil des levens vond !
Ach Neerland's ramp en finaad fcheen eincrloos voort te Buren:
Het moordgerchrei fteeg op nit Zutphen's veege muren,
En Naarden's ijsf'lijk cot fchonk aan her kroost der Lel
Een blij en welkom feest en fchrikbaar gruwell-pel;
Een fpel, Kastielje waard' en Alva's vloeitgenoozen,
In 's monflers brein bedacht en in zijn' raad befleten.
De Heerschzucht, dol van woede en lang, verkropte fpijt,
Had Haarlem's grijze vest ten wisfen val gewijd.
De Dweepzucht haatte 't licht, door Koster's kunst ontftoken;
Die fchennis van haar rijk moest fchrikkelijk gewroken;
De flad, waar Koster dacht, vanwaar hij fprak tot de card',
Moest bukken voor de magt, rondom haar wal gefchaard.
Vergeefs, o Ripperda! poogt gij dat lot te keeren;
U wacht het moordfchavot, na 't moedig fladverweren:
Vergeefs dat Kenau ftrijdt, en, met haar vrouwenfcoet,
Het Spaansch geweld weerftaat met meer dan rnannenmoed,
ja, op onfterrlijke eer bij 't nageflacht mag Bogen.
De honger overwint , waar Spanjaards niets vermogen:
De vesting geeft zich op : de zon der vrijheid daalt ;
Oranje treurt van rouw; Kastielje zegepraalt.
Drie-
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o Driewerf wreede flrijd voor vrijheid en geweten!
't Bukt all' voor Spanje's rnagt en Alva's flavenketen.
Hij kwam, die woeste beul , die niets verfchoont of fpaart:
Tibeer gelijk in list, als Nero wreed van aard,
Als Cefar in den firijd, doen de altijd woeste blikken,
Het dreigende gelaat den floutflen zelfs verfchrikken.
Zijne ijz'ren rusting dekt een' boezem van metaal;
De moord van 't zuchtend y olk is hem een feestonthaal;
Hij hongert naar den roof: door ftrenge bloedplakkaten
Spreekt Nederland's tiran tot fidd'rende onderzaten:
Heel 't land zinkt in een zee van tranen en van bloed;
De laatfte hoop bezwijkt, en, met de hoop, de cooed.
't Zegt weinig, dat Lumei met Blois den Brief doen bukken,
Mar d'eeriten zegepalm voor Nat-land's eerkroon plukken;
't Zegt weinig, dat De Rijk zich 't fchitt'rend eerfpoor baant,
Dat, fangs het Zeeuwfche ftrand, Kastielje's glorie taant:
Het hart des lands bezwijkt, nu Haarlem is bezweken,
Nu Alkmaar den tiran haast om genad zal fineeken;
Wanneer dan Nasfan wijkt, het veege land irerlaat,
Toledo zegeviert en 't yolk in ketens flan
't Was nacht, en Alva's oog was door den Nap geloken,
Maar 't lijf genoot geen rust; afzigtelijke fpolcen
Verfchijnen voor zijn' geest: hij Wendt zijn blikken af;
Het baat den dwinglancl niet; hij ziet een open graf,
En fchimmen rijzen op, met nevelen omtogen;
Zij wijzen op dat graf, en linen naar den hoogen.
Nu wenkt hem Egmond's geest , en flaat de dorre hand
Aan 't purperen gordijn van Alva's ledekant,
En wenkt tot clriewerf toe: dit doer den dwingland ijzen;
Jlij voelt het grijze hear, van fchrik , te berge rijzen;
zijn boezem jaagt en fchokt bij dit geducht gezigt,
Als flond hij voor God's croon, in 't allerjongst gerigt!
Het monfter gilt, ontwaakt, en fleat zijn' blik in 't ronde;
?t Is hem, of nog het fpook zich vasthield aan zijn fponde;
Ilij fiddert thans voor 't eerst; zijn herfens zijn ontfteld;
Nook fioeg zijn hart zoo bang op 't fchrikk'lijk oorlogsveld:
Dat ak'lig fchimgewenk kan 't monfter niet vergeten;
Hij hoort , ondanks zich zelf, thans de infpraak van 't geweten;
Het fpreekt ; maar, ach ! te fpad: de geest des kwaads verwint,
En Alva wijt zich nu de lafheid van een kind,
pat
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Dat voor een fel/admi t beefs , wien 't bloed verflijit in de ad'ren,
Als 't bleeke Licht der maan fpeelt met bet groen der blad'ren,
Wanneer verbeelding hem een' geest aenfchouwen doer
Met vonken y ours in 't oog en 't lijf bevlekt met bloed.
Getemde roofdier moog, een poos , zijn' :lard verzaken,
Zijn woestheid keert terug, ziet hij zijn banden flakes;
De dwang, die hem weerhield, weerhoudt hem thans niet meer ;
Hij hongert near den roof, verwoeder den weleer:
Zie dear Toledo's beeld! Het ak'lig droomverfchrikken
Betemt zijn' woesten gecst voor weinig oogenblikken;
Ma.ar 't vreesf'lijk fchrikbeeld week , het bang gevanr verdween „
En Alva is war beol en woedt weer als voorheen.
Hij fpreekt : „ Hoe! zou een droom mijn'fierengeestcloenbeven?
„ Stood nog de keuze can mij , 'k deed Ifoorne en Egmond fneven;
Die !level) van 't gemeen verdienden 't ergfle lot ;
Hun teal heeft mij getergd , bon trotschheid mij befpot , —
„ Mij , landvoogd van 't gewest en hoofd der Kastieljanen!
„ 'k Nil mij than; wreken op oproerige -onderdanen:
„ Ik zweer verderf en dood can heel dat muitzielt rot;
„ Hun vonnis is geveld : dat vonnis is — 't feliavot.
59 Oranje, naauw'lijks waard' door 't final eens beuls re flerven,
„ Meet fneven, mij ten zoen, en geen genad verwerven.
„ De ramp des onderzaats, zijn lijden, zijn verdriet
„ Rust op dat fchuld:g hoofd, maar rust op Alva niet.
„ De vat van Haarlem zal den trotscheard haast verneeren:
• Ontwijkt hij ans bet land, hij zal er nimmer keeren:
„ Het Mood misleide y olk bukt dan voor Spanje's troop;
„ Ik breng het land aan Flips, en hecht bet aan zijn kroon.
„ 'k Nit 't eind zien van een'flrijd , roemruchtig voortgefireden,
„ En Alkmaar fmaken doen, wat Haarlem heeft geleden.
„ Het fnoode Geuzenrot zal, op bet Znidermeer,
„ Bezwijken voor de kracht van Bosfu's krijgsgeweer;
„ Die held zal haast bun vloot van rankgebouwde fchepen,
„ Verweldigd in den' flag, aan d'Amftel binnenflepen ,
„ Of boort hen in den grond en jaagt hen op bet ftrand,
„ En fteekt het overfchot dier booten in den brand.
„
Zie Holland's noorderdeel haast knielen can mijn voeten;
„ En Spanie, ja Euroop, zal mij als veldheer groeten."
Dus 1preekt hij , dear hem 't oog van woede en wracklust brandt,
En zweert, der hel getrouw, verderf aan Nederland.
Maar,
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Alaar, fehoon tins Alva woedt, ontvonkt in haat en toorne,
't Volk weent om Eginond's dood, befchreit het lot van Hoorne;
Het blijft Oranje trouw, trots Spanje's dwinglandij,
En haat gewetensdwang, en vloekt de flavernij:
'r ZnI ecr, in 't bangst gevaar, de fluizen openrukken,
En frorten 't land in zee, dan voor Toledo bukken:
Het heeft zijn helden nog, in ftrijd en zege groot,
En tart, voor 't vaderland en Nasfau's vorst, den dood.
Ginds, waar, in vroeger eeuw, op fchaarsbezochte baren,
Een enlele visfchcrshulk 't meer Flevo mogt bevaren,
SpocIt nu de Zuiderzee, gevormd door d'oceaan,
Toen 't waste ftrand bezweek voor 't buld'ren van d'orkaan,
De Noordzee zich verhief, met haar ontzetb're golven,
En 't omgelegen land in d'afgrond heeft bedolven.
Voorheen word op dien vloed geen fcbeeps
d ooir aanfchouwd ;
Slechts kielen, zwaar bevracht, ter koopvaardij gebouwd,
Beploegden 't bruifend nat, en welvaart, heil en zegen ,
Vloeide, in elk nad'rend fchip, den nijv'ren landzaat tegen;
s fa}eun, de Mandel klom ten top,
De zeevaart word 's lands
En 't magtig Amflerdam rees uit moerasfen op.
Hier klonk het laatst vaartwel ! daar't welkorn ! van 't Itampanje,
Hier zag men England's vlag naast die van 't magtig Spanje;
Het fchranderst koopbeleid bragt bier de volken zaam,
En vlijt en trouw en deugd bekroonden Neerlands naam.
Maar, toen, in later tijd ,
geweld ten zetel ftapte;
Toen Spanje's euvelmoed 's lands regten fnood vertrapte;
De Kastieljaanfche trots, voor elke fmeekfiem doof,
Schavocten had gefficht, tot fchraging van 't geloof;
Toen zich het noodgefchrei der martelaars deed hooren, —
Toon was 't met Neerland uit en 's y olks geluk verloren,
En 't handelminnend y olk, gedwee en zacht van card,
Schoot nu het llamas aan, en floeg de hand aan 't zwaard.
iVlijn dierbaar vaderland, der rust ten erf befchoren!
't Ileeft nit met uw geluk; uw luister gaat verloren:
Gij zijt niet meer de pronk, Met meer 't fieraad der card';
't Geweld verdelgt een' grond, zoo roemrijk, zoo eerwaard':
De lava, nit den mond des kraters losgebroken,
Terwijl het sardrijk fchudt en Etna's toppen rooken,
Baart min verwoesting, o Sicilie! aan uw ftrand,
Dan Spanje's belfche wrok aan 't zinkend vaderland!
Hoe
N
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Hoe av'regts is uw waan, vermet'le Kastieljanen!
Zal dan de vuist eens beuls den weg des vredes banen?
GranveIle's wrev'le trots en Alva's flaande hand
Verbinden Nasrau's vorst aan y olk en vaderland?
De ftroomen dierbaar blocd., die van fchavotten vlieten,
Doen beinde en verr' het zaad des opflands wortel Ichieten.
De ontemb're Watergeus durft uw geweld wedrflaan;
Medina zag zijn woede, en Spanje's vlaot verflaan.
't Gelukke u, Neerland's flaat in 't wis verderf te flepen,
Het yolk ontwijkt uw juk, en bergt zich op zijn fchepen.
Mir is 't palladium der vrijheid, vrede, en troost;
Het tweede vaderland van Bato's dapper kroost.
Laat op zijn beerkracht vrij de Spaanfche Xerxes bouwen,
't Volk may, in Nasfan's telg, Themistocles aanIchonwen;
Weihaast wordt Leiden's wal het nienw Thermopile,
En Salamis herrijst aan 't ftrand der Zuiaerzee!
Aan 't flrand der Zuiderzee? — Is laugs Naar breede baren,
Ziet men der Geuzen vloot nu <,, inds, dan berwaarts varen:
Oranje's fchrander brein, dat 's lands belangen wikt,
Heeft bier den vlootvoogdflaf aan Dirkszoon toegefchikt.
Geen titel lien den held, in 't flrijden nooit bezweken ;
Maar de adel van de ziel geldt !meer , dan 't ridderteeken
Op Alva's ijz'ren borst: geen zucht naar weldiche praal
Woont in bet ned'rig hart van Holland's Admiraal.
Weleer wan 't hoofd des reads, in 't eerlijk fladbeffuren,
Wist hij door moed en trouw elks ijver flan te vuren;
Een Curius gelijk , in deugd als Cincinnaat,
Was hij de vriend des y olks, bet voorbeeld van den rand:
Maar toen geen raden hielp, noch woorden lets verkregen,
Wierp hij den tabberd af, en vatte d'oorlogsdegen,
En toog zijn rusting aan, en zwoer den dwing'land af,
En bleef der vrijheid trouw, en trouw tot am het graf:
Het vaderland en de eer zijn Dirkszoon altoos heilig,
En 't hoog bevel der vloot is in zijn handen vellig.
De landzaat, voor 't geweld , den vrijen haard ontvlugt,
Bevindt zich op de vloot, en voedt dezelfde zucht
Voor 't hell van 't vaderland; — bet zijn geen hurelingen,.
Waarmee de dwing'landij de volken poogt te dwingen;
Zijn burgers van den Nat, door Alva's haat gefard,
E11 onder 't krijgsmanskleed klopt een regtfchapeu hart;
't Zijn
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't Zijn ed'len, door 't geweld van huis en hof verbannen,
Van have en goed heroofd door Spanje's aartstirannen;
't Zijn helden altemaal, geteeld nit deugd'lijk blued,
En in hun vrije ziel woont godsvrucht, deugd, en moed.
Als de avondflond genaakt, de dag begint te wijken,
De vloot voor anker ligt omtrent Westvriesiand's dijken;
Als dan de fchemer valt, de flilte keen aan boord,
De fchildwacht luist'rend waakt en niets dan nine boort,—
Dan ziet men, op elk fchip, de dapp're heidenicharen
Zich, in vertrouwd gefprek , eendragcig zaamvergaren:
De een meldt , met blijkb're fmart. Graaf Egmond's droevig loc,
Hoe hij den dood Unt y ing op Brnsfel's hoffchavot;
Een ander, naauwernood den Naardcr moord ontweken,
Spoors elken makker aan, dit gruwlijk felt te wreken;
Deez' fpreekt weer van de zege op Grasmaand's eerflen dag,
En toont, hoe, in de Maas, de vloot der Geuzen lag,
Hoe niets den fieren moed dier helden kon betoomen,
En, door hun flout beflaan, den Briel werd ingenomen:
Geen voordeel lvordt verclich t , Been ne0.1aag worth verbloemd,
Maar ieder loff'lijk felt wordt, onbenijd, geroemd:
Hoe dreigend ook de orkaau des rampfpoeds op moog fleken,
Het vroom, opregt gemoed blijft echter onbezweken,
Geflerkt door eigen deugd, geflerkt door kracht van taal,
Door hoop op Neerland's God en Nasfan's wrekend flaal.
De grijze Dirkszooli poogt , in die vertrouw'lijke urea,
Den moed des fchepelings te wekken, aan te vnren;
Hij fpreekt hem van zijn gade en van zijn clierbaar kroost,
En (pelt hem blijder' tijd, een' dag van rust en troost.
Zoo fnelien de urea been; zoo worth de tijd gefleten.
Nu houdt de vloteling bet fober avondeten;
Hij rigs zijn dankgebed tot Item , die 't all' bcfchikt,
Terwijl de rust des Naps hem ongefloord verkwikt. —
o Dierbaar voorgeflacht, hoe kan me uw deugd verrukken!
't Geeft wellust aan mijn ziel, voor u de lunar te drukken;
Uw' lof te zinger, is mijn hemel op deze card';
Maar, gij ziit hooger lof en grootfcher dichter ward'.
mijn zangen,
Slechts van tlw deugd en moed te
Is al was ik vermag. o, Wil die hulde ontvangen !
War aan mijn kunst ontbreek', wordt door mijn hart vergoed.
vad'ren! door dat hart firoonit onverbasterd Weed.
Het
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Het fcheeprijk Amaerdam hield nog de SpaanCche zijde
Des Konings watermagt lag bier, gereed ten firijde,
Van manfehap rijk voorzien en moordend krijgsgeweer:
Ilet was dezelfde vloot, die, op bet Haarlemseh meer,
De Staarfehen had geperst voor do overmagt to ‘vijken,
En dwong den Warergeus ziin wimpelen tc ftrijkcn.
De ftaf van 't hoog bevel is bier in Bosfu's hand,
Toledo's vloekgenoot — de fchrik van Nederland!
Hoe gloeit zijn borst van fpijt, dat Alva's legerknechten
Bezweken voor den Briel, en vlugtten onder 't vechton!
lVIaar, Spanjaard in zijn hart, voelt hij con helsch vermaak
Denkt hi; aan Rotterdam, dat toonbeeld zijner wraalt,
Waar hij 't onfchuidig volk inec:doogenloos deed fneven.
Hoe welkom is 't bevel, door Alva hem gegeven!
Hoe hankt hij reeds naar 't uur, waarin hij 't Waterland
Zal tuchtigen met roof, vercielging, mooed en brand!
Ilij roept zijn hoptidu zaam, in breeden road vergaderd;
Elk buigt zich met ontzag, wanneer de vlootvoogd nadcrt;
Ilij p/aatst zich aan bun hoofd, enfpreekt, op trotIchen Loon:
„ Te lang verdroegen wij der Geuzen fmaad en boon;
't Voegt ons, op dat geboeff , (lien financi en boon to wre ken ;
't Gedrogt der mniterij de hartaar of to ftelten:
Spitsbroeders! kornt, met mij, op nieuw gezegepraald;
„ Het anker moot geligt, bet zeil in top gebaald:
„ Komt! Waterland verheerd en aan Oranje ontwrongen,
„ 't Oproerige gelpuis in Alkmaar's wal befprongen,
„ De dorpen platgebrand en jong en oud ontzield,
„ En clan — der Geuzen vloot veroverd en vcrnield."
't Stemt alles in zijn' wil , den togt niet uit to frollen.
Ha„st doer bet windgeblaas de breede zei'en zwellen,
Maar meer nog zwelt do trots in Bosfu's wrev'le ziel,
Daar hij de viootvoogdsviag ziet wapp'ren van zijn kiel:
't Gezigt der watermagt, thans onder zijn bevelcn,
Kan zijn vermetel hart en trotfchen hoogmoed ftreelen;
Ilij waant, dat voor zijn koms: reeds alles beeft en zwicht,
En acht den flrijd goring en de overwinning ligt.
floe klimt zijn euvelmoed: — naauw is de togt begonnen,
En reeds is Schellingwoii, als met an' !lag, verwonnen,
En Waterland verheerd. De vlugt worth algemeen;
Het krijgsrumoer verdooft het kermen en geween
Des
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Des lanclzaats die, vol angst, de flagting poogt te ontwijken,
Maar 't droevig tal vermart der wreed doorkorven lijken:
Geen zwang're fchoot ontkomt der moord'ren bloedig zwaard ;
Gen zuig'ling worth verfchooncl, Been grijze kruin gefpaard.
Gelijk een wreede wolf, beloerend kooi en flallen ,
Van heeten bloeddorst brands de lamm'ren can te vallen,
Het weerloos dier verrast, vaneenfcheurt en verflindt,
Maar, 'limner moordens moes , weer offers zoekt en vindt , —
Zoo woedt de Kastieljaan , gewoon in bloed te baden,
Maar kan zijn' heeten dorst niet lesfchen of verzaden ;
Hij ke pt geene and're Ilene , dan die de wraakzucht fpreekti
Hij woedt , waar tlechts een prooi nog aan die woede ontbreekt ;
En, na volbragten moord, en fchennis , en berooven,
Is huis en have in asch en vonken weggefloven! —
Neen I's tijgers Ichrikb're klaauw kan nooit z66 vreesf'lijk zijn;
ZOO woedt de boschleeuw niet in . Afrika's woestijn.
Ilerken ik bier Inv beeld , o flerv1ing ! zoon der garde!
De fchepping beeft terug van 't monfler, dat zij baarde.
Vloekwaarde dwing'landij ! o dweepzucht! godsdienschaat !
Door u worth de g arde een hel en afgrond van het kwaad.
Toledo juicht van vreugd; zijn doel zal hem gelukken ;
IIij fpitst het looze brein op nieuwe gruwelflukken;
Ilij brandt van ongeduld naar dien gewenschten dag ,
Die hem de zege meldt op Neerland's vloot en vlag :
Maar, echter klopt zijn hart ; het kan-zijn' geest vervaren,
Gedenkt hij can den Geus , gevoedfierd op de baren ,
Gebakerd op de zee, als zoon van d'ocenan ,
Ontembaar als de vloed , gewoon aan 't fioutst beflaan,
in onverzoenb'ren haat ontaoken- tegen Spanje ,
Maar tot den dood getrouw aan vrijheid en Oranje :
Dan
uitgeleerd in list, veibst hij zich blij van geest,
En doemt hetgeen hij dneht, en vloekt hen, die hij vreest.
Maar, Neerland's beldenkroost hondt , in die bange dagen,
Op eigen kracht en moed , mast God, het oog gerogen:
Hoe hoog de fpringvloed rijz' , eons 'effent zich de zee
Die hoop blijft Nedrland bij in 't onverduurbacr wee.
De zuil, die(ens zijn' roem voor 't wereldrond zal kroonen,
Derft nog de grootIche praal , die ze eenmnal zal vertoouen
Haar grondflag is gelegd ; en wet haar bouw vertraagt ,
13evestigt vaster nog den hoekiteen, die hear fchraat:
Die
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Die weerfland kan den moed der bouwers flechts vergrooten;
't Voltooijen van her werk is fier door lien hello:en;
kens rijst de zuil omhoog en freekt haar fpits naar 't zwerk,
En 't late nageflacht roemt nOg der vad'ren werk.

NUKKEN DER FORTUIN.

(Naar het Hoogduitsch van A U G. K U H N.)

D

O Parzyche vrede van 1814 was gefloten; de wakkere Koning van Pruisfen zond de moedige vrijwiiligers, die ten deele de vrijheid des vaderlands mede bevochten hadden, naar
hunne bakermat terug. In den fchoot diens vaderlands, in
den kring hunner families, waren bun de zegeningen des vre..
des befchoren, voor welken zij zoo heldhaftig hadden gefireden, verheven door het edele zelfgevoel, hunne pligten
jegens Koning en vaderland te hebben vervuld, en geadeld
door de bewondering der wereld.
Ook HENDRIK *****, de zachtaardige en beminnenswaardige jongeling, keerde terug naar zijne geboortcp!aats,
den ligten ranfel op den rug, de borst vervuld van zalige herinneringen, en vol van het blijdfle voorgevoel. Hij zoo zijnen braven vader, zijne beminnenswaardtge, werkzatne moeder, zijne lieve zusters wederzien, wie flechts de groote,
den Pruifen als 't ware aangeborene gedachte: vrijheid des
Yaderlands, voor vertwijfeling behoedde, en zelfs over het
Bemis des dienstvaardigen, dankbaren zoons, -des liefderijken
broeders konde vertroosten.
De rustige jager, het marcheren gewoon, flapie flevig door,
en vreugdetranen kwamen hem in de oogen, toen hij de vaderflad in hare voile uitgefirektheid voor zich liggen zag,
het welbekende klokkenfpel en uurflag door de warrne zomerlucht hem tegenklonk, en de aloude torens, getuigen
zijns jeugdelijken !evens, hem een vriendelijk went= fchenen toe te wenken.
Hij vloog de Itraten door, naar het ouderlijke Buis. De
°tide B E A TRIX, de verzorgar zijner kindschheid, ontving
hem. Verfchrikt trad zij terug; eerst door HENDRIK'S
herhaalde verzekering, dat hij werkelijk nog leefde, went
zij overtuigd , dat hij de goede, lieve HEN Dail( was, Wiens
dood in den flag van illoatinirail door alle zijne flrijdmakkers
be
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bevestigd was, en die van zijne ouders en zusters en de ge_
trouwe BEATRIX zoo fmartelijk was beweend.
„ Ach, God! God!" riep zij met ontroering
„ hoe
• zullen zich uwe goede ouders verblijden!"
„ Waar zijn zij?" vroeg HENDRIK met drift, „ en waar
zijn mijne lieve zusters?"
• Vadr een uur eerst zijn zij Haar Str ..... , om zich daar
een weinig te verfirooijen. Daar alle uwe kameraden u als
dood hebben ogegeven, zoo geloofden zij voor vast,
• dat het waar was — ik, wij alien hebben het ook ge„ loofd — en de goede oude hit konden er zich maar niet
„ bij nedrleggen. Wat heeft uwe arme moeder gefchreid
• Wanneer zij een van de jagers zag, die van den krijg wa.
• ren teruggekomen, kon niemand haar troosten, en de oude
heer verzuchtte onophoudelijk: Ath, Ware loth mijn
• HEIVDRIK medegekomen!"
De oude weende nu bitterlijk over de te voren geledene fmart, en dan weer van vreugde over het gelukkig wederzien; zij kon zich niet weerhouden, HENDRIK, liner geliefde zoogkind, te nYnnrtnen en de jonge held, onder wiens
ijzeren kruis van de eerfie klasfe, het grootfte fieraad des
Pruisfifchen y olks, een gevoelig, dankbaar hart tloeg, drukte,
diep geroerd, de brave vrouw aan zijne borst.
, En hoe hielden zich mijne misters?" vroeg de jongeling, met vochtige oogen glimlachende, terwiji hij zich van
zijnen ranfel ontdeed.
„ Nou," Ilernam de oude, en klopte den beminden gast
vertrouwelijk op den fchouder, „non, dat is jong y olk, dat
2/ troost zich ligter. Maar" (en terwill zag zij den jongen jager regt hartelijk in de oogen) „ zij hebben genoeg gefchreid.
„ Dat goede J E dat u altijd zoo lie( gehad heeft —
,9 ach! dear kon men in 't eerst niets tiled warden. Dikwijls zat zij Lit op hear floel aan het venfler, en deed,
„ alsof haar niers deerde. Maar op Uns bragt zij den zak„ dock voor het gezigt, en riep nit: o , Mijn lieve broeder
,' HENDRIEl En dan had men werk , haar weer tot bedaren te brengen. De predikant heeft veel gedaan; en
„ wanneer uwe moeder tegen onzen Lieven Heer begon te
„ murmureren , zond men aanftonds om hem, en dan fprak
hij zoo treffend , zoo flichtelijk, dat zij telkens, als een
goed Christen, in haar lot berustte."
NS
Eer.
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Eerwaardige grijsaard!" riep HENDRIK met gevoelige
YP
erkentenis nit, „ ik ken u! " Eensklaps fprong hij op,
en zeide: „ Goede BEATRIX! ik moet-naar Str.....; ik
„ meet mijne beste cinders, mijne lieve zusters zien: vaar
„ wel!"
„ Heer zegen mij!" riep BEATRIX verbaasd en half boos
„ — gij hebt zoo Lang geloopen, en nog niets gegeten. Blijf
,, bier — rust ten minfte een uurtje nit; gij moet eerst een
„ lepel foep gebruiken. De oude Jul vindt gij zeker nog te
„ Str ..... , want vd6r Lien uur komen zij niet thuis, en nu
is 't" — (terwijl zij knipoogend op de hangklok tuurde)
•
waarlijk, het is nog geen twee uur."
HENDRIK lief de goede oude koken en draven; en fpoedig was zij, als met verjongde levenskracht, met hare fchaal
met foep en een bordvol eijeren gereed.
HENDRIK lachte. „ Dat is immers te veel omilag voor
• een' foldaat!" zeide
fchertfend.
Het gelaat der goede BEATRIX werd hoe fangs hoe vrolijker. Met innig zielsgenoegen klopte zij den beminden
krijgsman telkens op den fchouder, en zeide:, „ Non, nou,
„ haal je hart maar eens op; foldaten . eten graag, vooral
wanneer zij op marsch-zijn. Ik weet dat nog van ouds,
„ nit eigene ondervinding." En zij voegde er met zekeren
trots nevens: „ Mijn lieve man zaliger was grenadier wider
„ den mitten FRITS!"
HENDRIK at met'goeden appetijt, dock hanstig. o, Welke zalige tooneelen des wederziens, na tweejarige fcheiding,
wachtten hem! Met het eervolle teeken der dapperheid op de
linker borst, konde hij zijne geliefden met het vrolijk bewustzijn tegentreden, van zijnen pligt getrouw en hunner waardig
geweest te zijn.
Ilij omhelsde BEATRIX, en vloog naar Str ..... , werwaarts (het was zondag) de bewoners der hoofdRad bij ganfche fcharen zich begaven, om, na zesdaagfchen arbeid en
drukkende zorgen, in den aanblik des bevalligen landfchaps
zich te verlustigen. Toen nu H END R I K de poort achter
den rug had; toen hij den vaderlandfchen ilroom, dien hij
als knaapje, als volwasfen jongeling had bevaren, aanfchouwde; teen de Dude, welbekende gezangen uit de af- en aanroeijende bootee door eene zachte koelte tot hem werden
overgevoerd — toen verdubbelde hij, in zalige verrukking
over
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over de terugkomst in de dierbare geboortefireken, zijne
fehreden, en was weldra in het vrolijke visfchersdorp.
Aan lange tafels, te wederzijden van de kleine ant, waren opgeruimde menfchen in bonte groepen gezeten. In de
huizen, open naar den kant der firaat en des fchicterenden
firooms, wemelde , de blijde menigte door elkaar, niet beleedigend, en dos ook geen' toevalligen duw of floot euvel opnemende.
,, HENDRIK! HENDRIK! HENDRIK! " riepen gezellen
zijner jeugd den gelukkigen jon f, eling van verfcheidene kanten
toe, en fprongen op, en drukten hem van hunne borst; en
aangedaan maakte zich de wedergevondene los nit de armen
van den can', oin het hartelijk welkom des anderen to beantwoorden.
„ Wear zijn mijne ouders? KAREL! WILLEM! FERDI.
„ NAND! " riep HENDRIK vol verlangen, „hebt ge hen niet
„ gezien?"
„ ja wel! o ja!" antwoordden verfcheidene fiernmen.
overgevaren. Zij zul„ \T O& een nor zijn zij naar Tr.....
„ len weldra weder . 11 iPr
11/Thar HENDRIK was niet in !hat, zijn ongeduld te bedwingen ; hij deelde zijne oude fpeelmakkers zijne lotgevallen kortelijk mede, hoe hij gekwetst, gevangen, en door
goede verzorging weder herfleld ware, ontrukte zich flan de
armen zijner vrienden, huurde cene boot, en, door eenen
knaap geroeid, zweefde hij, in het ranke vaartuig.overeind
liaande , en het oog onafgebroken naar den tegenover liggenden oever, met bonte rijen van vrolijke menfchen bedeitt,
over de glinilerende oppervlakte henen. Op wins ontdekt hij
zijne zusters — zij hem — en juichend, van blijdfchap half
bezweken, roepen zij varier, moeder en vrienden aan den oever, en alien flreli ken de armcn naar den diepbetreurden lieveling nit!
HENDRIK, ziclizelven niet meer meester, treedt, in weerwil van het waarfchuwend roepen van den knaap, op den
rand der boot, om, door een' koenen fprong, des te eerder
aan land te zijn, en in de armen der geliefden te vliegen.....
Daar flaat de boot om, en, in fpijt der hulpe, die van alle
kanten toefchiet, wordt it END RIK den knaap cerst na
verloop van een kwartier furs, en /evenloos, nit den vioed

gehaald!
Moe-
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Moeder en misters zonken in omnagt neder, en lang dunrde
het, eer de tot 141tand tocfchietende vrouwen haar in het
fever) konden terugbrengen. De varier, nadat hij, in diepe
fmart verzonken, eenen gerunnen tijd als verftijfd getlaan
bad, ram met bevende handen zijuen hoed van het hoofd,
flaarde, terwijl hem tranen hem over de wangen biggelden,
met pijnlijk verworvene berusting op de ondergaande zon,
die haar purper over den vergulden vloed verfpreidde, en
guisterde met den toon eens biddenden: „ God ! mijn Heer!
,1 mijn Vader! Uw wil gefchiede! War Gij doet, is wel gea" dstan."
Na verloop van een half jaar flierven HENDRIK 's orders
van droefheid over het verlies des geliefden zoons, dien het
noodlot hull, die hem, als op het bed van eer gefneuveld,
beweend hadden, nog eemnaal op de golven des vaderland.
fehen g rooms a1s eene verfchijning had doen aanfchouwen,
opdat zij de verfche herinnering van de geliefde gedaante aau
gindfche zijde des grafs met zich zouden medevoeren.
HENR1ETTE, het te6rgevoelige, edele meisje, werd, na
een tweejarig lijden, door eene ilepende koorts weggenomen;
en hare oudere zuster kande langen tijd geenen vaderlandfchen Itrijder zonder de heftigite zenuwtrekkingen aanfchouwen. Eerst toen werd , zij bedaarder, wanneer zij, een jaar
na HENDRIK I S dood, zich met haren verloofde in den echt
begaf; en sneer nog, toen zij een knaapje kreeg, in hetwelk
zij de trekken van haren geliefden broeder volkomen wedervond , en dat haar alzoo dubbel dierbaar was. BEAT it I -x,
de voedfter van het bevallig wicht; kon zich niet verzadigen
van het aan to zien; tot eindelijk een zachte dood ook dezer vrome vrouwe de oogen floor.

DE NEDERLANDSCHE TAAL.

Neen! Netrland that zijn' taal niet af!
Wien God een Neerlandsch harte gaf,
En zuiver Ne6rlandsch bloed in de ad'ren,
Dat bruist voor de eer van 't vaderland,
Die zal dit erfgoed van zijn vad'ren
Wiarderen als een heilig pand.
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Ja, Neerlands taal is een trezoor,
Welks fchatten, met ondoofb'ren gloor,
Den nagebuur in de oogen itralen;
Waarin de deugden, moed en kracht,
De blanke trouw en de eenvoud pralen
Van 't onverbasterd voorgeflacht.
Dit heiligdom van 't vaderland
Werd door Irv' zegenrijke hand,
o Hoofden! Vondels! ons ontf]oten;
En heel een' gouditroom, fchitt'rend rijk,
Hebt gij voor Holland uitgegoten,
o Onnavolgb're Bilderdijk!
De glorie onzer heldeneeuw,
De moed van Neerlands waterleeuw ,
De glans van Neerlands krijgsbanieren,
't Blinkt all' voor ons, in voile praal;
Nog kraken Neerlands eerlaurieren
In Neerlands grootfche heldentaal.
Zelis in den zwarten gruvrelnacht
Van fchinde, en v/oek, en jammerklagt,
Vlood, voor een' poos, bet fchrikiijk duister:
ja, Helmers zong... er rees een anal,
Een voile dag van licht en luister —
Dat was de zon van Neerlands taal!
En nu — nu nacht en fchand verdween;
Nu Neerlands fchildleeuw, als voorheen,
Met fierheid fchudt de gouden manen;
Nu 's ad'laars klaauw hem niet weériblat,
En voor den glans van Neerlands vanen
De maan van Mecca ondergaat;
Nu Neerlands onbefmette Maagd
Weer fchatting van de volken vraagt,
De zege aan ooze handers fnoerend';
Nu Neerlands rijke en floute taal,
Haar' eigen' glans ter tinne voerend',
Doer fchitt'ren Neerlands wapenpraal;
Nu
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Nu zonden we, als een flavenfioet,
Verfmadende eigen' overvloed,
Ons met geleende lompen tooijen?
En, op uitheemfchen klank verzot,
Den mond naar vreemden tongval plooijen?
En zijn der vclken fchimp en fpot?
Neen! NeOrland Nat zijn° taal niet aft
Vloek tref' hem, die, verwijfd en laf,
Nog in het Fransch gareel blijft ilappent
Wat bralt hij op den tram van vrij ?
Wie vreemden Ilaafs poogt na te klappen,
Is dip voor vreemde ilavernij.
SPANDAW.

LIERZANG BIJ DE GEBOORTE VAN DEN JONGEN PRINS ,
VITGESPROKEN IN DEN AMSTERDA1VISCHEN KONINKLUKEN SCHOUWBURG, 22 FEM. 1817.

Bij 't plegtige trompetgefchal,
buldren der kartouwen,
Bij
Doe thans de vreugde op trans en wal
Weer de achtbre viag ontvouwen!
Ja, haal haar in verrukking op,
En zwier' zij van den torentop
En gevel en kampanje!
Hier geev' de vreugde alleen de wet:
Want Narland jubilt, onverlet,
Met WILLEBI'VAN ORANJE.
Verrukte 't u, den Prins te zien,
Met lauwren overladen,
En mogt gij Hem ow hulde bidn
Voor grootfche heldendaden:
Thans blijve hart noch boezem koel;
Thans drijft een vrolijker gevoel
Het bloed met drift door de ader;
De feestgalm roll' langs wal en ftrand,
En vier' den Held van Nederland:
Hij is Gemaal en Vaderl
Zie,
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Zie, zie in 't Vorstlijk aangezigt
De vadervreugde gloeijen,
En 't oog, gehecht aan 't dierbaar wicht,
Van wellust overvloeijen!
Nu words het, vol aandoenlijkheid,
In geestdrift wear tot Haar geleid,
Die , aan zijn hart gezonken,
Op Neêrlands hulde regt bekwam,
En aan ORANJE ' S edlen thin
Een telgje heeft gefchonken.
Juich, dierbre Prins! tot vreugd geftemci,
Want God verVulde tiw bede;
juich, met uw' Zoon aan 't hart geklemd,
Gansch Nederland juicht mede.
Verheug u met den lieveling,
Waarvoor wij 's Hemels zegening,
Tot heil van 't nakroost, wachten.
Een hooger glans omffraalt de kroon:
011ANJE's Itam block rijk en fchoon,
Vereerd in vier geflachten.
Ja, ftroom' des grooten WILLEMS bloed
Met dal van PETER zamen;
En blijven deugd en heldetutoed
Ons heilig erf omvfimen;
En fchittre MAURITs dapperheid,
En FRE DEIS HE NDRIK 'S krijgsbeleid,
in NASSAU'S laatfle zonen;
En fchrage• een onverwrikbre tram.
Den roem van Netrlands flaatsgebouw,
Vereerd door alle kroonen!
En Wei' met d'onverdelgbren flam,
Zoo rijk aan roem ars zeden,
Altoos ook 't magtig Amflerdam,
Als Keizerin der Steden!
Wiegt Brusfel ook den Vorftenzoon:
Tot de eerfte pare! van de kroon
Uvv'
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Uw' Koningen befchoren,
Tot fieraad van den Vorftenband,
Tot pronkjuweel van 't vaderland
Baja AMSTERDAM verkoren.
Heft, burgers., heft dan 't feestlied aan,
En laat trompetten fchallen;
Viert, van de Vadren voorgegaan,
De vreugde in AmiteIs wallen;
Stijge, in deez' heugelijken flond,
De jubelgalm nit alter mond,
En dank nit iedie woning;
Toont, daar die galm door 't luchtruim zweeft,
Dat nets uw trouw to boven fireeft
Voor Vaderland en Koning!
Zal 't nageflacht Prins WILLEM 'S Zoon,
welbehagen,
Tot Neerlands roem, de Koningskroon
Met majesteit zien dragon;
Dan bloeije, bij zijn heerfchappij,
De rijke welvaart nog aan 't Ij ,
Bij handel, kunst en zeden;
En A infierdam pronke even fchoon,
Als de eerfte parel van zijn kroon,
En Keizerin der Steden I
ORANJE 7S

M. W.
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IET ONGEMEENS.

A.
Hoe dondert ons 'c kanon zoo vreesfelijk in de ooren?
B.
Te Brusfél is, deez' dag, Ran MARS een Zoon geboren!
L. 19 Febr. 1817.

P.

No. III. Meng, bl. 144. lamb coupl. reg. S. fiat liefde , lees liefje.

PROGRAMM A.
MAATSCHAPPU

FELIX ATERITIS.
IDEPARTEMENT VAN

KOOPHANDEL , ZEEVAART, LANDBOUW,
FABRIJKEN

EN

TRAFIJKEN.

41004.0!!!>600.00•430.(}*

Het Departement Koophandel enz. heefc, in eene algemeene
Vergadering van de Leden der Maatfchappij FELIX MERITIS*
gehouden den 24ften Februarij
berigt
Dat op de Prijsftoffe: „ Welke zijn, over het alge„ meen, de voor- en nadeelen van zoo vele AsfociatiEn,
„ Reederijen en kompagnierchappen geweest, als , in be„ trekking tot den Hollandfchen Koophandel, federt bet
„ laatst der i6de eeuw. tot het begin der 19de eeuw,
„ in de voormalige zeven Vereenigde Gewesten, hier te
„ laude, hebben beftaan, of op het laatstgemelde tijdvak
„ nog beflonden? En, in in hoe verre is het voor den
„ Hollandfchen Koophandel, bij deszelfs tegenwoordige
„ herleving, allezins nuttig, om de thans nog beftaande
Asfociatien, Reederijen en Kompagniefchappen, (en zoo
„ ja, welke?) te vermeerderen?”
drle antwoorden waren ingekomen, geteekend met de Spreukena
N o. r. Door Maatiehappij
Werd Neirland vrij.

Ne. 2. Soli Deo Gloria.
IV% 3. Constant pour la Patrie,
DA:

Dat vervolgens, in eene gehoudene bijeenkomst, ingevolge
Art: 32 en volg. der Bepalfngen , de beoordeeling.billetten zijn
voorgelezen; waaruit gebleken is, dat aan den Schrijver der
Verhandeling , geteekend met de Sprenk : Constant pour la Patrie,
door de meerderheid der BeUordeelaren , de gouden Eerepenning werd toegewezen; terwijl de twee andere ftukken, eenparig, werden afgekeurd; als, over het geheel, de vereischten
misfende, bij Art. 3o der Bepalingen gevorderd wordende.
Hierop zijn, ingevolge Art. 41, de goedkenrende beoordeetingen voorgelezen, waarna het naambillet, bij de bekroonde
Verhandeling behoorende , geopend zijncle, bevonden is fchrijver
te zijn de Wel Ed. Geflr. Heer JACOB VAN MANEN, ADZ.,
rredetegter van bet ha-won van Rhenen.

Het Departement Koophandel, met een nitakend genoegen
Ontwarende, dat deszelfs bedoelingen, breeder ontwikkeld in het
Programme des vorigen jeers, met een gunilig gevolg zijn_ bekroond, en hierdoor re meerder aangetnoedigd wordende, om,
bij vernieuwing, door eer en vergelding , elle Laudgenooten op
te wekken tot Riles , wat ter bevordering of verbetering van den
Koophandel, Zeevaart, Landbouw, Fabrijken en Trafijken,
Zaude kunnen verftrekken , heeft dan ook al wederom befloten
tat bet uitfchrijven der hierna volgencle Prijsitoffek om te beamwoorclen vddr of op den laatfien Alei 1818, onder unloving
als volgt:
„ Alzoo de toeftand van den Landbouw, in de wader„ feheidene Gewesten van ons Vaderland, zich niet in eenen
„ gelijken bloeijenden neat bevindt ; alhoewel degefteldheid
„ der gronden en de kundigheden von den landbouwer gelijk
ftaan. — Zoo is de vraag: welke zijn de voorname aan„ leidende oorzaken, (afgeicheidea van de cultuur der lank
„ den zelve) die dezen algemeenen bloei tegenwerken? en
welke middelen zouden er behooren te worden aangewend ,
„ ten einde deze oorzaken weg te nemen , en de plants
hebbende beletfelen, in dezen, te verminderen of geheel
den weg te ruimen ?”
Daar

( 3 )
(„ Daar er eese Maatfchappij van Landbouw, in ons Vader„ land, Wan; zoo verlangt de Maatfchappij, FELIX MEEITI 4
„ geene zoodanige beantwoording, welke eigentijk den Land„ bouw zelven betreft: inaar Aden en voornamelijk de berede„ neerde aanwijzing en opgaven ter verbetering van datgene,
„ hetwelk dien Landbouw nog in deszelfs bloei hinderlijk is.
Als, b. v. de pleats hebbende omflagen der Belastingen. —
„ De flechte heat van afwatering der binnenlanden. — De Hecht„ held der binnenwegen, waardoor het vervoeren der produc
„ ten bijna onmogelijk is geworden, — en zoo veel meerder,
„ als elken aandachtigen befchouwer en voorfiander van den Vadetlandfchen Landbouw gereedelijk in' het oot moet vallen.”)
.De GOUDEN MEDAILLE nevens getuigfchrift , voor de
bestgekeurde Verhandeling; en de ZILVBEEN, nevens ge.
tuigfthrift, voor zoodanig fink, hetwelk gehouden is, het
bestgekeurde zeer nabij te komen.

Voorts worth, bij dezen, herinnerd, dat, onder gelijke nitloving, bij Programma des, jags 1816 is uitgefchreven, gewor.
den, ter beantwoording v4:56r of op den laatilen Mei 1817, de
volgende Prijsitoffe:
,, Welke middelen zijn, in betrekking tot de thans weder
„ oncluikende Nederlandfche Zeevaarc, het meest gelchikc
„ en doelmatig, om, iii ons Vaderland , eenen Nationalen
Matrozenfland aan te kweeken en te bevorderent”
Een ieder, onverfchillig of hij al dan niet tot bet getal der
Leden van de Maatfchappij FELIX MERIT'S behoore, die
tear den prijs verkiest te diagen, zal zijne Verhandeling, in de
Haanache teal,, door eene andere hand dan de zijne, duidelijk
en leesbaar afgefcbreven , behooren in te zenden aan den neer
Directeur van het Departement Koophandel, wonende op den Fluweelen Burgwal 4)4 de Hoogitraac ,

J. A. VAWLANKEEEN,

111°.37, alhier, en dat wel vrachtvrij, te weten:
De antwoorden op de, bereids in het vorig jaarnitgefcbrevene,
Prijsfloffe, en waaraan thans is herinnerd, vd6r of op ultimo
Mei

( 4 )
Mei eerstkomende, en de antwoorden op de vraag, thans voor
de eerfte reize opgegeven, vöör of op ultimo Mei 1818; alzoo
er na deze tijdsbepaling geene ftukken meet kunnen aangenomen
worden.
De Verhandelingeu zullen niet met den naam des opftellers,
maar met eene zekere fpreuk behooren geteekend te worden,
weike fpreuk, insgelijks door eene andere hand gefchreven, gefteld zal moeten zijn op een bijgaand verzegeld briefje, in hetwelk de naam, de woonplaats en het beroep of qualiteit van
den fchrijver, vermeld behooren te zijn.
Voorts zij den fchrijveren berigt : dat het Departement, om.
trent alle bekroonde Verhandelingen, aan zich voorbehoudt het
iegt van eigendom; om met en van dezelve zoodanig gebruik
te maken, als hetzelve, in naam en van wege de Maatfchappij,
zal oordeelen te behooren.
Laatflelijk words aan de fchrijvers der onbekrounde ftukken,
onder de zinfpreuken hier voren vermeld, bekend gemaakt : dat
zij derzelver Verhandelingen, benevens het ongeopende naambriefie, kunnen terug bekomen; op vertooning van een billet,
den eerften volzin hunner verbandeling inhoudende, en gefchreven door dezelfde hand, waarmede her ingekomen ftuk is gefchreven: — Deze teruggave zal gefchieden door of van
wege den Heer Directeur vAN L A Nk E KEN, ter plaatfe hier
voren genoemd, op Dingsdag, Woensdag of Donderdag , den
8ften, 9den of Loden April 1817, des nademiddags van s tot
7 ure.
Op Last van het Departement
Koophandel voornoemd,
Amfterdam,
17 Maart 18

17.

HERMs. BRAS Z,
Directeur.

MENGELWERK.
DE PENNINGKUNDE.
DOOR

P. CHEYALLIE,R,
Predikant bij de Walfche Gemeente to 4mflerdam. (*)

E r is eene wetenfchap , die voormaals grooten roem
in Europa had, maar die nu bijna geheel vergeten ligt.
1k bedoel de edele Penningkunde.
Gedurig brengt men, ook in dit geilicht , hulde to*
aan allerlei vroegere en latere voortbrengfels van het
menfchelijk vernuft; maar deze tak van befchaafde kennis wordt naauwelijks aangeroerd. En echter telde men
in vorige tijden de ultnemendite geleerden , en mannen
van den zuiverften fmaak , onder de uitleggers der oude
en de ontwerpers der hedendaagfche penningen. Ook,
dunkt mij, verdienen zoo vele naauwkeurige onderzoe.
kingen, zoo vele rijpe ervaringen en nuttige mededee•
lingen in dit vak der fchoone letterkunde, dieeens eenen
sr ANunim,eenen GR/BVIUS en GRONOVIUSIDet
eere kroonden, nu en dan wel eene kleine herinnering.
Meermalen boor ik in dezen kring zoo veel goeds en
treffends over de kunften, die het gevoel tot hare bron,
de nattuar tot haar voorbeeld, en den goeden fmaak tot
haren leidsman hebben, dat ik, hierdoor opgewekt,
gaarne uwe aandacht eenige oogenblikken wenschte in
re roepen voor zulk een belangrijk gedeelte der kunst
en der fraaije letteren, hetwelk nu geheel nit het oog
worth verloren. Niet, dat ik bier eenig vertoon van
geleerde navorfchingen in gedachten heb, of u zoude
willen doen opklimmen tot den eerflen oorfprong der

pen(*) Uitgerproken in de Maatfchappij FELIX MERIT'S,
11. Ma= 1817.
11ANGILLW. 1817. NO.
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penningen; u onderhouden over derzelver gebruik bij
dE meeste befchaafde natien; eene vergelijking waken
tusfchen de verfchil]ende tijdperken dier kunst; u de
kenmerken van de echtheid en zeldzaamheid der penningen, door de oordeelkunde vastgefteld , adnwijzen ; u met
moeljelijke nafporingen omtrent de muntbeeldenvanKoning AMYINTAS of SERVIUS TULLIUS bezig bonden, of u rondvoeren in de ganfche ruimte dier nitgeftrekte wetenfchap. Dit alles is buiten mijn oogmerk,
en nude– ook minder gepast zijn voor de letterkundige uitfpanning, waaraan dit uur is toegewijd.
Eenige wenken, eenige opmerkingen, vlugtig ingezameld te midden van vele andere bezigheden, moeten
hier genoeg zijn, om de waarde eener al te veel ter zijde
geftelde wetenfchap te verlevendigen, en ons de verpligtingen , die wij aan dezelve hebben; voor den geest
te brengen.
Al aanflonds bij de eerfle befchouwing, is het niet
mogelijk, dat de bewaring dier gedenkpenningen, bij al
hetgeen de tijd, de onkunde, het bijgeloof,, de oorlogen, de lavaftroomen en andere verwoestende oorzaken
gefloopt hebben, aan de opmerkzaamheid zoude ontglippen. Het was den Vandalen gemakkeliiker, !landbeelden te verbrijzelen , tempels te verbranden , de meesterflukken der oudheid te vernietigen, dan de diep in
de aarde verborgene inunten en penningen bun aanwezen te doen verliezen. Marmeren zuilen lagen in gruis,
puinhoopen zelfs gingen verloren; maar in de donkerheid, en door den voet van duizenden vertreden, rustte
het kunstgewrocht , dat erns zoo veel licht zoude verfpreiden. De roest zelf, naar welks kleur de ervaren
kenner dins den tijd, waarin de penning vervaardigd
was, zoude beoordeelen, was het vernis, hetgeen bent
beveiligde, en ongefchonden aan de volgende eeuwen
overbragt. Er was dus bij de (looping van alles, wat
de mensch daarftelt, eene zekere onfterfelijkheid voor
de vruchten van zijnen geest weggelegd.
Onbetwistbaar is het nut, dat hierdoor aan de ganfche

DE PENNINGKUNDE.

19$

gefchiedenis werd aangebragt. De Penningkunde is eene
takkel, die haar overal voorlicht. Daarom zag men op
de fchoone medaije, die bij gelegenheid van het oprigten der Koninklijke Akademie der Opfchriften te
P arijs geilagen werd, HERMES, rustende met de
eene hand op eene antieke vaas vol oude munten, uit
den fchoot der aarde opgedolven, met de andere hand,
op een !hand tafereel fchrijven deze loffpraak der penningkunde : De onbedriegelijke geloofwaardigheid der
gebeurtenisfen. Ook zoude er,, zonder dat hulpmiddel,
veel verborgen, of in voltlagene onzekerheid gebleven
zijn.
Het was alleen, om van geene andere voorbeelden
te fpreken, door het onvermoeid raadplegen der oude
penningen, dat de arbeidzame en geleerde v A I L L A N T,
die nit liefde voor die wetenfchap eene zevenjarige gevangenis bij de Algerijnen verduurde, de geheele opvolging der Syrifche vorften , waarin zoo veel verwarring heersc1te, in de duidelijkfte en beproefdfte orde
heeft gebragt, en de eeuw der Seleuciden, zoo gewigtig
voor de oude gefchiedenis , en voor die der Openbaring,
in een helder daglicht geplaatst (*). Het was door
dergelijke vlijt , dat CHARLES PATIN ons eene
naauwkeurige befchrijving van de regering der Rorneinfche Keizers , van AUGUSTUS tot HERACLIUS,
alleen nit munten en penningen opgemaakt, heeft nagelaten (f).
Binnen een kort beftek fcharen zich , door den kunst,
in juiste tijdsbepalingen, talrijke eeuwen voor het zoekend oog. Het is eene gemakkelijke vertegenwoordiging, en een zinnelijke, met ligt uitwischbare, indruk
voor het geheugen.
Het gezag van dat onderwijs is grooter,, dan dat van
eenig historie- of aardrijksbefchrijver. De Senaat, of
eene
(*) Selesseidaruns Imperium, five Hsi/aria Regum Syriac ad
fidem numismatum aecommodata. Par. 1682.
(f) Imperatarurn Romanorum miasmata &c. Par. 164
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eene andere oppermagt , gebood den ftempel, en werd
de waarborg voor tiid en zaak.
Het veld dier onderrigtingen is zeer uitgebreid. Volksverhuizingen , ilichting van kolonien, oorfprong van
rijken en iteden, veranderingen in den burgeritaat , tijden van angst, onverwachte uitreddingen, zegepralen,
gewigtige verbeteringen.; groote ondernemingen,
zame flichtingen; dit alles herinnert en leert de munt
of. penning. Vorften, helden , wijzen , dichters, kunitenaars , mannen, vrouwen, van allerlei rang, uit allerlei landen en tijden, loffelijker en fchandelijker gedachtenisfe, omringen ons; en hunne doorgaande gelijkenis, op penningen van verfchillende grootte, tijd,
en 110f, doer ons gelooven, dat zij het zijn.
Maar bier is weer , dan voldoening van geleerde
nieuwsgierigheid, dan enkele ontknooping van tijdrekenkundige zwarigheden. Het is eene leerfchool vol
onderwijs. Houdt a to vreden met eenige weinige
proeven.
Zoo ooit de nietigheid van alle aardfche grootheid
zich diep gevoelen laat , het is wanneer een enkele
penning fomtijds het eenigile gedenkteeken is , hetgeen
van eene alles overheerfchende magt overbleef, en al
die glans en roem in een voor het oog onaanzienlijk ftuk
errs eindigr.
De gefchiedenis is eene getrouwe fchets van hetgeen
menfchen waren en nog zijn ; maar de Penningkunde is
immers de verkorte afbeelding der gefchiedenis. Ook
hier bemerks men tins, even als op het tooneel der we.
reld, zonderlinge tegenitrijdigheden, welker befchouwing zoo belangrijk is voor menfchenkennis en zedeleer. — De oude Romeinen waren bekend wegens hunne doorgaans edelmoedige denk- en handelwijze omtrent
de door hen ondergebragte volken. Nu beitaat er (en
dit heeft de Abt BARTHELEMY (*), een allezins
bevoegd regter in deze zaak, met duchtige bewijzen
ge(*) Memaires de Litterature , t. 26. p. 553.
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geitaafd) geen enkele penning, onder de Romeinfchc
munten, tot ons overgekomen, en op last van den
Senaat vervaardigd, waarin de minfle beleediging of
befpotting der overwonnene nation te vinden zij , hoe
zeer ook de zegepraal zelve openlijk op deze gedenkpenningen worde aangekondigd, en overal in de ganiche nitgefirektheid des gebicds bekend gemaakt. Maar
ziet! dezelfde Romeinen, die zich zorgvuldig onthie/den. om hunne vijanden te vernederen, en dus, eene
fchoone wet der zedelijkheid onverbroken in acht namen , veroorloofden zich de onverklaarbaarfte
rijen hunner hoogst gewetenlooze meesters , op hetzelfde oogenblik, dat zij hen met fpot en fchimp, in gefchriften als anderzins , overlaadden. Het luidt vreemd,
op hunne munten te lezen de namen van eenen gocdertierenen T I B E R I U S, van eenen dapperen CLAUDIUS, van eenen vremen CARACALLA, en VITELLI us als den herlieller van Rome voor het oog der
volgende ecuwen te zien afgefchetst. Zonderlinge mengeling van grootheid en kleinheid ! Of zoude mogehjk
(want het is aangenaam, de eer van eene natie, wie
zij ook zij, te kunnen handhaven) de bewaring van
den eerbied voor het oppergezag bij de van het Romeinfche rijk afhankelijke volken , daar toch die penningen
fpoedig wijd en zijd verfpreid werden , zoo iets gevorderd hebben? Dan ware er eenige verfchooning te yinden. Men floeg immers penningen voor vorften , die
naauwelijks Brie dagen regeerden, en welker namen bijna niet bekend zijn.
Somtijds (orn, bij het veelvuldig onderrigt dezer wetenfchap, mij nu alleen bij latere penningen te bepalen)
ligt er een digte fluijer over gebeurtenisfen , welke door
partijdige gefchiedfchrijvers verdonkerd, of in een yeny
keerd licht geplaatst warden. Welke twijfelingen
heeft men niet opgeworpen, omtrent den afkeer, dien
LODEWIJK DE XII, Koning van Frankrijk, van den
Bisfchop te Rome had? Maar de op zijn bevel uitgege'wen penning, met het ontzettend opfchrift: Ik zal den
03
naam
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oaam van Babel uitdelgen! neemt bier alle onzekerheid
weg, en geeft ons nieuwe inzigten in den geeft dier
tijden; te meer, daar de opregte THUANUS — en
welk een groote en eerwaardige naam order de gefchiedichrijvers ! — geene zwarigheid maakt, om de echtheid van dien penning en van zijn'opfchrift tegen alle
wederfprekers flellig vast te houden (*).
Zaden te ontdekken van eene meer verlichte denkwijze, in bet midden der donkere eeuwen, itrekt voor..
al tot een verhoogd genoegen , wanneer men de onwrikbare taal des vertrouwens omtrent het toekomende verneemt. — Op den penning, welke in bet jaar 1415 ter
gedachtenis van JOHANNES HUS,die te Con.gans voor
de waarheid itierf, en Wiens asfche verachtelijk in den
_Rijn geworpen werd, vervaardigd is, leest men,,rondom het beeld diens grooten mans, de merkwaardigewoorden, welke hij na zijne veroordeeling uitfprak:
Binnen honderd jaren zal dit aan God en aan mij verantBinnen honderd jaren kwam het licht
woord worden.
openlijk getuigen tegen de duisternis.
Gefnuikte hoogmoed is geen zeldzaam verfcbijnfel;
de rolle der gefchiedenis levert er ons meer dan den bewijs van op. — Echter is bet minder algemeen bekend,
hoe eens K A RE L DE V, anderzins een groot vorst,
eene verbazende vernedering onderging. Hij had, met
geene kleine zelfverheffing, tot zijn zinnebeeld gekozen
rPc zuilen van Hercules , denkbeeldig geplaatst aan de
uiterfle punten van de itraat van Gibraltar, en er de
Wien weinig verwaande fpreuk bijgevoegd: Ultra metas.
Nog verder dan die grenzen. In zijne verfchillen met
HENDRIK DEN II, Koning van Frankrijk , had hij
iD Lotharingen, belegerd, met oogmerk om ver'ier door te dringen; maar hij werd gef'tuit en moest terug. Schielijk verfcheen er een penning, waarop men,
met toefpeling op bet woord Meter, hetwelk in de Latijn(*) Tx UANI H:fl. tom. I. lib.

pag. 16. edit. Land.
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tijnrche taal even zoo wel de (lad Mets als de uiterfte
grenzen van Spanje beteekent , den' adelaar aan eene der
zuilen kluisterde, en er bij fchreef: Non ultra Metas.
Niet verder dan Mess.
Met een onwillekeurig welgevallen, ziet men beroemde mannen, zoo veel mogelijk, alle middelen beramen,
opdat het goede, door hen bij hun Leven geflicht, ook
voortdure na hunnen dood. — Deze gedachte werd op
eene edele wijze uitgedrukt op eenen penning ter eere
des eerften grondleggers van Rusland's grootheid. De
held, dit fterfelijke verlatende, zegt , volgens het opfchrift , aan, de droeve weduwe: Zie , vat ik u nalaat !
Maar hetgeen zijn vinger bij het oprijzen aanwiist, is
geene kroon ., geen fchepter,, geen goud, geene fiera.
den; maar al de zinnebeelden van vlijt, nijverheid,
kunst , en geleerdheid. Derzelver befcherming en aaninoediging beval haar deze vorst als zijnen uiterften wil.
— De gedenkpenning is niet gelogenftraft : zijn inhoud
is getrouwelijk uitgevoerd.
Nog eens. Het beeld der fchoone Cl/NICONDEVerflea denzelfden gedenkpenning met dat van ALBERT
VAN BEIJEREN, haren echtgenoot ; en deze vereenising, door niets aangeduid dan door de enkele namen,
werd genoeg geoordeeld, om aan de nakomelingfchap te
herinneren, dat eens deze c UNIGONDE, dochter van
Keizer FREDERIK DEN III , door haren vader aan den
toenmaligen Sultan ter vrouwe gefchonken was , ander
voorwaarde, dat hij en al zijne onderdanen het Christendom omhelzen zouden , maar dat vroegere liefde over
ftaatkunde had gezegepraald. Hoe dit ook zij, zeer
gewigtige veranderingen werden bier geftuit , of bitter
naberouw is voorgekomen. — Welk een fchat voor de
Gefchiedenis bevat dan de zoo verwaarloosde Penningkrinde niet! Dit , echter, is niet de eenigfle befchonwing,
waaruit het belang dier wetenfchap is of te meten. Zij
ftaat in een naauw verband met andere kunflen en letteroefeningen, en biedt dezelve trouwe hulpe aan.
Krachtig is de taal der penningen; en de diep gedachte,
04
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te, korte en veel omvattende fpreuken in allerlei zin
en in eene oneindige verfcheidenheid van gevoel uitgedrukt, zijn niet minder kenmerkend, levendig en vol ,
dan de ftij1 van TACITUS of sALLusTius.— Wanneer wij lezen, dat PETRUS ARETINUS op zijne
gedenkpenningen de Gee/el der Vorflen genoemd worth,
dan zegt dat alles, wat hij was, en alles , wat hij deed.
Men fchonk hem eer, goud en zilver,, opdat hij maar
zwijgen zoude. —Edn woord behelst fomtijds eene zaak
van de grootfle nitgebreidheid, en brengt dezelve, geIijk zij was, onveranderd, onverzl,vakt , aan den laten
nakomeling over.
De opfchriften, zoo Ontegenzeggelijk in den geest der
ouden, die op de menigvuldige medaljes, ten tijde van
LODEWIJK D if N XIV geflagen, gevonden worden (*),
zijn meesterflukken van welfprekendheid, en ftrekken
ten bewijze, hoe zeer het raadplegen der oude wijsheid aan den geest duidelijkheid, en aan de uitdrukking
vastheid en fchoonheid mededeelt. — In de fchool der
opfchriften kon een BARTHELEMY en een
ouE sx A U gevorrnd worden.
En wat is meer gefchikt, om het dichtvermogen op
te wekken, en het edelst vuur te doen ontgloeijen, dan
de zoo levendige vertegenwoordiging der voorgeflachten ? Welk een voedfel voor de vinding, en voor het
werkzaam genie, in de allegorifche beelden der oude en
nieuwere penningen! Tooneelen van allerlei aard, waar
de menfchelijke driften zich dikwerf zonder zwachtel en
in hare ware gedaante vertoonen; gewaarwordingen,
uit het binnenfte des harte voortgebragt, kort uitgedrukt; fporen van het warmite gevoel; heerlijke ontwikkeling der dingen; fomtijds in een enkel punt eene
trofeevoor talrijke overwinningen : D R usus zege over de
Germanen, niets meer (t) glorie en roem — alles , wat de
NW(*) Medailles fur les principaux &Monett; du regne entier
de LOUIS LE GRAND. Paris, 1723.
(t) De Germanis. Pit is her geheele opfchrift voor zoo

vele groote daden.
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verbeelding aanvuurt ; maar men ziet er ook de knagendfte
fmart en krachtige herinneringen aan diepgezonkene grootbeid — alles voor den dichter. Eene proeve zij genoeg.
De penning ter eere van den jongeren VESPASIAAN,
die yudeea overwon, en flasd en tempel ten grond toe
ilechtte, is het kort begrip van hetgeen de H. dichters
van de verwoesting, die Palestina trof, gezongen hebben. De dochter Sions, eenzaam , in bitteren ram,
met gedekten hoofde en vaneengeretene kleederen, onder den palmboom gezeten, fchijnt aan ieder, die haar
ziet , te vragen: Is er eene fmarte gelijk aan de mijne?
— Deze penning, geheel waardig aan het karakter van
TITUS, bevestigt ons, dat hij zelf over Yeruzalem
geweend heeft.
Even dichterlijk is ook de penning van JULIA, de
echtgenoote van SEPTIMIUS SEVERUS, daar zij,
in de geflaite van CYBELE, de moeder der vrachtbaarheid , omgeven van hare kinderen, zich gelukkig gevoelt in het midden van haar kroost (*).
PETRARCHA zamelde, met groote zorg en vlijt,
de fchoonfte munten op , en zocht er vonken van waarheid en gevoel in, die zijn hart ontvlamden en zijne
gezangen bezielden.
Bovenal is er, voor den vriend van bet ware fchoone
in de beeldende kunften, geene oefenfchool, gelijk aan
de fchaars gezochte kennis der penningen. Het is ontwijfelbaar , dat RAPHAEL, op wiens penning, te zijner gedachtenisfe vervaardigd, het allegorisch beeld der
natuur zich vertoont , met de treffende gedachte van
EMB u s , waarbij hij haar voorflelt, als vreezende,
zoo lang RAPHAEL leefde, door hem overwonnen te
warden , of met zijnen dood ook verloren te gaan (t);
het
(*) Felix prole virg m, qualis Berecynthia Mater
Invehitur curru Phrygias turrita per urbes
Laeta Dam partu. —
Zn. lib. VI. V. 785.
( .1-)
timuit , quo fospite , Vinci
Rerun: magna Parens, quo moriente wort.
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het IS, zeg ik, ontwijfelbaar zeker, dat RAP HA Er.,
getrouw, de oude penningen met een kunst- en waarheidzoekend oog befchouwde, en dat hij meermalenverklaarde, aan die oefening een groot gedeelte zijner ontwikkeling verfchuldigd te zijn.
Welk eene rijke verzameling van munten en penningen bezaten rat LE B R U N en RUBBENS! en op
welk een' hoogen prijs itelde de laatite derzelver onder•
wijs niet!
Het is immers door de ganfche oudheid, en door alles , wat gezagvoerend in bet rijk der fchoone kunften
is, bewezen , dat de hand van APELLES en PROT oGE N E S zich duidelijk vertoont in de onvergelijkelijke
Griekfche penningen van den besten tijd en waar
fchoonheid en zuiverheid der vormen, edelheid en eenvoudigbeid van uitdrukking, werking van "iedere fpier
en zenuw, fcherpheid en vastheid van omtrek , bevallige zamenttemming van het geheel, met zoo veel waarheid, onvermengd en onvervalscht, bijeen gevonden
worden.
De geleerde fchrijver van de Gefchiedenis der kunst onder de ouden , die ons zulk eene voortreffelijke en geheel in het ideale fchoon indringende befchrijving van
de Medicefche Venus en van den ifpollo van Belvedere
gegeven heeft, zegt, met al het gezag, waarmede hij
regtmatig bekleed is, dat de zittende Jupiter, op de
zilveren munten van ALEXANDER, een volkomen
beeld oplevert van den Olympifchen yupiter, door PHIDIA s vervaardigd; zoo veel verhevens befpcurt men
tot in de kleinfte gelaatstrekken , en in de ganfche majesteit der bonding (*). — 1k voeg hierbij, dat niets
meer ftrekkende is, om zuivere denkbeelden van eenvoudige fchoonheid te geven, dan de vrouwebeelden,
onder welke de beste Griek/che en Romeinfche penningcn
(*) WINCKELMANN 7S Gefchichte der Kunst des %Ether-

thums , II Theil, S. 350.
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gen de toenmaals bekende werelddeelen, en bijzondere
rijken, landen en fteden, gewoon waren voor te ftellen.
Waar kan ook de vriend der kunften beter, en zeden, en gewoonten, en kleeding, en fieraden, naar
waarheid leeren toepasfen, dan door tie munten en penningen? lHier heerscht geene verwarring; maar er zijn
vaste kenmerken. ZENOBIA is nit duizend vrouwen
aan Naar diadeem te herkennen. Niets is bier weifelend of bedriegelijk.
Eindelijk. Welk een Licht gnat hier op, over de
zoo belangrijke Gelaatkunde! Geen de minite afwijking
heeft bier plaats, zoo dra men echte penningen raadpleegt. Men ziet altoos dezelfde .menfchen, met hetzelfde karakter. PHILIPPUS en ALEXANDER ZijIl
altijd PHILIP PUS en ALEXANDER. Het edel
hoofd van MARCELLUS is Reeds met eene wolk van
fombere droefenisfe omgeven, en het from Theta parum (*) van den dichter vertoont zich in ieder' zijner
trekken. Ook bij al het vleijende der muntfprake, ontdekt men in CALIGULA de verlaging der menschheid;
en het fchijnvergenoegd gelaat van DOMITIAAN getuigt van diep verholene boosheid.
Met deze herinneringen zoude ik kunnen gelooven,
eenigzins , hoewel zeer onvolkomen , aan mijn oogmerk
re hebben beantwoord: maar, mag ik, Nederlander,,
tot Nederlanders fprekende , vergeten, dat ook bij ons
de penning de getrouwe toik der gefchiedenis is ? Eenige weinige voorbeelden tot vereering der nagedachtenis
van vorige geflachten.
Wanneer ik denk aan het oude muntfluk, hetwelk
bet mast- en roerlooze fchip, het zinnebeeld van ons
gemeenebest in de eerfte ftormen, die hetzelve flingerden, voor ons oog brengt ; en daarbij vergelijk, hoe
een andere penning het ijsvogeltje vertoont, gerust in
zijn nest dobberende op zee bij het fterkfte golfgeklots ,
een beeld door vader w IL L E M als het zijne uitgekozen;
(4) Zneid. lib. VI. v. 263.
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zen; dan erken ik daarin , als in een fprekend tafereel, de gefchiedenis -onzer wording, den moed der vaderen , en de hand, die ors lot regeerde.
De (chimp , door VAN BARLEMONT over Neerlands edelen uitgeftort, maar juichend beanrwoord, en
op menigvuldige munten en penningen vereeuwigd, is
een onloochenbaar bewijs, dat zij ware en valfche eer,
met een fielder oog en vaster geest, wdl wisten te onderfcheiden.
Toen men, in het begin der zeventiende eeuw, na
eene zware worfleling, over een verdrag met Spanje
onderhandelde, had de Markgraaf SPINOL A, door
middel van een' zijner vrienden, eenen aanval gewaagd
op het karakter van den Griffier der ftaten, en gezocht,
hem door gefchenken in de belangen van zijn hof te
doen overgaan. Men nam den fchuldbrief, door s PINOLA zeif geteekend, met de andere gefchenken aan;
maar ftelde dezelve ook oogenblikkelijk in handen van
MAURITS. De onderhandelaar uit de Oostenrijkfche
Nederlanden met de voorflagen van het verdrag in de
vergadering verfchenen zijnde, zeide BARNEVELD
tot hem: Zie daar den diamant, zie daar de keten,
zie daar de hand van S PINOLA, waarinede men getracht heeft , eenen dienaar van den flaat in zijne troute doen wankelen (*)! — Het was deze proeve van
voorouderlijke deugd en onomkoopbare braafheid, welIce, op last der ftaten, door eencn penning aan de nakomelingfchap ter gedachtenis en ter navolging werd
overgeleverd. Men ziet daar MEP.CUUR. aan den wiizen ULYSSES , volgens het verhaal van it o M rs (t), de plant Moly aanbieden, om hem tegen de
toovezijen van CIRCE te wapenen; eene plant, welker gebruik de zinnen nuchteren, het verfiand onbeneveld hield, en het hart zijne vrije keuze liet.
Zoo handelde men, en zoo konde men handelen,daar
men fteeds een hooger gezag en eene hoogere verantwoor(*) HOOFT. (j) Odysf. lib. X. v. 302 &e.
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woording voor oogen had. Want zelfs op dat tijdftip,
waarvan ik fpreek, in de onzekerheid, of men vredc
dam oorlog zoude kiezen , begreep men , dat het de pligt
van eene Christelijke natie en derzelver overheid was,
om zich voor den God der vaderen te buigen,enHem,
die alleen wijsheid is en geeft, om wijsheid te bidden.
Dit gefchiedde over de ganfche uitgeftrektheid des lands.
En deze gedenkwaardige dag werd, op hoog bevel, op
eenen penning afgebeeld, waar men een achtbaar Nederlander ziet, die, zonder het zwaard te grijpen, dat
men aan den eenen kant hem aanbiedt, of den palmtak,
die van de andere zijde wordt toegereikt, aan tenemen,
zijn oog eerbiedig vestigt op het licht , dat zijn hoofd
omflraalt ; met dit opfcbrift: Nederlandfche dapperheld. En wij, wij zullen dat immers geen zwakheid
noemen?
Holland had altoos eenen affchrik van dweeperij,
onverdraagzaamheid, en priesterhaat. Toen, door
den onzaligen moord van HENDRIK DEN IV, Frankrijk, geheel Europa zelve in rouwe was gedompeld,
oordeelden de ftaten , hunnen affchrik van MARIANA ' S leer, die vorftenmoord predikte, openlijk te moeten toonen, door het doen flaan van eenen penning,
waarop een gemijterde wolf het onnoozel lam verfcheurt;
met dit opfchrift: Dit leert de Godsdienst niet (*).—Ik
zwijg van zoo vele andere penningen, waardoor de Nederlanders hunne gehechtheid aan vaderland en vorst,
hunnen eerbied voor vaste heginfelen wier bewaring of vertreding een landflaat of valt, ' hunne achting
voor geleerdheid en deugd, hunne dankbaarheid aan
groote mannen, die onder hen waren, hebben aan den
dag gelegd. Ook zeg ik niets van de kunstwaarde van
zoo vele penningen , onder welke er gevonden worden,
the inderdaad met de ouden zouden kunnen wedUveren,
en
(*) Hoe
voor Nederland was de penning, gefla.
gen in 16681 Zie VA N LOON ) Nederl. Penn.
D. bl
glorierijk
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en dus tot een voorbeeld van vinding en goeden fmaak
ftrekken. Maar het valt moeijelijk , bet gevocl van bevreemding te onderdrukken , over het verdwijnen eener
kunst, die zoo veel invloeds op de nationale en zedelijke worming had, en zoo zeer de denk- en handelwijze
van onze landgenooten uitdrukte (*).
1k weet het, men heeft, in het algemeen, de beoefening der penningkunde meer dan eens in een belagchelijk licht geplaatst. Maar de leer van SHAPTEsBURY, die de mogelijkheid, om iets belagchelijk te
inaken, als een blijvend kenmerk van de nutteloosheid
en nietigheid eener zaak wil doen befchouwen , is eene
leer, die alle beginfels van waarheid en zedelijkheid te
eenemale vernietigt.—Ik wil gereedelijk toeftemmen , dat
de beoefening der penningkunde , door eene valfche
geestdrift, en door een dwaas misbruik , veel van hare
waarde verloren heeft. Ik erken gaarne, dat er een
tijd was, waarin de oudheidkundige zijne geheele ziel
daaraan overgaf, en menig geleerde meer bekend was
met de Romeinfche festertien, dan met de gangbare
munten van zijn eigen vaderland ; dat het beeld der
ANTONINUSSEN hem meer belang inboezemde; dan
de . .gelaatstrekken van de grootften zijner tijd- en landgenooten ; en dat het gezigt van een koperen Otho hem
meer in zielsvervoering bragt, dan het fchitterendfte
voorwerp nit het rijk der natuur. Maar, had en heeft
niet onder alle kunften en wetenfehappen valfche toepaging, te ver gedrevene zucht voor dezelve, of miskenning en verwarring van middel en doel , plaats ?
Zoude dan de dwaasheid van fommige beoefenaars eener
wetenfchap, die den wijzen Koning ALPHONSUS
zoo veel verflandig vermaak verfchafte, en welker befeherming en aanmoediging zoo veel luister aan het
groot
(*) Onze natie heeft de grootite 'verpligting aan de nu ,
helms! voor een' fpotprijs te koopene , maar met regt hoog gewaardeerde, fchriften van VAN MIERIS en VAN LOON,

DE PENNINGKUNDE.

207

groot geflacht der MEDICIS bijzette, alleen den val
dezer ftudien hebben na zich gefleept? Ik kan dit naauwelijks gelooven. Ik vrees maar al te zeer, dat, ten
minfle van het ophouden der voormalige belangaelling
in bet vereeuwigen der gebeurtenisfen door vaderlandfche penningen, niet anders dan karakterloosheid, vermindering van echto Nederlandfche deugden, het onophoudelijk prediken, dat het nu andere tijden zijn, zoo
wel als onze onderwerping aan vreemd gezag, en verbreking van eendragt in doel en werking, de ongelukkige, maar al te zekere oorzaken zijn geweest. Wat ook
zouden de penningen gedurende eene lange reeks van
jaren anders hebben opgeleverd , dan de gefchiedenis
van onze afbankelijkheid en dikwerf treurige verblinding ?
Intusfchen mag ik den wensch niet verbergen, dat
de wederkeering van goed geflempelde vaderlandfche
deugd ook de penningen zal terugroepen; en dat het,
door langdurige fchokken, en fomtijds door het gebruik
van verkeerde middelen , geteisterde, en nog niet herftelde ftaatsligchaam , niet zoo zeer door onze redevoeringen, maar door oude en beproefde ervaring, door wij.
ze matigheid , en door innerlijke veerkracht opgebeurd,
zijnen bloei herkrijge, tot berleving van al wat ware
kunde , ware wetenfchap , ware fchoonheid is. En
bier kan ik niet nalaten nog met een woord te herinneren , dat het wezen der kunst, van welke wij fpraken,
niet moet verward worden met derzelver oogmerk. Het
doel moet zonder twijfel bevordering der zedelijkheid
zijn. Maar dit is niet de volmaaktheid der kunst, als
kunst befchouwd. Het beeld van eene Phryne en van
eene Thais , van eenen belagchelijken Silenus en van
eenen verachtelijken Priaap , op Griekfche of Romeinfche penningen, kan oneindig volkomener zijn, dan dat
van Minerva, Urania, of Melpomene. In de onnavolgbare meesterllukken der oude bouwknnde aanhad Men
Goden , die wij zelve niet zouden wenfchen te zijn , en die
wij aan onze kinderen niet tot voorbeeld zouden ftellen.
141-
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Vo?making dus van kunst, zoo dra bet doe? mist, ftaat
niet in onmiddellijk verband met zedelijkheid. Het
diepst bederf beerschte dikwerf daar, waar de meeste
winding en de gelukkigite navolging der natuur plaats
vonden.
Deze opmerking wordt niet medegedeeld om de waarde der kunften te verminderen , maar om al het treden
buiten de grenzen te vermijden. Ik vond mij in deze gedachte "verflerkt door het naauwkeurig nagaan van de
landkaart bij het door mij reeds aangehaalde Numismatisch werk van den bovengenoemden c HARLEs PATIN,
waar deze geleerde ook onder andere die plaatfen heeft
uitgedrukt, die het meest bekend waren door den bloei
der penningfnijding of ftempeling. En inderdaad, klein
4zie, met hare fchitterende en door allerlei kunstwerk
beroemde fteden, treft hier het meest ons oog. Ik dacht
toen aan het geheiligd genie van ,die groote mannen , die
daar, te Ephefen, te Laodicea , te Thyatira , en in andere Aziatifche fteden (*) , de eenvoudige leer der waarheid predikten; en ik kon niet nalaten mij to verheugen,
dat die zelfde eenvoudige waarheid zich niet in de fchaduwe der domheid, der onbefchaafdheid en onkunde
vertoond had, mar daar , waar de kunften, als kunlien,
den boogiten top van menfchelijke volkomenheid bereikt
hadden. Wat deed de kunften dan vallen ? Niet de nieuwe
leer , maar haar eigen misbruik , tot verlaging der menschheid en der Godheid, bragt hire verwoesting mede. En
het was gelukkig, dat er op aarde iets verfcheen, hetgeen Hider dan penfeel, meer dan graveerftift , meer
dan beitel de waarde der menfchelijke natuur en den
eerbied voor den Onzigtbaren verhoogen konde.
De volkomenheid der kunst zij dus nooit gefcheiden
van het zedelijk doel. En, bet zij men de Tier fpanne,
het zij men optrede om over kunst en wetenfchap te

fpre(*) Eene menigte bijzonderheden in de Handelingen der
Apostelen wordea door de oude munten ten voile bevescigd.
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fpreken, het zij men het fchoone licht, de eersrgee
borene der fchepping, op het paneel brenge, het zij
men met harmonie het oor ftreele, niemand onzer vergete, dat God den mensch fchiep naar zijn beeld, en
dat het Christendom die oorfpronkelijke fchoonheid in
vollen luister herftelt.
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Door
E. 3. THOMASSEN A THUESSINK.

I

n den voorleden zomer eenigen tijd het Driburger
water en de baden gebruikt hebbende, heb ik aanitouds
gedacht , dat ik mijnen landgenooten geen' ondienst zoude doen, wanneer ik hun eenigzins bekend maakte met
eene bran, die over het algemeen minder bekend is ,dan
zij wel verdient. Het volgend verflag zal, hoop ik,
eenigermate aan dit oogmerk beantwoorden.
Het Driburger bad is vooral voor onze noordelijke
provincien van het hoogfte belang. Het levert een der
vermogendfle geneesmiddelen op , die wij in langdurige
ziekten van zwakheid kunnen hebben. Het is de bron,
die het naaste bij ons land gelegen is, en werwaarts wij,
in den brontijd (in het best van den zomer) ons het ger
makkelijkst begeven kunnen. De bran ligt in een dal
bij het kleine ftadje Driburg, vijf uren boven Fader..
born, in Westfalen. De weg derwaarts loopt over
Benthein; en .111unfier,, en is van de laatfte flaci ilechts
tien mijlen verwijderd, zoodat Driburg niet meer dam
58 Hollandfche uren vanhier kan gerekend worden. Ben
vlakke en niet onaangename, boschrijke zandweg leidc
ons, naar Paderborn; clan vandaar tot Driburg ontmoet
men hooge bergen, en men daalt bij dit ftadje een' fteii
len berg af. Intusfchen is deze weg niet gevaarlijk,
daar men , door uitnemende en voorzigtige postiljons
gereden wordende, dezen weg zee.r veilig en zonder geIVIENGELW, 1817. NO. 5.
vaar
P
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vaar lean reizen. Than is men drok bezig met eene gemakkelijke chatisfée of ftraatweg te leggen , die over het
fteedje Braked naar Sasfen loopt, en ongetwijfeld zeer
veel zal toebrengen, om den toegang tot dit bad geMikkelijk te maken.
De bron van Driburg ligt in eene vrijuitgeftliekte val.
lei tusfchen hoop bergen, die of met koorn bebouwd,
of met bosIchen beplant zijn. Zij was reeds v6Or eeuwen bekend, en werd ook tot een geneeskundig gebruik
door de inwoners gebezigd. Intusfchen lag zij in eenen
moerasfigen grond, was niet behoorlijk ingevat, van
alle aanthlten en inrigtingen voor baden onvoorzien,
en daarom voor vreemdelingen onbruikbaar. Men ver,
Waarloosde dezelve , doordien het beftuur in handen was
Irati de geestelijkheid van Paderborn , tot dat evenwel
een meer verlichte Bisfchop, FREDERIK VAN FURSTENBERG, in 1668 dezelve in bout liet vatten, en
daardoor meer bruikbaar maakte. Het duurde tot het
Oar 1743, eer de bron'gereinigd, en tot 1751, eer die
met een koepel' en badhuis voorzien werd, en er eenige
Wandelwegen bij werden aangelegd. Het water werd
reeds toen buitenslands verzonden. Weldra, echter,
deed de zevenjarige oorlog deze bron weder in verval
ANTOON
komen. In 1777 liet de BiSfchop wt tin
eene nieuwe bron in de nabijheid der drinkbron ontdek,
tende, en daarbij een' fterken damp van koolzure lucht
befpeurende, dezelve ook invatten, en daarboven een
Buis met vier kamers en baden oprigten. Weinig nam
echter deze bron op, voordat dezelve in handen kwai
van den tegenwoordigen bezitter, den Vrijheer VAN
SIERSD6RFF, in 1779. Deze voortreffelijke en doorkundige man begon in 1782 een groot badhuis te
wen, den moerasfigen grond op te hoogen, en overal
wandelingen aan te leggen, waardoor allengs het getal
der brongasten vermeerderde; waarbij nu eene groote
galerij, eene ruime eetzaal , eene nieuwe herberg, en
iiaderhand, in 1793, het nieuwe badhuis, de Apotheek
Ca
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en weer andere huizen, om een aantal menfcheu goed
en gemakkelijk te verzorgen, werden aangebouwd.
Thans is de inrigting van het Driburger bad uit*
flekend goed,' zoodat allerhande foort van menfeben
voor eenen matigen prijs geherbergd en gevoed hum
nen worden. in de beide badhuizen, in de herberg,
in de Apotheek, en in het iladje Driburg , vindt men
overal goede en welgemeubelde kamers, bediening enz,
Middag en avond wordt er in de groote'eetzaal eene
welvoorziene tafel gehouden, 's middaags voor 16
goede grosfehen (24 fl. Holl.) en 's avonds voor 8 gr.
In de andere herbergen eet mein voor minder geld. Aan
de tafel plaatst men ,zich naar mate van de aankomst,
en men heeft daar eene aangename en ongedwongene
verkeering. Bij fleclit weder verzamelt zich meestal
weder het gezelfchap om thee te drinken. Bij goed we.
der vindt men in den omtrek de fchoonfte wandelirk.
gen.
Men gaat gewoonlijk 's morgens ten 6 ure naar de
drinkbron , daar het ' water door den bronmeester in
glazen uit de bron gefchept en den brongasten gegeven
wordt. In den loop van den morgen worden de baden
gebruikt. De baden zijn in het onderfte gedeeite der
beide badhuizen, De kamers zijn zeer ruim en hoog,
zindelijk gemeubeld, en, meestal van fehooriteenen
voorzien. De baden zelve zijn in den grond gezon*
kene houten kuipen, waarin men met een' trap nee
derdaalt., Het 'minerale water wordt uit de bron gepompt in ten' grooten ketel , waarin het gewarmd worth
%vaar naast eene kuip met koud mineraal water geplaatst
is; twee koperen buizen loopen langs elk bad, welko
met kranen voorzien zijn, zoodat men warm of koudl
water kan inlaten. De badmeester maakt , met den
thermometer in de hand, de baden naar ieders behoefte gereed; en, zoodra men het bad verlaat, opent
men eene klep , wanneer het water wegloopr. In elke
badkamer brengt men eene vuurmand en droogdoeken.
in twee kamers zijn douches , die door drukmachines
het
Pa
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bet naar boven geperfte water door eene lederen buffs
en koperen pijp aanbrengen. De Heer Hofraad F I cxt,R heeft onlangs eene dampmachine uitgevonden,
waardoor de damp van kokend water, door eene bus,
met kruiden gevuld, doorgaande, naar welgevallen aan
elk deel kan worden aangebragt. In de kamers heeft
men badmeesters en badvrouwen, die de zieken ten
dienfte flaan.
Men heeft bier niet alleen voor rijke en vermogende,
maar ook voor arme en behoeftige zieken gezorgd. In
het nieuwe badhuis heeft men drie kamers, met baden
even als de voorgaande, voor armen ingerigt. In de
herberg heeft men twee kamers , elk met vijf bedden
voorzien, ter verzorging der armen beflemd.
Verfcheidene zeer beroemde geneesheeren hebben als
bronartfen te Driburg gediend; eerst de beroemde geneesheer BR ANDIS, daarna Prof. ROSE van Brunswig, die na deszelfs vroegen dood door den Hofraad
JORDAN is opgevolgd. In iSo9 werd de tegenwoordige bronarts, de Heer Hofraad en Prof. FICKER,
van Paderborn derwaarts heroepen; een man, niet alken door verfcheidene geleerde fchriften beroemd, maar
door zijne praktifche ervaring, door zijn joist oprdeel,
hartelijke menschlievendheid en innemende vriendelijkheid bij elk bemind en geacht. Openlijk moet ik hem
bier voor alle blijken van guile vriendfchap en oplettendheid , die ik dagehjks van hem ontvangen heb,
dankzeggen. Deze geneesheer bevindt zich gedurende den geheelen zomer bij het bad te Driburg.
Bet Driburger bad is in een oord van Duitschland
gelegen, waarin de rijktte bronnen van allerhande foort
gevdnden worden. Weinige uren zijn daarvan verwij.
dent de baden van Meinberg, Pyrmont , Nendorf en
waarvan men eene breedvoerige befchrijving
in het werk van ti U F ELAN D over de bronnen van
Duitschland vindt.
Na deze algemeene aanmerkingen, zal ik meer bijzonder iets van den acrd, de bettanddeelen, en het genees-
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neeskundig gebruik van het Driburger water moeten
zeggen.
Men heeft bier drie bronnen bij elkander, die tot geneeskundig gebruik gebezigd worden: de drukbron,
en de twee bronnen, die voor bet baden dienen.
De drinkbron, die, zoo als wij gezien hebben, met
een koepel • gedekt is , heeft eene diepte van veertien
voeten en is tot den rand toe vol, kookt beilendig, en
werpt luchtblazen van koolzure lucht op. Het water
heeft altijd denzelfden trap van warmte, van 40 grader
van Fahrenheit, of 73- van Reaumur. Het is volmaakt
helder,, en heeft een' ilerken zuurachtigen flaalfmaak.
De bron geeft in een uur 6300 ponden water op, en er
ftroomt 25013 kubiekvoeten lucht uit. Men bemerkt
deze lucht niet, omdat de koepel aan alle zijden
open is. Men kan dezelve duidelijker bemerken aan de
nabij liggende bron in bet nieuwe badhuis, daar, de
lucht meer befloten zijnde, de uitvloeijing zoo flerk
is, dat men aan den buik en de beenen eene prikke.
lende hitte gewaar wOrdt , en men ligt zoude itikken,
wanneer men lang deze lucht inademde, zoo als dit
met twee menfchen v66r eenige jaren gebeurd is.
Het Driburger water is door verfcheidene fcheikundigen onderzocht. Volgens WESTRUMB, bevat een
pond water van 16 oncen de volgende beitanddeelen:
Glauberzout
iii; greinen.
41g -Bitterzout
Seleniet
ao!'s
Keukenzout
Zoutzure kalkaarde
Igo
125
bitteraarde
Koolzure kalkaarde
6,B09,0
6
bitteraarde
ts
aluinaarde
ijzer
2.13035
Extractifflof (harzflof)
Koolzuurgas a8 kubiekduim.
GMELIN voud, dat 46 pond Driburger water een
P3
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overblijffel van 3 oncen en 6o greinen naliet, en dat
dit bevattede 218 gr. ijzerkalk, 4, once en 12 gr. bitterzout, once' en 120 gr. glauberzout, i once en to
gr. feleniet, 34 gr. kalkaarde. Dezelfde hoeveelheid
Pyrmonts -water bevatte 2 oncen en 15 gr. overblijffel, Ito gr. ijzerkalk, once en 46 gr. bitterzout, 36
gr. glauberzout, 145 gr. kalkaarde, Z once en 6o gr.
feleniet.
tilt deze vergelijking blijkt het, dat het Driburger
water ten naastenbij dezelfde beflanddeelen bezit als
het Pyrmonts -water , behalve dat het meer ijzer bevat,
en met veel meer oplosfende zouten , vooral glauberzout, vereenigd is. Er is echter een aanmerkelijk onderfcheid tusfchen deze beide waters, dear het Driburger water niet alleen veel meer vaste lucht bevat dan.
het Pyrmonts-water , maar dat het daarmede veel vaster
verbonden is. Men heeft opgemerkt, d,at een glas Driburger water minder bruist , dan een glas Pyrmontsof Spa -water, De Heer BEROLDINGE,N nam een
glas met Driburger-, een met Pyrmonts- en een met
Setter-water, en ilelde deze drie glazer aan de hitte
der zon bloot. Onmiddellijk kwamen er eene/menigte
luchtbel!en uit het Pyrtnonts-water; minder uit de beide andere glazen. In een uur tijds hield dit in het Pyrrnonts- en Setter-water gelled op ; maar in het Driburger water duurde dit zes uren. Na tien uren werd
het Pyrmonts-water trQebel, en liet alle ijzerdeelen vallen ; maar het Driburger water bleef over de vier- entwintig uren helder, en bruiste nog na dien tijd met
fuiker op. Na vier jaren was bet Driburger water nog
volkomen goed. Hieruit blijkt duidelijk, dat het Driburger water meer gefchikt is voor de verzending , dan
eenig ander mineraal water, vooral dear ook de ondervinding leert, dat het, gedurende een jaar in flesfchen
bewaard zijnde, even goed en versch blijft , alsof het
zoo even nit de bron gefchept is; terwiji het, volgens
de proeven van Prof. FICKER, alleen door langdurig
koken van desaelfs vaste lucht kan bevrijd worden.
Be.-
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Behalve de gemelde flaalbronnen, die tot drinken en
baden gemeenlijk gebruikt worden, bezit Driburg nog
andere bronnen , die tot nog toe niet genoegzaam tot
gebruik zijn ingerigt, maar die op den duur van veel
belang kunnen worden, daar de onvermoeide en weldadige Heer VAN SIERSDORFF ongetwijfeld dezelvg
eerlang behoorlijk zal laten inrigten.
Een half uur van Driburg heeft men achter den Stein.
,berg in het Herter-dal eene zwavelbron ontdekt, wel.
ke ook door den Beer v AN SIERSDORFF IS aangekocht, en in bet jaar 1813 is in orde gebragt. Ik heb
deze bron zelf niet . gezien,daar weg derwaarts door
den regen onbruikbaar was. Het water, hetwelk
vandaar in eene fiesch liet halen, was zeer helder, had
een' fterken fmaak van zwavellever en komt, volgens
de proeven van den Heer F/CKER, veel met het Eilzener zwavelwater overeen, bevattende hetzelve koolzure kalkaarde, bitteraarde , en zoutzure aarden. —
Niet verre van deze bron is eene tweede, die van de
eerfte zeer veel verfchilt. Zij bevat veel meer koolzuur,
is zeer helder, en het water bevat aan de bron zelve
eenige ijzerdeelen, die het, vervoerd wordende, even
als het Seiler-water , laat vallen, voorts vrij natrum
en alkalifche aarden en middelzouten. Men heeft deze
bron nog niet behoorlijk ingevat , en nog weinig gebruikt; zij fchijnt echter veel.met bet Seller- en Geilnauer - water overeen te komen, en nuttig te zijn, zoo
wel tot voorbereiding voor bet ftaalwater, als in die
gevallen , waarin dit flerker Water niet verdragen wordt.
Uit hetgeen wij.dusverre van,de beftanddeelen van het
Driburger water gezegd hebben, zal men gemakkelijk
kunnen befluiten , dat hetzelve een der krachtigfte wateren van Duitschland is ,,en dat men aan hetzelve alle
die krachten kan toefchrijven, welke aan het Pyrmonter en andere fterkere ftaalwaters toegefchreven worden. — De plaats gedoogt niet,dat ik bier in het breede vermelcie, hetgeen ik van de uitwerking daarvan in
verfchillende ziekten zoude kunnen zeggen. Met een
woorcl
P4
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woord zal ik alleen opgeven, wat deze bran boven andere eigendommelijks heeft.
Het Driburger mineraalwater verfchilt daarin van het
.Pyrmonter- , Spa- en andere ftaalwaters, dat het niet
alleen eene groote hoeveelheid oplosfende zouten bevat ,
maar dat het koolzuur, waarin het ijzer en de andere
beitanddeelen zijn opgelost, daarmede zoo vast verbonden is, dat de koolzure lucht deze deelen iiiet onmiddellijk verlaat , en, ander den vorm van vaste lucht,
de maag opzet, en die prikkelende werking op de zenuwen en fpiervezelen uitoefent , welke deze waters fomtijds zeer nadeelige uitwerkingen op bet ligchaam doet
hebben.
Men heeft dikwijls opgemerkt , dat menfcben , die een
zeer aandoenlijk zenuwgeftel en prikkelbare vaten , en
daardoor eene neiging tot congestie naar het hoofd en
-naar de borst hebben, dikwijls het ftaalwater niet kunnen verdtagen. De Heer FICKER, die dit water ook
thiet aanprijst in alle gevallen van verhoogde levenskracht ,
in hamorrhagien, neiging tot beroerte enz. , beefs echter
gezien, dat het deze nadeelige uitwerkingen niet had,
en door deze foort van menfchen zonder fchade gebezigd
werd. Intusfchen is het, zoo wel inwendig als in Baden gebruikt , bijionder aangewezen in alle ziekten,
welke uit zwakheid Voortkomen; en, daar in dit geval
zeer dikwijls eene pphooping van flijin , eene dikte van
het bloed , een trage omloop van hetzelve in de vaten,
vooral des onderbuiks, en verftopping der ingewanden
plaats heeft, is dit oplosfend en verfterkend water hierin
van dienst.
In eene behoorlijke mate (tot een pint 's morgens
nuchteren) en langzamerhand, met eene goede beweging in de open lucht, gedronken, lost het de flijm in de
ingewanden des onderbuiks en der longen op, bevordert
de opwerping en ontlasting daarvan, zoo wel als den
ftoelgang, zonder to verzwakken. In kleine giften van
een half pint of nog minder, verfterkt het de flijmafzonderende werktuigen , en neemt daardoor vele tegen.
na-
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natuurlijke affcheidingen weg, die dikwijls het ligchaam
aantasten, en alle fpankracht cit werkzaamheid wegnemen: Het ljzer, hetwelk in zulk eene groote hoevetlheid in het Driburger water is opgelost, is het krachtigfte opwekkend middel voor de werktuigen derfpijsvertering en voor het zenuwgeftel. Herhaalde ondervinding heeft geleerd, dat langdurige ziekten, die door
de kraehtigfte . pharmaceutifche geneesiniddelen .niet bedwongen konden worden, door het aanhoudend gebtuik
van het Driburger mineraalwa,ter grondig herf1eld zijn.
Over het algemeen is hetzelve gefchikt bij die menfchen,
die een bleek en aan ijzerdeelen gebrekkig-bloed hebben, die door bloedflortingen en flijmvloeden, door
fchadelijke gemoedsbewegingen, die door kwikiniddelen
of andere Berk aäntastende geneesmiddelen yerzwakt
zijn , wier omloop van bloed in de vaten des onderbinks
door een zittend leven en het misbruik van warme Ataterdranken vertraagd is, die door den invloed van heete
ltichtfireken , door te veel aangezette fpijzenverzwakt
zijn. Volgens de onderviriding der achtingwaardigfte
geneesheeren , worth dit water met het beste gevolg aangewend in de fcheurbuik , in bleekzucht , in veritopping
en verflIjming der onderbuiksingewanden, in- zwakke
fpijsvertering, gebrek aan edthist, en maagkramp,'` in
chronifche braking, wormen, hypochondrie, in liysterifche ,toevallen, in het asthma, in het eertle tijdperk
der llijmtering, aanbeijen,,in onrege/matigheid der menfes , flijmgraveel, in vele gevallen vanonvruchtbaarheid,
witten vloed, langdurige diarrhan, fcrojels ,
rheumatifche en- jicht-toevallen,' zenuwhoofdpijn en 'andere krampachtige toevallen, die uit zwakheid voortkomen (*).
%Vanneer men geene gelegenheid heeft dit water aan
de bron zelve te gebruiken, kan men hetzelve altijd beko(*) Ik heb bier gebruik gemaakt van eerie fchriftelijke sopgave, mij door den Heer RICKER vriendelijk medegedeeld.
P5
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komen, wanneer men zich met vrachtvrije brieven aan
de bran-adminiftratie to Driburg aanmeldt.
Omtrent dit mineraalwater kan men de volgende fchrif•
ten breeder nazien:
E. NESSEL II Examen fontis f4ubris Driburgenfis
in Episcopatu Paderbornenfi. 1714.
B. w. R 6 DDER, Befchreibung der in Driburg in
llochflifte Paderborn gelegene Gefund- und StahlbrunMU. 1757.
BEROLDINGEN, Phyficalisch chemifche Befchreibung des Gefundbrunnens bey Driburg. Hildesheim , 1783.
J. F. GMELIN, in CRELL 'S neueste Entdeckungen
in die Chemie. I 0 St. 1783.
J. F. WESTRUMB, Befchreibung des Mineralwasfers zu Driburg, 1788. en kleine Phyficalifche ilbh. II
2 H. 1788..
J. D. BRANDLS, Anleitung zum Gebrauch des Driburger Lades tend Bruwiens. Munfler,, 1792.
Uber, die Wirkungen der Bifenmittel in allgemeinen und des Driburger Wasfers ins befondefe. 1803.
SUADICANI, in HUFELAND 'S yournal, XIV
B. 2 St.
BRINKMANN, in BALDINGER 'S MUGS Magafis
fur. Artzte. 1789. 4 St.
HUFELAND °WW1 XXIV B. 3 St.
Practisch Uber ficht der vorziiglichfle
Heilquellen Teutschlands. Berlin , 1816. en II oil. vertaling, bl. 77.
W. A. FICKER, in HUFELAND ' S YournaI, 1815.
4 um/ 5 St.
Driburger Tafchenbuch. Paderborn, iht und 1816.
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Tweede Zang.
Hervat de fpeelflift we6r,, mijn zangfler! item uw fnaren:
't Geldt bier den heldenroem van Narland's dapp're fcharen;
Verhoog , kan 't zijn, den glans, die van hunn' fchedel Itraalt,
Met eigendomm'lijk fchoon in 't nacht'lijk duister praait;
Een' glans, die heifer gloort, als zaamgepakte nev'len,
Uit 's afgronds zwarten poet, in dampen opwaarts hev'len;
Die, als de poolflar blinkt aan 's hemels wijden boog,
Der volken aandacht wekt, en ftraalt heel de g arde in 't oog.
Verga de bastaardzoon, wien ' t bloed niet gloeit in de ad'ren,
Als hij op de eerzuil flaart van zijn vergode vad'ren,
Mar niet vol eerbieds knielt en 'r hart ten offer brengt,
Noch tranen van gevoel bij dit zijn offer plengt!
Maar gij, mijn broeders! gij, Civilis echte loten,
Zoo waardig aan den clam, -waaruit gij zijt gefproten!
Elk plekje , waar de "roem der vad'ren 1eeg omhoog ,
Is u een heilig land, is dierbaar in uw-oog:
Een blik, op d' oceaan, waar Ruiter ftreed, geflagen,
Waar hij van Neerland's roem de wereld deed gewagen,
Zegt meer voor 't Hollandsch hart, dan vreemde tool en praal
En marm'ren zegeboog en beelden van metaal. —
Welaan dan, 't lied geffemd voor Dirkszoon's zegepralen!
Wier luister Spanje's trots het hoofd deed Onderhalen;
Wier grootheid Nederland behoed' heefr en bevrijd;
Hem zij de lauwerkroon — hem zij :Rijn zang gewijd!
't Was na een' flillen nacht, belonkt door 't flargelionker,
Waarvan de hemel blonk en fchitterde in het donker,
Dat, aan de beld're kim, de morgenflond verfcheen,
En, met der flarren pracht, de duisternis verdween:
Hoe grootsch Orlon's beeld aan 't luchtgewelf mogt pralen,
Hij haalt die glanfen in voor Febus held'rer ftralen;
De
vlugten been voor 't brozend ochtendrood,
En de cer fle morgenikaal begroet der Getzen vioot ;
De
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De dag breekt eind'lijk door; — men hoort de fchepelingen,
Opklaut'rend in den mast, 't geliefd Wilhelmus zingen;
Hier flaat men hand te werk aan bramlleng en bezaan,
Diaz fteekt een floep van boord, ginds voert men leeftogt aan;
Het zeil, in top gehaald, doer mast en take]. kraken .....
Op dens verheft hij zich , de lereet: ,, de Spanjerds naken!"
Deez' kreet, die, voor een poos, den vloteling verftomt,
Wbrdt ftraks met vreugd herhaald : ten ftrijdl de Spanjerd komt!"
Held Dirkszoon ziet nog naauw den Spanjaard oplaveren,
Beveelt geheel de vloot zich tot den ftrijd te keeren:
Zijn fchrander zeebeleid blinkt bier in vollen dag,
En, eer Bosfu genaakt, is 't all' gereed ten flag.
Nu werpt de Christenheld zich neder in gebeden,
Gedenkt aan 't vaderland en wat het heeft geleden,
En fmeekt om kracht en moed tot Hem, die eeuwig leeft ,
tn geeft zijn ziel aan God, als hid in 't ftrijden fneeft.
De vijand nadert vast, en 't kan zijn' hoogmoed ftreelen,
Te ftaren op den bouw der trotfche zeekasteelen;
Het ftout gevaarte rijst, gelijk een fteile rots,
Waarop de ftormwind breekt en 't vreesf'lijk golfgeklots;
Schiet blikfew om zich heen nit honderd kop'ren monden,
Die, waar hun douder treft, doen fneuvlen en verwonden ;
't Spuwt, als een Etna, vuur met bulderend geluid,
En braakt, in zwaveldamp, zijn fchrikb're vlammen nit. —
Klein, en van zwakken bouw, zijn Dirkszoon's oorlogsbooten,
Maar onverwrikc de moed der dappere eedgenooten;
Men ziet den Spanjaard flechts, en elk zweert hem den dood;
Men telt de zeilen niet van Bosfu's Koningsvloot;
Men ziet den Spanjaard flechts , maar niet zijn zwaarder fchepen ;
Op 't. ftrijden is alleen het heldenhrein gellepen;
Den rankstgebouwde kiel durft zelfs met Bosfu than,
Al moest hij , in dien ftrijd, door 's vijands vuur, vergaan.
Men fteekt de krijgstrompet, — de zeeflag is begonnen :
Reeds davert Marken's ftrand van 't bald'ren der kanonnen:
Ben dikke rook ftijgt op; de dampkring ftaat in vuur;
Voor duizend offers flaat bet ak'lig ftervensuur:
De :word waart dreigend rond en treft met wisfe flagen,
Kn vriend en vijand valt, om nimmermeer te klagen:

Het
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Het fcheepsboord is befpat, ja, roodgeverwd met bloed ;
Wie hier den dood ontgaat, creeds (lair hem in 't gemoet:
Hier fplijt een mast vaneen, van gonzend food doornageld;
De zeilen vliegen web, door kogels ftukgehageld:
Het davert, dreunt en kraakt, als borst de kiel vaneen,
En dooft het ftrijdgewoel, het kermen en geween:
Hier Brandt een helfche zucht naar wrack in hart en oogen,
Daar ziet men ed'len moed der helden kracht verhoogen;
Hier kampt de dwing'landij, opdat de deugd verga,
Dair dondert het gefchut, opdat de deugd befta.
Maar, 't mind'ren van den wind doet haast de firijders wijken,
En Bosfu kraait triomf, als moest de Geus bezwijken.
Staak, trotfche Koningsflaaf, dat woest triomfgefchreeuw!
Gij hebt de kracht beproefd van Holland's waterleeuw ;
Gij hebt zijn' moed aanfchouwd, door geen geweld to buigen:
Vraag, vraag 't uw' dooden flechts, zij zullen 't u getuigen!
Waan vrij, dat alles bukt en zwicht voor uw geweld,
Haast words uw nederlaag, alom, met fchand', vermeld.
Toledo — Spanje — Flips — ja, de aarde zal het weten,
Dat Neerland brijz'len kon Kastielje's flavenketen.
Maar, fchoon Bosfu dus juicht, hij gloeit van toorn en fpijt;
Geen enk'Ie Geuzen - vlag was 't loon van zulk een' firijd!
Dit denkbeeld kwelt zijn' geest; het kost hem pijnlijke wren;
Maar, was de vloot niet trof, moet Waterland verduren.
1-lij wil , en op zijn' wenk flijgt ras de vlam omhoog;
De brand van dorp bij dorp kIimt tot den hemelboog;
De nacht verkeert in dag bij 't flikk'ren van de vonken:
De Spanjaard fchouwc ditfpel , van helfche wraakzucht dronken;
Min was de duiv'lenvreugd van Nero, op den dag,
Toen hij, in Rome's vlam, den brand van Troje zag!
Het volk,op Dirkszoon's vloot,aanfchouurt,birt nacht'lijk dater,
Dien akeligen. brand , dat fchrikklijk vuurgeflonker;
Maar, verr' dat dit gezigt hun ziel met angst vervuft,
Haakt elk naar nieuwen flrijd met brandend ongeduld;
Men fchreit om 't droevig lot van 'ouders, magen, vrinden;
Men ziet met (mart het vuur de woningen verflinden,
Ja, fchreit nog, fchoon de Warn allenks heefc nitgewoedfrlaar, nu gloeit in elks hart een onuitbluschb're gloed ,
Een
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Een visor, dat, nooit gedoofd, met feller kricht tat blaken,
Wanneer de dag der wrack ontzagg'lijk zal genaken,
En Neerland's glorie rijst en klimt bij Bosfu's val,
En Spanje wordt vernard voor 't aanzien van 't heelal.
Hij komt, de dag der wraalt! hij blinkt reeds aan de kimmen,
En Neerland ziet, met vreugd, dien blijden morgen glimmer:
Hij komt, triomf! hij komt! het vaderland verwint!
De Watergeus genaakt; de tweede ftrijd begint.
Vergeefs, o held Sonoi! poogt gij een drift te keeren,
Die 't vaderland verhoogt, maar nimmer kan vernee'ren;
Veen — Dirkszoon hoort u niet, in dit beflisfend our;
Hij vouwt uw' lastbrief zaam, en werpt then in het vuur:
Die dappere Westvries, doorwond in 't vorig flrijden,
Denkt flechts , hoe hij zijn land zal van 't geweld bevrijdeu;
Hij voelt den druk des yolks, zijne eigen fmarten niet,
En acht geen lijfsgevaar, als de eer den flrijd gebiedt:
Hij is den leeuw gelUk, door jagers fel befprongen,
Die, fchoon een jagtfpriet hem ten lijve is ingedrongen,
Met onbezweken moed, wat hem begrimt, weerftaat,
En zijn' geduchten klaauw in 't hart zijns vijands flaat.
Beef, Bosfu! Dirkszoon komt met Neerland's heldenfcharen!

IIij komt! hij wreekt 's lands regt op 's lands geweldenaren:
Hij komt! den vloed gelijk, die, woedend voortgezweept,
De dammen wegrammeit, de dijken met zich fleept.
, Spanjaards ! Dirkszoon komt! hij geeft het vreesPlijk teeken,
Om op uw watermagt manmoedig in te breken;
geeft het, en de Geus haakt naar den fchoonen ftrijd,
Die Spanje's kluister breekt en 't vaderland bevrijdt.
Verbeelding doet mijn oog then reuzenftrijd aanfchouwen.
Boor! 't fund wargalmt van verr' den donder derkartouwen;

De rookdamp hult de zon in Ong, bloedig rood,
En dekt geheel natuur in 't rouwkleed van den dood.
't Is of de zee, verfchrikt door 't onophOucrlijk dond'ren,
Tot in haar kolken fchudt en beefs eh woelt van ond'ren;
Gelijk bij Salamis, wordt hier hear breede vloed
Met heldenbrein befpat , bevlekt met eerlQQs bloed.
Neen 't is geen fired, maar moord en moordend menfchenflagten;
De woede fchraagt den moed, Ile moed verhoogt de krachten;
Hij
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Hij blaakt in 't .heldenoog, in dic beflisfend nut,
Meer fchitt'rend dan de vlam van dood'lijk fulfervuuro
Verhef dien moed, mijn tang! en maal, in al haar grootheid,
De zegepraal der deugd op vreemd geweld en fnoodheid!
Van Till, held Dirkszoon's vriend, klampt Schuilenburg aan boort!,
En fleept hem, uit den flag, verwinnend met zich voort:
's Helds bloed moog van zijn deugd en vrijheidsmin getuigeni
Hij zwicht flier voor 't gevaar, maar doer den Spanjaardbuigen;
Hij hoort den donder niet , die losbarst om hem hedn;
De vrees voor ramp en dood is voor zijn ziel te kleen;
Hij vliegt door vuur en ftaal, doer Schuilenbnrg bezwijkent
En dwingt den Kastieljaan de Koningsvlag te arijken,
Vernedert Spanje's trots , en wreekt d'onduldb'ren boon,
En hecht zijn' zegepalm aan Holland's waterkroon.
De orkaan, met kracht gezweept fangs Falestina's ftranden,
Verdelge , in 't fchrikk'lijk woan, den oogst der vruchtb're landen,
En rukk' vernielend voort langs beemd en dal en veld,
En giere, op Liban's kruin, met vreesrlijk flormgeweld:
Geen flood — de vaste Elam des ceders, nook bezweken,
Doet, op zijn hooge kruin, de kracht dier ftormen breken:
Vergeefs is hier die kracht — het woeden van d'orkaan;
De ceder blijft den fchok, die 't aardrijk fchudt, wearftaan;
Hij, vast in de card' gegrond, buigt wel zijn kruin ter neder,
Maar ploft niet nar in't zand; peen hij verheft zich weder,
Trotfeert het. flormgeloei, zoo fchrikk'lijk nook aanfchouwd,
En handhaaft fier zijn' rang, als opperheer van 't woud:
zoo, vad'ren! flondt ge ook pal in 't woen der flaatsorkanen;
Geen neerlaag fmette uw vlag, geen vlek hecht op uw vanen3
Waar gij den libaard zwaait , ZITaalt gij dien grootsch en vrij,
En handhaaft naam en roem op 't kroost der dwinglandij.
Beef, Bosfu! Spanjaards, beeft voor zulk een moedbetooningi
De Geus weerflaat uw magt; zwicht niec voor uw' Kouint;
Oranje en 't vaderland getrouw met lijf en ziel,
Waage hij, in 't hevigst vuur, zijn rankgebouwde
En durft, war weerftand biedt, floutmoedig tegengrinunen.
Hier, Spanjaards! itrijdt gij niet met uitgevaste fchimmen,
Door honger afgemat , wier uitgeteerde hand
Den ftandaard naauw befeherrnt., op burg en mum geplant:
Neen,
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Neen, trotscheards ! mannen zijn , en helden , nooit bezweken;
't zijn leeuwen , moe getergd , maar die zich fchrikk'lijk wrelten:
Beproeft hunn' ijz'ren klaauw, beproeft hunn' flalen tand,
En keert dan, nit den flag, bedekt met fchaamte en fchand' !
Daar flaat hij, de ed'le held, de roem der Acimiralen !
Met hem zal Nederland, in 't ftrijdperit zegepralen.
Daar flaat de grijze held in 't harnas van metaal ,
onwinbaar
En in zijn vaste vuist klemt hij
Hij ziet , door 't moordend vuur, zijn' dierb'ren kleenzoon fneven,
Dien liev'ling van zijn ziel den bangen doodfnik geven;
Dit treft zijn vaderhart : maar, Dirkszoon kent zijn' pligt,
En 't vaderland alléen that weer voor zijn gezigt.
Hij grijpt eene enterbijI , en roept : „ mijn trouwe vrinden !
„ Ginds is de zegepraal , op Bosfu's fchip, te vinden.
,, Op , mannen klampen wij dien Kastieljaan aan boort? ! "
maar zijn flem words reeds Met meer gelioorci ,
Hij fpreekt
Door 't dond'rend volksgefchreeuw : „ Oranje en Dirkszoon leve !
„ Dat, door ons vuur en flaal , de Spaanfche bloedhond fneve !
De fiuurman wendt het fchip ; men zet de zeilen bij,
En dringt, met aoute vaart , den Kastieljaan op
Vergeefs , Bosfu ! vergeefs poogt gij uw lot te wenden :
Uw voorbeeld wekIt' den moed bij Spanje's oorlogsbenden ;
't Is all' vergeefs gepoogd : der Geuzen heldenfloet
Vermeestert boord en deli, en plast in 's vijands bloed.
't Is thans geen zeefIrijd meer. Bij 't fleken der trompetten
Klinkt elke fabelflag op fehilden en helmetten ;
De fcheepsbijl klieft, met kracht , door rusting en ronclas ,
En verwt met flroomend bloed het blinkende kuras ,
Verplet het eerloos brein , gefpitst op gruwelflukken ,
Of treft de fnoode vuist, die Neerland dorst verdrukken.
Den Spanjaard zweeft de fchand' der neerlaag y our 't gezigt ;
De Geus bereft zijn lot, als hij iu 't flrijden zwicht.
Aanfchouw den laatflen kamp , die moed en deugd zal kroonen :
Nog eenmaal wit 't geweld zijn laatite krachten toonen ;
Vergeefs : Bosfu bezwijkt — hij biedt geen' wee'rftand meer,
En legt den vlootvoogdftaf aan Dirkszoon's voeten neer.
Triomf, mijn vaderland ! tie zege is weggedragen ;
Geheel de Spaanfche magt is, in Bosfu , verflagen.
Triomf,
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Triomf, mijn vaderland! God hoorde 't fmeekgebed ;
Door Bosfu's overgave is Nederland gered.
Tuig gij , o Amftelfrad! tuigt gij , Westvriefche dijken!
Gij ziet Kastielje's vloot, al vlugtende, bezwijken;
Gij ziet die vloot vernield, veroverd en verbrand.
Triomf! 't geweld verfruift voor 't kroost van Nederland.
Toledo! 't ftout ontwerp is dan in rook vervlogen.
Verbloem ow nederinag door veinzerij en logen;
Maar weet : elk redd'Ioos wrak , dat beendrijfc fangs het frrand,
Tuigt van uw nederlaag , is brandmerk van uw fchand'.
Neon: Holland's fiere lee= zal nimmer voor u bukken;
Hij fcheurt ow Ilavenboei, als nietig rag, aan ftukken;
Door warftand fel getergd, herleeft zijn kracht en inoed;
De vrijheid is zijn erf en onverliesbaar goed.
Dit y olk heeft, voor heel de aard', voor 't oog van God,gezworen,
Te fterven, eer 't gedwee naar ow gebod zal hooren:
Al daagt, met u aan 't hoofd, de hel nit 's afgrouds nacht,
't Wil vrij zijn zonder dwang , en vrij door eigen kracht.
\Vat wilt gij? — poogt ge nog ow' ijz'ren ftoel to fchragen?
Nooit , nooit voorkomt geuw' val; gij kunt dien flechts vertragen.
Rigt weer fchavotten op! uw bloedraad vonnisf' vrij!
Sticht zuilen voor uw fchande en gruwb're dwinglanciij!
De zon der vrijheid daagt: en, 't moge uw ziel verbitt'ren,
1.1w noodlot vonnist 1/, dat gij haar gloed ziet fchitt'ren.
Lint af! ontwijk dit cord , eer u die gloed verzengt,
Ter wrack van 't fchuld'loos bloed, door u, tiran! geplengd.
'k Ben in Enkhuizen's wal ; — de vloot der Geuzen nadert;
Zij nadert in triomf; — de burgerij vergadert,
En dekt den board des'vloeds, die in haar haven fluit,
En fort haar hoogfle vreugde in blijde galmen uit.
't Schijnt of de zee, dit our, haar woede doer bedaren;
Zij kemt haar golven glad en vloeit met effen baren,
En viert de zegepraal met flatig flroomgeklots,
Ms waar ze op Dirkszoon's vloot en 's helds triomfen trotsch.
Wat vrolijk volksgewoel, bij 't nad'ren van de kielen!
min 't flrand, van blijdfchap nederknielen,
Men ziet er,
Met tranen in het oog, en Porten hun gebed:
1k hoor het blij gejuich: „ de Algoedheid heeft gored !"
'k lie
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'k Zie moeders, die hear 1i-roost, nog op den arm gedragen,
Doer tlaren op de vloot, die flatig op komt dagen,
Het fpreken van de zege en van den rijken bait;
en fieeht zijne armpjes ult.
Terwijl het wich tje
Het blij : „ de zege is ons! de Spenjeard is verflagen!"
HeLluic 'nend: „ Dirkszoon. holm voleind zijn ooze plagen!"
't Godvruchtig „ dank zij God, die Ne:_l rland redden zal!"
Rolt langs het Vial> der zee en door Enklinizen's- wet.
De dankbanrheid , de vreugd, verrukking kent geen paten;
't Is of men, met het oog, de vloot tracht in re halen,
Die, near den iwensch des y olks met een' to tregen fpoed,
Het havenhoofd genaakt en klieft den breeden vloed.
Verhef u, grijze find! verhel u ult de Karen!
Het fchel trompetgefchal begroet uw heidenlcharen;
't Geliefd Wilhelmus - lied weergalmt can .'t juichend drench
Held Dirkszoon flapt anti land.
Reeds ankerc kiel.bij kid!.
Aanighonwt den grijzen held, verrukte fladgenooten!
Aanfehouwc, mast hem, Bosfu in ketenen gefloten !
Aanfchouwc, met dankh'ren blik, dien fieren heldenfloet,
Die Spanje's magt verwon, en Neerland heeft behoed!
Gods tempel , blijde faaart,yerbeidt uw feestgezangen.
Aanfchouwc dear Bosfu's viag, op 't hooge koor gehangen!
Knielt neer, verlosten! juicht in uw gelukkig lot,
En 't vurig dankgebed flijge op tot Nthlands God!

Het fcijgt, dat dankgebed . ;. het loflied klinkt gedurig,
En zweeft den tempel door: maar niemaud &lila nicer vurig,
Dan jeugdige Anna, dear ze in dankb're tranen fmelt,
En dan "hear
trust en can hear boezem knelt. —
V6Or weinig maanden flechts had hear de min verbonden,
Had zij, in Evertszoon, hear trouwften vriend gevonden;
En, zalig, door 't geluk , dat hear zijn liefde fchonk,
En; zalig- , door 't genot, als 'ze can zijn' boezem zonit,
Was hear een hooger hell naauw denkbaar op doze narde.
Wie maalt hear moedervreugd, toen zij hear eerft'ling 'mettle,
In Wien§–gelaat zij reeds het beeld hears echtvriends zag,
Wanneer 't bevallig wicht can. hares boezem lag?
Maar ach!
nood des lands, ftoort
die zoete droomen:
Naauw heeft hear Evertszoon de Item der eer vernomen,
of
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Of in zFjn Hollandsch hart biaakt beldendeugd en moed,
En .hij zweert Neerland trouw, en haat aan 't Spaanfche blood;
Hij trekt zijn rusting aan, drukt gade en kind in de amen,
En fpreekt: „ Ik ga mijn land, u, en mijn' zoon berchermen.
Vaarwel, mijne Anna! Bens herviuden wij ons weer;
„ Maar nooit keert Evertszoon, dan overdckt met eer!"
Iiij pat.
Wie maalt de fmart der diepbedrukte vrouwe?
Wie fchildert ons hear beeld? als ze, overfcelpt van rouwe,
Haar lieven zuig'ling kust, en uitroept, keer op keer :
„ Mijn kind ! welligt hebt gij , dit uur, geen' vader mecr!"—
Hoe klimt hear boezemwee.! — zij hoort de donderfiagen ,
Die, van den fchrikb'ren flag, heel d' omtrek doen gewagen.
God! als bear echtvriend fneetide, en ftrijdend nederviel!
Dit denkbeeld, zoo vol fmart, is moordend voor hear ziel:
De hoop ontvlugt hear hart , ontvlugt , maar keert niet weder;
Haar zintien ziju verward, en roerloos ftort zij neder;
En, wat de vriendfchap poog' tot mind'ring van haar fmart,
Niers fchenlct de kalinte weer can 't afgefolterd hart.
Dear zit de droeve vrouw, de troostelooze moeder,
En fchreit den Hemel can, en fineekt den Albehoeder
' t Behoud hears echtvriends of in kunflelooze teal, —
Nu treft .haar, onverwacht een kreet van zegepraal:
„ Ach! zoo die zegeprnal het bloed mijns vriends deed vlieten,
„ Dan , Anna ! ken t ge op card' geen vreugd meer,, geen genieten."
Dus fpreekt zij: 't hart is vol ; haar boezem fchokt en beeft;
Zij weet niet, wat zij &mkt; , zij voelt niet, dat zij leeft. —
Ginds naakt der helden foct: ook zij wil dien annfchouwen,
En, is hear ga n i et nicer, voor ecuwig om hem rouwen:
Zij vliegt hear woning Mt, en vraagt, met zwakke feat:
„ Leeft , !eeft mijn Evertszoon, en leer ik nog voor hem?"—
Maar ,, God ! wie fchetst hear vreugd , die Englenkan behagen?
Zij ziet hear dierb'ren vriend de vlag van Bosfu dragen!
Iiij leeft
hij is gekeerd — bedekt met roem en eer ,
En zij fort in. zijn' arm, hij aan hear boezem neer.
Geleden is de fmart ; haar rampfpoed is vervlogen;
't Hergeven heil .perst hear een' tranenvloed nit de oogen.
Haar echtvriend is gekeerd ! het vaderland gered!
Nu vliegt zij tempelwaarts, en f1amelt hear gebed.
Als 1k, met heitten ernst, en eenzaam neergezeten,
Dien renzenfrijd aanfchouw voor vrijheid en geweten;,
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Dan aan mijn Vaa'ren denk, aan hen mijne offers breng,
En vaak eel' dankb'ren traan op 's lands gefchiedreIpIeng:
Dan, dierbaar vaderland! dan voel ik eerst uw waarde;
Dan zoek ik, maar vetgeefs, uw wedetgade op garde;
Dan Nit mijn hart zob Vrij, en 'k juich, oft hoogen coon:
o Vad'ren! 'k ling uw' Iof; ook ik, ik ben uw zoon !"
Wat roemt gij , Gtiekenland! op wijzen, hildenfcharen?
Wat zijt ge, o Rome! gij, met uw geweldetiaren?
Gij fchittert; maar het oog verblindc gij door dien gloed :
Mijn Neerland fpant de kroon, in trouw, in deugd, in moed.
Ja, dat mag moedbetooning heeten,
Die, 't vaderland alleen gewijd,
Vertrapt des dwinglands flavenketen,
En 't diepverdrukte yolk bevrijdt!
Waar vond men trouw, zoo groot en krachtig;
Een' wit, door eendragt, flerk en magtig?
Waar blonk ooit heldendeugd zoo fchoon,
En fpreidde, uit klein begin gefproten,
In fpijt van 's afgronds vloekgenooten,
Haar goddelijken glans ten won?
o Eeuw van Willem! Eeuw van wond'ren!
o Nooitvergeetbaar tijdsgewricht
Te midden van her oorlogsdond'ren ,
Verdwijnt de duisternis voor 't lichc.
l k Zit de Alva's en Medina's wijken,
De Ilosfu's vlag en wimpel firijken,
1n Néerland's glorie rijst omhoog ;
Eii DirkszoOn toont het zegeteeken,
Dat eeuwig Van den dag blijft fpreken,
Toed Spanje vcitor zijn voeten boog.
Ja, holden! eeuwig ztilt gij leven;
Nooit zal uW naam en roem vergaan.
Die grootheid hebt ge uzelv' gegeven;
Zij blijft, zoo wel als gij, beam.
Rolt, eeuwen! rolt in ivijde kringen;
Het kroost der laatfte ftervelingen
Hoort Neerland's naam nog met ontzag:
Die naam blijft moed en deugd ontvonken,
als de zon heeft nitgeblonken,
Aan 't eind' van 's werelds jongilen dag.
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Verheft u, broeders! landgenooten!
Dat u der vad'ren eerkroou
Gij zijt uit edel bloed gefprocen,
Met regt op zulk eene afkomst fier.
Wij tijn geen bastaards van tirannen;
Neen — de echte teelt van dapp're mannen,
Van helden, trouw aan 't land en God.
Wij hebben eer noch rang te bed'len;
Neen — wij zijn telgen van die ed'len,
Die meesters van zichzelv' en 't lot.
Verge den, die op Narland finale,
En fchimpe op dit eerw-aardig oord!
Wat kan bij ons in grootheid halm?
Wat yolk bragt zulke helden voort?
Terug, terug, verachte }Riven I...
Ziet, Ruiters rijzen uit bumf graven,
Met Trompen , Evertfens op
Ziet gij niet Maurits rusting blinken,
En boort gij 't zegelied niet klinken
En 't jub'len van der helden rkj?
U, vad'ren! 't loflied toe te brengen,
Schenkt hemelwellust aan 't gemoed:
Brij uw gebeente een' traan te plengen,
Dic is voor 't kitiderhart zoo zoet.
Wat glans moog blinken of verfchijnen,
Wat glans moog tanen of verdwijnen ,
Uw hiister praalt arle eeuwen door;
Zij blUt, wat homer moog verdorik'ren,
Gelijk Orion's gordel flonk'ren,
En glanst als 't blinkend zonnefpoor.
WARNSINCK.
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UITTREKSEL UIT DRIE GEMEENZAME BRIEVEN VAN EEN JONG
NEDERLANDSCII ZEE[IFFICIER, MET Z. M. SCIIIP EVERTSEN
OESTEVEND NAAR BATAVIA.

Tafrlhaai , aan Kaap de Goede Hoop,
den 55 Jan. 1816.
Waardfle Moeller!
Met vreugde neem ik de pen op, om u en alle mijne waarde vrienden berigt te geven van onzebehouden aankomst albier; zijnde wij reeds den 7 alhier binnengeloopen. Ik heb
bet bijzondere geluk, om heeds gedurende onze reize de volmaaktile gezondheid te genieten .; ons fcheepsvolk en pasfagiers zijn ook alien welvarende, hebbende wij flechts twee
man aan de haaijen prezent- gedaan,
Ik hoop, dat gij mijn' laattlen, op de hoogte van Madera
aan u afgezonden, zult ontvangen hebben. In denzelven
meld ik u mijne behouden aankomst aan-dat eiland. Wij hadden gehoopt aldaar te ankeren; doch de Schoutbijnacht Wilde zich Met ophouden; zelfs hebben wij de Braband en de
Maria Reigersbergen,- die flechte zeilers zijn, laten llippen,
zoodat wij daar nu nog niets van weten.
Na de Madera . eilanden den 8 nit het gezigt verloren te
hebben, zagen wij den 9 tie klippen, genoemd de Salvages,
en den 119, tegen 't vallen van den avond , de Piek van Tenerife. Den volgenden (lag -laveerden wij door de pasfage,
die bet eiland Tenerife van Groot-Canaria fcheidt; dos werd
ooze hoop,' om op de reede van St. Cruz tOankeren, verijdeld. Intusfchen hadden 'wij gelegenheid, de Piek van Tenerife goed te zien...Dit is een zeer hooge berg, die voorheen
vuur fpuwde, en ten naastenbij de gcdaante heeft van een
fuikerbrood, zoodat het zeer zwaar moet zijn om er boven
op te komen; de top is met fneeuw bedekt, en flak dikwijls
boven twee lagen wolken nit, hetgeen voor mij, aan dergelijke gezigten toen nog Diet gewoon, eene zeer zonderlinge
vertooning was.
Na de Canaril'ehe eilanefen nit het gezigt verloren te hebben,
zetten wij koers iaar de Caaprerdilche eilanden, welke wij
den 17 in het gezigt kregen. Gedurende dezen overtogt is tnij niets
Mak,
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inerkwaardigs gebenrd, dan dat wij de eerile vliegende vis.
!Chen zagen , waarvan ik .er een heb gevangen, die zeer lekker fmaakte. Deze gevleugelde visfchen hebben de geciaante
van een' baring, maar met en' fpitfen kop ; ter zijde hebben
zij twee lenge vinnen, .welke men nitipreiden ken, even a!s
de poor van eene Bend; hiermede heffen zij zich nit bet water; dock, daar het vlies, fpo'edig droog wordende, zijne
buigzaamheid verliest, is bet gevolg, dat de v.:sell weder in
het water neervalt. Intusichen. vliegen zij wel een 2o roe-,
den, dat genoegzaam is, om hunne vijanden, de Aldorados
en dolliinen, te oncwijken.
Den' IS, 's morgens, ankerden wij ter reede van Porto Fe,.
rays, op St—lago. Wij falueerden de P.ortugelche vlag met
13 fchoten, lietgeen dadelijk met een gelijk getalewerd be.
antwoord. Onze Kapitein-Luitenant werd terflond near den
wal gezonden, om den Gouverneur te begroeten, en verlof
te, vragen, om ons van versch water en ververfchingen ke
voorzien. Aileen vottden wij er de ververfchingen zeer goedkoop; want voor eene oude broek en nog eenige prellien
(geld heat men dear niet noodig) heb ik zoo veel citroenen
en limmeties &ekocht, dat ik er gedurende de geheele rein
tot hier op de ree punch genoeg van gebad .heb ; de andere
arciltelen, als vleesch en groenten, waren ook zeer matig in
prijs. Dear ik hier voor het eerst vreemde gewasfen zag en
4frikaanfche vruchten proefde, knnt gij begrijpen, dat mij
alles nieuw was. Men vindt bier overvloed van kokosnoten,
fmaasappelen, pifangs, limmetjes (of kleine citroenen); citroenen, watermeloenen, enz. Wij hebben hicr met zeer groote moeite onze watervaten gevuld, en het water flecht bevonden; overigens draagt bier alles kenmerken, dat de ].honing
van Portugal (of Prins Regent) zich. weinig can deze kolonie
hat gelegen ziju, zijnde alles armoedig en oud. De meeste
inwoners zijn Negers, die in gewoonten van, /ulnae , naburen
op de kust verfchil]en. De berchrgving van dit .eiland zoude
ik u raden in de reize van DE JONV eens na te zien, dear
ik mij niet in fleet bevind, er een juister en beknopter del*.
beeld van te geven.
Den e6 November ilnken wij weelerom in zee, benevens
de fchepen Amflerdatn , De Rutter, en de brik de Spion;
zijnde de andere fchepen nog p ier komen opdagen. Er gebeurde verder nets bijzonders, dan dat wij rijkelijk ons aantied
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deel gehad hebben in de flilten, vergezeld met ongeloofelijk
zware ftortregens, welke 5 0 aan weerzijden van de linie zoo
onaangenaam makes. — 'Den 7 December pasfeerden wij de
Volgens een oud gebruik, kwam een der oudite matrozen, half naakt, met eene kroon op het hoofd en verder
zonderling befchilderd , met eene partij van zijne kameraden
bij den boeg opklimmen, en vroeg op een' forfchen toon naar
den naam van het fchip en het oogmerk onzer reize, te gelijk ons doende weten, dat hij als Neertinus het gebied over
deze zeeen had. Toen hij zeide, dat hij gehoord had, dat
wij de Hollandfche expeditie waren, die onze regtmatige bezittingen in de Oost gingen bezetten, hieven al de Tritons
een' vreugdekreet aan, en verwelkomden ons in het oude gebled der Hollandfche zeemagt. Neptunus gaf zijne verwondering te keunen, dat wij zoo lang waren weggebleven, en vertekie ons, dat Bbnabarte eenigen tijd geleden daar ook was
gepasfeerd, en dat hij wel zorgen zou, dat die nooit weder
nit zijn gebied zou vertrekken. Verder werd ieder met de
brandfpuit gedoopt, dat nanleiding tot allerlei grappen gaf.
Den 7 dezer des morgens ankerden wij aihier; falucerden
let Engellthe kasteel met 17 fchoten, hetgeen met een gelijk
getal werd beantwoord. Den volgenden dag werd de Schoutbijnacht, aan den wal frappende, door de forcen met 17 fchoiten 'begroet, alsmede door sites, wat maar loopen kon, in
tie Kaapflad. Onze aankomst aihier maakte eene groote fen„facie onder de ingezetenen, die hunne vorige landslieden met
geestdrift terugzagen: ook is er niemand aan de Kaap, (be-halve wien het, zoo als bij ons vd6r een paar jaar onder een
vtreemd beftuur, wdl gnat) of zijn vurigfte wensch zou zijn,
om weder met het voorouderlijk land vereenigd te worden.
Allen, die van ons aan wal komen, ondervinden dit op eene
aangename wijze: het is voor ieder bemiddeld Kapenaar eene
eer, een' Hollander te herbergen; dagelijks gaan er van ons
met hen te paard en in rijtuigen uitrijden, bezoekende dan
de weelderige ommeftreken van clic onvergelijkelijke land, her.
gees men, zoo om luchtftreek als voortbrengfels , met het
aangettaamfte van Italie kan vergelijken. De gastvrijheid is
bier zoo buitengemeen, dat men iemand flechts erns op (haat
of in eene Societeit behoeft gefproken te hebben, om dadedelijk als huisvriend re eten en logeren geyraagd te worden,
en
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en -reeds den volgencien dag is men een -end vrieud Va12 tie .gee.
heele familie.
De Schoutbijnacht is thans een mijl of vier van de Kaap
bij zijn' broeder gelogeerd; en ik, gechargeerd met de waarnemingen, die hier ter reede moeten worden gedaan, kan niet
zoo wet als de andere Heeren van deze vriendfchap profits
ren; doch ieder, die maar even zoo fang, als de dienst vorden, van boord komt, is als opgetogen. Dagelijks hebben
wij ook groote gezelfchappen Kaapfthe Heeren en Dames aan
boord, die foms den geheelen dag bij ons blijven; en wit
voelen ons geenszins in onze eer gekrenkc, dat ze gebeele
manden met fijne wijnen en overheerlijke ververfchingen
ciebrengen: zoodat wij bier aangename dagen ilijten. . Het is
intusfchen gelukkig, dat men niet veel behoeft te koopeni,
want alles is hier peperduur: men kan bier zoo veel niet
doen met een /rijksdaalder, als bij ons met een gulden. Papierengeld is hier meest in omloop; contanten zijn bier fchaars.,
zoo dat wij veel moeite hebben, om onze wisfels, om het
yolk te betalen, kwijt te raken. De: wijn -is hier °vetiverlijk, maar fchrikkelijk dour, daar de ingezetenen, federt de
kolonie in handen tier Engelfchen is, met zeer zware grovelen andere belastingen bezwaard zijn. Het osfenvleesch is bier
xamelijk; maar fchapenvleesch heb ik nog nooit zoo goedgegeten. Verder zijn er alle groeuten en vruchten, die wij bij
ons hebben, in overvioed ; en, daar wij bier in bet bartje
van den zomer zijn, zijn dezelve thans meest rijp. Ik ,kan
mij dus naauwelijks verbeelden, dat het thans ergens in de
wereld winter Is; hoewel.denkelijk gepasfeerden zondag, toen
ik bij eene perzikfchutting mijn hart ophaalde, gijlieden u gehaast zult hebben om nit de kerk bij de kagchel te•komen.
Ik meen u thans nog al eenigzins, met hetgeen bier aanmerkelijk is, bekend gemaakt te hebben. Zoo gij .Of -iemand
•ene omilandige befchrijving van het land en omliggende fireken verlangde, dien moet ik alweer naar DE j ONG verwijzen, daar ik zelf niet in de gelegenheid ben geweest om alles
te onderzoeken.
Ik hoop, dat met de tweede expeditie de gewenschte,dag
zal aanbreken , dat ik mij met brieven. van u zal mogen vorhengen. Wees intusfchen verzekerd, dat noch verre altiand
noch verandering van klimaat de kinderlijke liefde
verminderen, waarmede ik Reeds ben, enz.
(Het vervolg hierna.)
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UN MIN KOSTBAAR BEHOEDMIDDEL TEGEN HET ONWEDER.
TER BEPROEVING VOORGESTELD.

Be nitwerkfelen van den blikfem zijn dikwijis droevig, en
doorgaans zeer kostbaar, uit hoofde dat de brazed, daardoor
veroorzaakt, meestal . °natant in hooge gebouwen, die door
de gewone bluschmiddelen bezwaarlijk te bereiken zijn. Zagen wij eene herekening der fchaden, van jaar tot jaat door
het onweir, alleen binnen de grenzen van ons vaderland,
veroorzaakc, velen, daaraan twijfele ik geen oogenblik, zonden daarover verbaasd ftaan.
Verdient bet ook geene • opmerking, dat de onweders in
Zen winter thans veel algemeener zijn, dan in vroegere jaren? Misfchien is er onder de natuurkundigen in ons widerland niet die tie oorzaak van dat verfchijnfel weet aan
te wijzen; maar, dat bet incusfchelr zoo is, leerc helaasl de
ondervinding zoo duidelijia, dat niet ligt iemand zich zoude
durven onderwinden , dit in twijfel te trekken.
De onfterfelijke FRANKLIN heeft ons wel een voldoend
beveiligingsmiddel in zijne alleiders nagelaten. Maar het vooroordeel, en de .kostbaarheid van dat middel, houdt velen terug, om daar gebruik van te maken. Daar intusfchen het
vooroordeel op den duur niet beiland is, om het tegen de
nacht en dag fchijnende zon der ontdekte waarheid, bij een
verlicht 'y olk, nit te houden, zoo blijft' de kostbaarheid, als
bet flerkfte beletfel, alleen over.
Deze bedenking heeft mij aangefpoord, om nit te zien, of
er niet een minder kostbaar middel konde verzonnen worden; 't welk echter berekend en gefchikt is, om dezelfcle
goede uitwerkfelen voort te brengen als de afleiders. — Zulk
een middel, nu, meene ik gevonden te hebben, en deele het
gevondene door ' letteren nan het publiek mede, opdat
bet door deskundigen nader moge kunnen beproefd en beoordeeld worden.
't Geen ik dan hieromtrent heb voor te dragen, is gegrond
op eene onbetwistbare ontdckking in de leer der electriciteit,
daarin beflaande, dat alle ligchamen op onzen aardbol, van
wat naam of natuur ook, zonder de minfie uitzonciering, met
betrekking tot de electrieke vloeiltof, 6f geleiders zijn 6f
nietgeleiders, dat is conductors of zelfeleetriek.
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De hoedanigheid, nu, der geleiders beftaat dat de
tlectrieke•vioeiflof, waartoe ook de blikfem behoort, er door
of hangs loopt. Hiertoe behooren alle metalen. , de mensch.eu
alle dierlijke ligchamen, en inzonderhcid ook het water. Deze alle, en vele andere ligchamen meer,.zijn geleiders. Alleen is het onderf'cbeid hierin gelegen, dat het electrieke
vuiir fangs den. tenen geleider lievef fellijnt te loopen, .dan
Tangs den anderen.
De hoedanigheid, daarentegen, van nietgeleiders beflatet
daarin, dat de, electrieke vloeiftof weigert , daardoor of daar
Tangs EC loopen, en dat zij., tot zulke ligchamen genaderd
zijisde, daarvan een' afkeer fchijnt te hebben en terugge
deinst. Behalve nicer andere .Iigchamen, die men : door het
neinett van proeven-duidefijk heeft leeren kennen, behooren
hiertoe ook .glas, lak en pek.
Deze laatfte eigenfchap, nu, der electrieke vloeiftof heeft
de gedaehte van een minder kostbaar behoedmiddel tegen_de
pitwerkfelen van den blikfem, met betrekking tot hooge ge.
bouwen, in mij doen geboren Worden.
Eerst dacht ik , dat het genoegzaam zoude zijn, indien
men de metalen • fpil, waarop de windwijz.er ftaat, Het witloopen n
i een cubus of taarling van glas. Daardoor immers
zoude de blikfemaraal, al ware dezelve reeds op de metalen fpil gevallen:, door zijn' afkeer van glas, terftond verfchrikken mij zoo moge uitdrukken) en weder terug wijken.
Maar vervolgerts viel mij bij , ten elude het . inflaan des
blikfems geheel te voorkomen, of het niet beter ware, windwijzers te maken-,
eenernale beftlande nit dik gegoten glas.
En eindelijk;. onidat men de broosheid van het glas . hiertegen zoude kunnen inbrengen, kwam de gedachte in mij
op, of het, ter bereiking van lietzelfde doel, niet.genoegzaam zoude zijn, vooreerst, met betrekking tot torens, om
alleen de windwijzers met een dik veriakfel re beleggen, .en
ten andere,:met betrekking tot windmolens,om de vtakten van
de uiteinden der roeden zwaar met pek te beftrijken: inwelk
geval echter ( ft geen .ligt is op te merken) de molenaars de
rgewoonte moesten aannemen, om, bij het doen flittlaan van
den molen, de Wieken niet in een Andreas - kruis (x ) te
plaatfen, maar regthoekig (-I-) op •elkander.
Ziet daar hergeen mg is bijgevallen, 1k wage het, om de
ze
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zen Mvai of ontdekking, door middel van dit Tijdfehrift, on.
der het nog te brengen van deskundigen. Zijn dezen van
gevoelen, dat mijne meening van genoegzamen grond ontbloot. is , dan zal bet mij aangenaam zijn, op mijne letteren
een wederleggend antwoord te mogen aantreffen in dit zelfde
Maandwerk.
/De proef zonde in 's Hein kunnen genomen warden, en,
bijaldien Directeuren van het Mufeum van wijlen den Heer
7 E Y L E R VAN DER n u L s T de vriendelijkheid' wilden hebben, oci daartoe hunne electrifeer-machine, de grootfte, die
snijns wetens ergens beftaat, aan te bieden, dan zoude dezeIfde proef ook meer in 't groat kunnen genomen worden.
Mislchien zal er eerie algemeene bedenking tegen dit vooract warden te berde gebragt, hierin beftaande, dat bet voorgellelde behoedmiddel mogelijk goed zonde kunnen zijn, als
het a1eijd droog weder was; man dat het geenszins goed
zoude bevonden worden, (doordien het water een geleider
is) als het regent, 't welk intusfchen meestal bij onweders
pleats heeft.
De keracht dezer tegenwerping gevoele ik duidelijk; maar
tevens komt bet mij niet onwaarfchijnlijk voor, dat de afkeer der electrieke vloeiftof van het lak grooter is, dan der.
zelver neiging om langs bet water te loopen. En, dit zoo
zijnde, ('t welk insgelijks door proeven, binnenskamers, ligt
te onderzoeken ware) zonde door den regen de goede nitwerking van verlakte windwijzers geenszins verijdeld worden.
Bebalve de gemelde; is er nog eerie andere bedenking, die
tegen bet voorgeftelde kan geopperd worden. Men zal, nannIijk, kunnen zeggen, dat door dir middel de met electrieke
ithaeiltof bezwangerde donderwolk niet ontladen words, gtelijk
door infidel van een' aileider gefchiedt, maar dat zij dezelve
behoudt, en dat derhalve, indien ook 411 door het voorgeflel.
de middel het inflaan des blikfems in een' toren verhinderd
wierde, daarentegen andere en lager ftaande gebouwen in de
te meer gevaar zouden loopen van door het blikfemvuur
gerrofFen te worden.
Hoe zeer deze tegenwerping mij nog gewigtiger toefchijnt
dam de voorgaande, verbeelde ik mij echter, dat daarop met
grond kan geantwoord worden, dat, bijaldien Alle wrens -en
hooge gebouwen eener fiad, en tevens atle molens, die doorgaans, in ons land, op de vesten (Ulan en de ileden omringen,
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gen, van Zullte nietgeleiders of anticonductors Yoorzieu waren, dat dan de donderwolk niet zoude nederd.alen, meat dat
zij in de hoogte zoude gehouden worden, en alzoo over of
langs de ftad henen drijven, en zich ergens buiten deaelve
op boomen, Water of andere onfchadelijke voorwerpen out.
lasten.
Ik herinnere mg, in PRIESTLEY' S Gefehiedenis der Eketriciteit (D. II. bi. 7a) eene waarneming gelezen te hebben
van iemand, die, op eene hoogte zich bevindende, vandaar
eene donderbui zag drijven over een dennenbosch. Hij bemerkte, dat de bui beftond uit eene reeks of aaneenfchakeling
van wolken of wolkjes, en dat de laagfle wolkjes, boven her
mastbosch gekomen, eerst werden aangetrokken near de laag.
te, maar vervolgens fchielijk weder near de hoogte opkiommen, en zich dear met de groote wolk vereenigden, die vervolgens over het bosch henen dreef, zonder hetzelve eenig
nadeel toe te brengen. Deze waarneming heldert volledig
mijne meening op. Hieruit, immers, ziet men, wat er gebeu.
ren zoude, wanneer een , onweder igenaderd was tot eene flad,
welker molens op de vesten, en welker torens en hooge gebouwen binnen de vesten, behoorlijk voorzien waren van nietgeleiders of anticonductors.
Oordeelt men intusfchen, dat de laatfte tegenwerping, ondanks deze oplog fing, nog krachts genoeg behoudt, om het
voorgeftelde behoedmiddel of te raden, zoo blijft echter deszelfs nuttigheid met betrekking tot fchepen en alleenftaande
molens geheel onwederlegd nog over.
In alien gevalle heb ik mij verpligt geoordeeld, om eene
ontdekking, die mg nuttig toefcheen, niet onder eene koornmoat te verbergen, maar te la ten fchijnen voor alien, die in
opdat zij alien er over kunnen oordeelen.
den huize
Anonyms.

DE KOEHERDER UIT HET DAL VAN NUL

(Naar het nog onuitgegeveu Franfche van Mevr.
DE MONTOLIEU.)

Op de uiterfte zuidwestelijke grenzen van Zwitftrland em
van het kanton Waad ligt het Jaux• dal, (la valke du lac
de
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de .Toux) in het Jura-gebergte, hetwelk Zwitferland vati
Irankrijk Scheidt, Deze Ientiftreek, eertijds eene moerasfige woestenij, werd in de twaalfde eeuw door monniken ontgonneu., Rondom het klooster, dat zij deer bouwden, wear
thans bet fraaije dorp
that, vestigden zich allengskens meerdere bewoners; naderhand werd het nog meer
bevolkt door de verbujzingen, welke, om den godsdicnst,
Ili; het neburig Frankrijk pleats grepen; en then; is het een
der rijkfle en bekoodijkfie omilreken van bet Waadland.
Ann wile zijden met bergen omgeven, ziet men dat fraaije
landje niet, voordat men hetzelve betreedt. Wanneer men ,
van bet groote dorp l'Isle af, eenen fieilen en rotfigen bergweg tusfchen digte bosfchen en hooge bergwciden beklimt,
en dan weder afdaalt, zonder eenige andere woning dan enkele herdershutten te ontmoeten, en nadat men eene barre
rots, Petra felix genoemd , omgetzokken is, opent zich , op
dens, een bekoorlijk verfchiet. Het verwonderd oog ziet
eene hevallige groene vallei met een holder meet, met aanzienlijke, fraai gebouwde . dorpen, en ontelbare verfirooick:
huizen, lootfen en fchuren. Overal ziet men blijken van welveart en vlijt. Het vischrijke meer, waarin zich bet riviertje
Orbe outlast, hetwelk uit de hooger op hi het Fransch gebied liggende Lac des Rousfes atvloeit, vervult bijkans de
geheele eerfie vlakte van het dal in de lengte eener mijI en
de breedte eener vierde miji; de westelijke oever van betzelve is eene naakte, fteil verheven rots, met een dun dennenboschje bcgroeid, wear achter eene tweede vlakte, met
talrijke wOningen bezeaid, zich nog verder uitflrekt. Deze
vlakte klimt z_achtkens tot nen bet ontzaggelijk wood Rifout ,
`hetwelk in eene lengte van eenige uren de grens tusfchen
Frankrijk en ZwitJerland vomit. Bij hares oorfprong uit de
Lac de .7oux, loopt de Orbe nog eenige honderd fchreden,
onder eene brug, langs bet groote dorp le Pont, en dan in
een ander klein meet, Lac Brennet genaamd. Dit meer is
rondom met hooge, puntige bergen onizoomd; en am tie tegenoverliggende 'zijde verliest zich bet water, met eenen vel,
waardoor een molen bewogen wordt, in de Nolte eener rots,
om aan de andere zijde van den berg, een half nur van dear,
bij het dorp Valorbe, els eene prachtige bronwel weder te
woorfehijn te treden, welke, bekend onder den naatn van .1a
Source de l'Orbe, meermalen met de beroemde fontein van
Yau-
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Vanclufe vergeleken, en zelfs als natuurtooneel boven dezelye geplaatst is: Aan de noordelijke zijde van het meer Bren.
vet verheft de majestueuze berg la Dent de Vaulion zijn getakt hoofd lijnregt tot eene aanzienlijke hoogte, en geeft aan
deze ruwe the& eene fchilderachtige bekoorlijkheid. Aan
de andere zijde, echter, is deze zeldzame berg met voertnigen te beklimmen , met bosfchen en bergweiden overdekt, en
vormt op zijne kruin eene vrij uitgeflrekte platte vlakte ., van.
waar men een onmetelijk uitzigt over het geheele kanton
traad, het Jura -gebergte, en tot ver in Frankrijk heeft.
De vrie.nden der fehoone natuur, weI is waar,, vinden het
verkbiet van het Joux-dal eenigzins te naakt.. De Jigging is
te hoog, en in eene te koude luchtsgefteldheid voor den groei
van ooft- en andere boomen, zoo dat het landfchap bijkans
.geheel beroofd is van dit fieraad, hetwelk de eentoonigheid
der buitendien niet met groene hagen outheinde vlakten zoude verminderen. Goole. kastanje- of notenboomen overfehaduwen bier, zoo als in het overige traadland, de velden en
weiclea, waarop niets dan een weinig haver. en garst groeir.
Donkere bosfchen van naaldhout hedekken de zijden en den
rug der bergen. Men ontwaart bij de eerfle aanfchouwing,
dat de opbrengst van den, hoewel niet verwaarloosden, grond
de talrijke bevolking niet voeden , kan; en men verwondert
zich over de onwraakbare blijken van welvaart , ' we1ke men
in de dorpen en bij het grootfle deel der bewoners opmerkt.
Deze laitflen, zonder de eenvoudige zeden van het Iand1ey en gebeel te verzaken , hebben, in hunne kleeding. , tail en
leefwijze , echter iets meer ftedelijks dan de andere dorpelingen van het Woodland. Deze welvaart zijn zij aan hunne
werkzaamheid en kunstvlijt verfchuldigd. De fchoone kunne
knoopt kauten; de mannen verrigten goede winst 'gevende
handwerken, zijn lbeenhouwers , en maken horologies , Welke
zij in het naburig Geneve afleveren. Eenigen• bewerken het
bout tot akker- en wijngereedichap, en voorzien het Waad.
land met harken, tobben, wijnvaten en foortgelijke. Zij hebben op hunne bergen aanzienlijke weiden, zoo. dat vein
hunner met de verzorging van kudden en met veefokkerij
zich bezig houden. Pe geheel - arme klasfc, eindelijk, kapt
let hout in de hooge bergbosfchen; en deze, hoe vlijtig en
werkzaam ook, leidt een arm en behoeftig leven.
PIETER D..., ou, was een dezer arme houthakkers nit
het
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hez dorp &chaix. Hij was gezond en clerk, en vond zijne
armedige kostwitming grootendeels in een bosch, am de afbelling van den grooten berg raulion. Hij ontzag noch mocite nosh arbeid, en, hoe gering zijne win g ook was, had hij
welt wel lets kunnen bezuinigen, wanneer hij niet door tweederlei oorzaak ware s verdrukt geworden. De eerfle was een
takijk huisgezin van acht kinderen , waarvan het oudfle, een
jongen, tII jaar oud was. Deze was hem echter niet meer tot
last ; want hij konde reeds zelf zijn onderhoud winnen, daar
hij op de illpen het vee hoedde , waarvoor hij eenig loon outving. De tweede oorzaak was, dat hij te veel van de flesch hield,
en, helaas1 wanneer hij des avonds van zijnen arbeid terug
kwam, de dorpsherberg moest voorbijgaan, wier waard zich
zijn vriend noemde , en hem nu en dan veroorloofde, zijne
bijI en zijne vracht in deszelfs houtfchuur te bergen, om
niet genoodzaakt te zijn , dezelven naar huis te moeten
flepen. Daarvoor moest PIETER. MI den waard lets te verdienen geven; en dus beroolde hem de drank meestal van
drie vierde zijner winst, en van de helfc zijns verflands. Suizebollend kwam hij dan te huis; en, daar hij zelden geld medebragt, zoo was er dan niets om zijne hinders te voeden,
behalve eenige aardappelen, welke zijne vrouw, de naarilige
ERR.TR uit de opbrengst van haren arbeid bij het fpinnewiel en bij de waschtobbe , waaraan zij voor de rijkere
dorpsvrouwen werkte, moest bezorgen. Somtijds, echter,
wanneer PIE TER in een ander bosch bout gekapt had, en
niet voorbij de herberg was gegaan , trad hij vrolijk, met
vasten tred en een helder hoofd, in zijne hut, en gaf zijner
lieve vrouw eerlijk zijn geheele dagloon. Hoe hartelijk werd
bij dan ontvangenI Hoe gelukkig gevoelden zich dan GEE Rt' Rut en hare kinders , die hij nu liefkooade Spoedig werd
dan de pot op den haard gezet en eene krachtige foep gekookt.
De oudfte dochter liep naar de herberg, en haalde een pintje
wijn, welke den vader door zijne vrouw met de vriendelijke
woorden werd voorgezet : „ Drink, PIETER! gij hebt het
zuur moeten verdienen." — Dan klopte hem het hart van
vreugde, en hij gevoelde zich veel gelukkiger, dan wanneer
bij bewusteloos, mistroostig en zonder geld naar huis keerde , en zich aanftonds op het bed nederwierp, om het gezigt zijner hongerige kinderen te ontvlieden. Dikwerf nam
)14 het hefluit , nook meer te drinken, en beloofde het zelfs
zij
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zijner vrouwe met de nadrukkelijkfte betuigingen. Den anderen dag ging hij weder voorbij de herberg, en draaide
hoofd om , om het uithangbord niet te zien; maar, daar Itond
de vriendelijke waard voor de deur, fprak hem aan, en vraagde hem naar zijnen well/and; dat trok hem met onweerftaanr
bare kracht , en het goede voornemen was vergeten. De ar.
me GEERTRUI werd eindelijk overtuigd, dat men zulke
diep ingewortelde gebreken, in eenen zekeren ouderdom,
mocijelijk kan afleggen. Zij voegde zich naar haar noodlot,
bemincle haren man daarom niet minder, fpon des te vitager, en zorgde voor de kinderen.
Eens kwamen de makkers , die mast r IETER bout kapten,
met een droevig gejammer, in hare hut loopen, en verhaalden haar, zonder de minfle voorbereiding, dat, toen haar man,
aan den rand van eenen afgrond, een' zwaren dennenboom wilde afkappen, hem de veer was uirgegleden en hij in den
vreesfelijken afgrond nedergeftort, waarin hij, op de uititekende rotspunten geheel verpletterd, waarfchijnlijk het levee
verloren had. De troostelooze GEERTRUI vergat in dit
oogenblik al het verdriet, dat zij van hem geleden had. Hij
was, fnikte zij, de beste man, de beste vader; hij had haat
nook eenig verdriet veroorzaakt, en zij verloor alles in hem.
Al de kinderen deelden in hare klagten, behalve de oudfle
ANDRIES, die nict tegenwoordig was. De moeder
wenschte hem te zien; zij riep zijnen naam nit, en befchouwde hem als den ednigen troost in haar ongeluk. Men zegt
haar, dat, aanftonds na het ongevat , een der houthakkers tot
hem op den berg was gegaan, om hem de droevige tijding te
brengen; dat hij aanflonds aan zijnen meester verlof had gevraagd, en weidra komen zoude. Maar hij kwam niet. Het werd
avond, en hij was er nog niet. De ongerustheid tier moeder
vermeerderde met elk oogenblik; zij vreesele, dat zij ook
hem verloren had. Eindeiijk zond zij hare amide dochter s uSANNA Op den berg; maar ook daft' vend deze hem niet.
flij, was met eenen vloed van tranen en onder het geroep
van: „ mijne arme moecier mijne arme moeder!" mar beneden gevlogen. Nu rees bij GEERTRUI de vertwijfeling
op 't hoogfle; want hij was nog niet terug, toen zijne zuster wederkeerde en de duisternis reeds digt werd. Zij kende
tie kinderlijke liefde van haren zoon. Waarfchijulijk, dacht
zij, heeft hij de plants willen zien, waar zijn vader mar bene
IMENGELW• i817. NO. 5.
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mean geftort is; miechien is hij zelf.... Zij durft die vetfchrikkelijke gedachte niet uitdenken, het bloed itolc in hare
aderen; zij roept echter weldra hare krachten weder in, en
fmeekt de aanwezige perfonen, haar zelve naar de noodlottige
plants te geleiden. Maar deze weigerden zulks. „ %Vat wilt
gij daar doen, moeder $EERTRUI? " zeiden zij. „ Zeus
bij dag zoude uw oog de diepte des afgronds niet bereiken."
„ Kan PIETER. dan niet misfchien nog in leven zijn? zich
in den val alleen de leden geknensd hebben, en hulpeloos in
den afgrond ftnachten?"
„ Dat is onmogelijk," zeiden de lieden, dan had men
zijn fehreeuwen wel gehoord; hij rolde van de eene rots op
de andere; men hoorde hem nog roepen: „ ik ben verloren;
God ! ontferm U mijner!" daarna werd het geheel
Nu geeft- GEERTRUI hare bekommernis om haren zoon
te kennen; de lieden bieden zich aan, zelf weer naar de
plants te gaan, en naar. ANDRIES te zoeken. Zij gaan,
vo4rzien met lantaarns en flambouwen; en na een uur, hetwelk GEERTRU/ een jar toefchijnt , hoort zlj, op eenigen
affland reeds , een vreugdegejuich. Zij belt ter deure nit ,
en ziet haren geliefden zoon te midden eener talrijke menigte van buren en vrienden, die haar van verre reeds toeroe.
pen: „ GEERTRUI! GEERI' RUI! daar is uw zoon!" Zij
wil hem te gemoet gaan, maar de aandoening verlamt hare
leden; des te fpoediger filet ANDRI z s op haar toe, drukt
haar in zijne armen, en hunne tranen vloeijen in elkander.
Bij GEERTRUI zijn het in dit oogenblik flecks vreugdetranen; zij is moeder, en gevoelt alleen het geluk, haren zoon
weergevonden te hebben. ANDRIES denkt aan den verloren
vader. Mijn arme vader !" zegt hij met fnikken; nhadde
ik hem maar kunnen terugbrengen t maar alles, alles is gedaan.”
Hem terugbrengen, mijn zoonl wat wilt gij daarmed zeg.
gen? " Op deze woorden zijn de buren reeds nader gekomen , en verhalen, dat ANDRIES met duizend gevaren in
den afgrond geklornmen was, en het lijk zijn vaders geheel
verpietterd en levenloos in de diepte gevonden had. Hij hield
zelfs ilaande, dat hij nu de diepte doorgrond had; dac men
met koorden het doode ligchaam konde ophalen, en aan hetzelve eene christelijke begrafenis verfchafFen; dat men ook
belloten had zulks te beproeven. Gz LILT RUI durft nunWe'
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welijks tegenwerpen, dat dit waagftuk ook Karen zoon of
iemand anders het leven konde kosten. De buren verzekeren,
dat zij alle gevaren wilden te boven komen; zij beloven der
bevende moeder, dat haar zoon zich aan geen gevaar meer
zal blootftellen, en hij zelf zegt, dat hij nu den weg zeer
goed kent, en dat hij niet gerust konde zijn, voordat hi) dezen laatiten pligt jegens zijnen vader hebbe vervuld. Voor
het overige befefte hij al te lye!, dat de zotg voor hen alien nu alleen op hem viel , dan dat hem zijn leven niet dubbet dierbaar zoude zijn. I-Iij drukt zijne moeder en zijne kiei..
nere broeders en zusters nog eens in zijne armen, en fmeekt
hen, niet ongerust te zijn, wanneer hij niet zoo fpoedig
mogt terugkeeren, als hij het wenschte. De goede jongen wilde zijner moeder het gezigt van het verpletterd lijk
zijns vaders onttrekken, en hem zdnder haar toedoen laten
begraven.
Bij den lijkmaaltijd, die Haar landsgebruik den volgenden
dag plaats had, werd de verfchrikkelijke gebeurtenis, welke
den dood des overledenen had veroorzaakt, op verfchillende
wijzen verhaald, verklaard en betreurd, tot groote droefheid
der arme weduwe , welker tranen onophoudelijk vloeiden.
Nog fterker flroomden deze tranen, toen GEERTRUI Met
hare kinderen weer alleen was, en aan de toekomst dacht,
en aan de weinige middelen, welke zij had, om zulk een
talrijk huisgezin te voeden.
„ Verlaat u op mij, goede moeder t" zeide ANDRIKS met
eenen vasten toon. „ Ik wit de vader mijner broeders en
zusters en uw Iteun zijn. Ik heb wel nog niet vele krachten,
mar zoo veel te meet cooed ; en dan zal ik ook niet...." in
de herberg gaan, wilde hij daarbij voegen, maar hij verzweeg
Loch die ondeugd zijns vaders, en vervolgde, na eene poos:
dan zai ik ook niet aan den rand des afgronds werken.
Mijn beroep is zoo gevaarlijk niet."
, Zoo veel te
mijri zoon!" antwoordde de moeder.
Gij wilt dan weder her vee hoeden; mar dat 6rengt weinig op, en...."
• Dat is wear, moeder! ook wil ik dit niet meer doen.
,Mijn broeder LODEWIJK zal zich daarmede bezig !louden;
mijn meester, de beer R......, heeft beloofd hem
daartoe te gebruiken, en mij heeft hij tot zijnen koeberder
op de illpen aangefleld, met een loon van 6o franks, waarbij
RI
ik
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nog eenig voordeel van de verkochte kaas te wachten heb.
Hij heeft mij een' daalder tot huurpenning gegeven. Daar,
moeder! neem hem. Alles, wat ik win, zal voor u
De heer R...... was een der rijkfle grondeigenaars van
hat dal. Hij bezat onder andere eene aanzienlijke bergweide
op de helling van den berg Vaulion, met eene fchoone,
me berderSwoning en eene talrijke kudde. Ook was hij een
bekwaain uurwerkmaker, werkte zelf, en liet vele lieden arheiden; om raderen en veren te vervaardigen. Hij was wecluwenaar, en had maar
dochter, die met den tijd het
rijkile meisje van het dal moest worden; want de bezitting
van haren vader vermeerderde dagelijks, hoewel hij iii flilte
veel goed deed.
GEERTRUI kon , bij de woorden van haren zoon naauwelijks hare ooren gelooven. Zult gij koeherder van den
heer ...... worden?" zeide zij met verbazing. ,, Is dat
mogelijk? Weer gij wel, wat er toe vereischt wordt, om
koeherder re zijn? Kunt gij boter, kaas enz. waken? Kunt
gij koeijen tuelken?"
„ Is dit alles' dan zoo moeijelijk, moeder? Ik heb oplettend toegezien, wanneer de koeherder van den berg, waar ik
diende, arbeidde, en heb zelfs wel geholpen; hij ftelde belang in mij, en heeft mij alles getoond; ik ben thans zoo bekwaam als hij. De plants bij den beer R. ...... viel open. Ik
had wel lust mij daartoe aan te bieden; maar ik durfde flier,
omdat ik nog zoo jong ben. Toen echter mijnen vader dat
verfchrikkeiijk ongeluk overkwam, fchepte ik mood. Het was
mij, alsof ik nu in eons wel 20 jaren ware geworden, en
alsof alle mijne brooders en zusters mijne kinders waren.
Dezen morgen, terwiji men de toebereidfels ter begrafenis
maakte, ben ik bij den heer R...... gegaan. Mijn vriend
en leermeester, de koeherder j A IC OD, verzelde mij , en
heeft betuigd, dat ik wel in Nat was, zulk werk te verrigten. De heer R ...... wilde in 't eerst niets daarvan
hooren, en beriep zich op mijne weinige ondervinding. Ik
ontroerde en begon te weenen. Jufvrouw ROSETTE, zijne
dochter, was aanwezig en weende ook, toes ik van u, lieve
moeder! van de kleine weezen, en van ooze armoede fprak.
Toen begon zij Karen vader te bidden en zoodanig te fmee,
ken, dat deze zich einaelijk Het overreden en mij tot zijnen
koeherder .maakte. Hij kan zijner lieve dochter niets weigerev.
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rep. „ lit zal dagelijks zelve op de bergen gaan," zeide zij,

3, en toezien, of ANDRIES zijnen pligt doet."
Dan zal het voorzeker goed gaan!" zeide de beer
n....., lagchende. „ Een koeherder van 18 jaren en eene
opzienfter van 16!"
JAKOB, wiens weide aan die van den beer R......
grenst, beloofde, mijnen arbeid te willen gadeflaan. Ik kreeg
dus verlof,, om mijnen broeder LODEWIJK tot mij te nemen , om het vee te hoeden. Op deze wijze hebt gij reeds.
twee hongerige builcen minder. Ook, beeft Jufvrouw RO.
S ETTE mij beloofd, als zij trouwt, dat zij mijne zuster
LEENTJE els dienstmeisje tot zich wil pemen; en dit kan
toch niet lang duren, want Jufvrouw ROSETTE IS MOOI,
en behoeft Naar rijk erfgoed met nieinand te deelen. Gij kunt
nu geruster zijn, lieve moeder! De kleinen zullen ook weI
grower warden, en hun brood verdienen; FRITS en LOTJE
kunnen reeds aardbezien en ruikers voor , de vreemdelingen
plukken, welke des zomers ons dal bezoeken., Gij zelve,
goede moeder! zijt altijd zoo werkzaam geweesc, en kunt
met fpinnen en wasfchen nog wel een aardig ftuivertje verdienen. Ik heb mijnen meester gebeden, mij wekelijks mijti
loon re betalen; alle zondagen breng ik u hetzelve, en, ais
God wil, zullen wij een eerlijk beftaan hebben."
Deze woorden en denkwijze van haren zoon gaven der
moeder meer dan halven troost. Zij gaf denbravenjongen haren
moederlijken zegen, dien zij duizendmaal herhaalde, toen hij
den volgenden morgen met zijnen broeder L OD EWIJ K affcheid van haar nam , om zijn nieuW beroep te aanvaarden:
Hij begon hetzelve met moed en zoo veer ijver, dat hem 'ales zeer wel gelukte. Jufvrouw ROSETTE vond- de borer
en de kaas, welke hij vervaardigde, veel beter dan die van
zijnen voorganger. Hij was altijd zindelijk gekleed, en al zijn
gereedfchap was in de beste orde. Samtijds girig hij met zijne
koopwaren op de naburige markten, en boeide 41e Goettandheid van alien door zijne gettalte , en zijne vriendelijkheid.
Hij was in alle fteden van dien omtrck bekend onder den
naam van den .fchoonen koeherder. Nooit, ecliter, vertoofde
lang; was altijd de eerfte, die terug keerde; bragt fpoeclig aan ROSETTE de opbrengst van zijnen verkonp,' en
thelde dan weder naar zijnen arbeid. Ook waren zijne =esters zoo w61 met hem te vreden, ,dat zij hem dikwijls eene
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belooning toelegden , welke hij bij zijn weekgeld voegde, en
des zondags zijner moeder overhandigde.
(Het vervoig en flat hierna.)

IV ATER V REES.

Een arm man te Udina , gefolterd door de verfchrikkelijke
toevallen der Watervrees, werd genezen door eenige teugen
azijn, die hem, bij misvatting, toegediend werden, in ftede
van een' anderen drank. Een Geneeskundige te Padua beproefde hetzelfde middel bij eenen lijder in het Hospitaal,
denzelven in den morgen toedienende een pond azijn, nog
een pond des middags, en even zoo veel bij zonneondergang.
Het g,evolg was eene fpoedige en volkomene genezing.

INVALLEN.

Na den bekenden veldflag bij Hochliddt, zag de Hertog van
EI ARLB o R on G H, onder de gekwetfte gevangcnen , een' foldaat , welken hij, gedurende den flag, als ecn' dcr dapperlien, had opgemerkt. „ Indien uw Meester," zeide hij tot
hem, „ vele foldaten hadde, zoo als gij zijt, dan ware hij
„ onoverwinnelijk." — „ Helaas!" hernam de dappere man,
, het ontbreekt hem niet can foldaten, zoo als ik; maar wel
aan Generaals, zoo als gij !"
Toen de Hertog Regent van Frankrijk zijnen begunfligden
NOca ook reeds aan de luimen van den Kardinaal DU a DI s
opgeofFerd had, kwam een vriend van den gevallen Hoveling
tot dezen, en Wilde hem troosten: „ Uwe verwijdering duurt
zeker Met lang." — „ Wat weet gij toch daarvan?" hernam No ci. Ik iveet het van den Regent zelven." —
„ Och! wat weet die daarvan?" was hoc antwoord.

NAIVE ONVERSAAGDHEID.

Credurende eene belegering ging een waterdrager door de
firaten der belegerde flad, en riep: „ Zes ftuiver een gang
water!" Len kanonskogel floeg een zijner emmers weg.
Hij zag om, of er ook nog 66n kwam, vervolgde Coen zijnen weg, en riep: „ Zes fluiver een canner water!" — Vervefs heb ik bij Gefchiedfchrijver of' Dichter een voorbeeid
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van grootere onverfchrokkenheid en tegenwoordigheid
geest geaocht.
DE TRWIVIFERENDE ONDERWIJZER.

Een zeer knap Onderwijzer, die echter in de fchool van het
fledeken Stargard een der minae leerfloelen vervulde , was , van
wege zijne luimige invallen , in alle gezelfchappen wel gezien; doch juist daarom zocht een even kortswijlig Raadsbeer reeds Lang gelegenheid , zich met hem te meten. Hij
beval alzoo, bij een fchool-examen, eenen knaap uit des Onderwijzers klasfe, het woord afinus te declineren; en, toen
de fcholier aan den vocativus riep hij: fongen , ale den
'Mester aan! Deze gehoorzaamde, zag den Onderwijzer in
het aangezigt, en declineerde: Vocativus, aline! o, Gij ezel!
— Men lachte; doch de Meester hield zich nil, tot dat het
iagchen ophield, en de knaap gereed ftond, den vocativus
pluralis te declineren. Nu riep bij insgelijks met gebiedende
item: ,Tongen, zie de Heeren aan! — De knaap gehoorzaamde van nieuws, keek de Heeren Examinatoren flijf aan, en
declineerde: Vocativus, afini! , Gij ezels! — Men gevoelt
ligtelijk, wie thans de lagchers op zijne zijde kreeg.
1) N TDIC II T.

Gij vraagt, hoe mij de Mann een beeld der Liefde gat'?
Zoodra zij Hier meer wasc , neemt zij , als die, deeds af.
1N2ar HALTG.
If.
AAN DE LENT E.

Lieve Maagd!
Nu gij daagc,
Met vernieuwden mister ,
Staakt gij weer,
Als weleer,
"s Winters bange kluister.

Lente! uw vuur
Doer Natuur,
Mensch en plant herleven.
Alles ziet,
In 't verfchiet-,
Zich der vreugd hergeven.

Zie, wat vreugd!
U, verheugd,
Weer te voorfchijn treden.
Beemd en veld,
Alles fpelt
Nieuwe aanvalligheden.

't Bar faizoen
Staakt zijn woen,
Vlugt bij uw verfchijning:
Gij genaakt,
De aarde ontwaakt
Uit haar cioodfche kwijning.

AAN DE LENTE.

ja
magt
Deed, met kracht,
Gure Noorden vingten;
't Zuiden fpreidt
En vcrbreidt
Balfemrijke luchten.

tiert
Al 't gediere;
Velden, bosfchen, meren
Prijzen zaam
Uwen naain,
Om uw weldaan te ecren.

Reeds ontiluit
Bloem en kruid
Dikgezwollen knoppen:
Alles bloeit,
Mild befproeid
Door uw regendroppen.

Oolc de mensch
Ziet zijn' wensch
Door uw komst bekroonen.
Zalig hij,
Die nu, vrij,
Op het land rang wonen!

't Mollig gras ,
Dat nog pas,
Onder 't nat bedolven,
Angst en fmart
Teelde in 't hart,
Zict men vrolijk golven.

Trotfche fled !
Al den fchat,
Dien gij mij kunt geven,
Heb ik veil
Voor het hell
Van het buitenleven.

Waar ge uw tred,
Lieve! zet,
Spreidt gij ambergeuren.
Ta , uw hand
Tooit het land
Met de fraaitle kleuren.

Neen, uw pracht
Heeft geen magt
Om mijn hart te boeijen:
Uw vermaak
Doet zoo vaak
Barge tranen vloeijen.

't Vooglenkoor
Streelt het oor,
Daar zij 't loflied zingen,
Schoon van wijz',
U ten prijs,
Lust der ftervelingen!

Rein geneugt,
Hemelvreugd
Stroomt op 't land ons tegen:
Wear geluk,
Vrij van druk,
Heerscht er allerwegen.

Nu vergeet
Landman 't leed,
Dat hij moest verduren;
Wel te vree
Drijft hij 't vee
Vit de mufre fchuren.

Dank, o God!
Voor het lot,
Otis en de card' berchoren;
Daar we, o Heed
Alles weer
Zien op nieuw herboren.

April, 1817.

J. V. D. S.

MENGELWERK.
OVER DE BEOEFENING
DER

WE TENSCHAPPEN
IN ONZEN TIJD.
Door
Mr. H. Z. SP"IND211Y.
(Voorgelezen in de Vergadering van het Genootfchap:
Pro excolendo Jure Patrio, te Groningen, op den
3oflen van Slagtmaand i g to.) (*)

Mijne Heeren! Geachte Medeleden!

Dusdanig is de aard en gefteldheid van den mensch,
dat hij bij fmartelijke gebeurtenisfen ligtelijk uit den kring
zijner gewone bezigheden wordt getrokken. Al bezit hij
ook fterkte van geest genoeg, om zich door het onheil
niet ganfchelijk ter neder te laten flaan,hij gevoelt zich
in den eerften opflag, ongefchikt tot die werk•
zaamilcdcn, welke zijn beroep of zijne betrekkingen hem
opleggen. Eene hartelijke toefpraak; de opbeurende raad
van
(*) De Lezer gelieve in het oog te houden het tijdflip,
waarop, en den kring, waarin deze Voorrezing gedaan is.
Zij had Been ander doel, dan den Steller zelven zoo wel,
als zijne Toehoorders, in de omIlandigheden van den tijd op
te beuren en te vertroosten. Misfchien is zij ook in onze.,
gelukkiger, tijden niet onbelangrijk. En, al ware zij dit ook
niet, dan nog zal men het den geredden fchipbreukeiing niet
ten kwade duiden, dat hij zich zijnen vorigen toefland nog
Bens voor den geest brengt, en gaarne vertoeft bij de hoop,
Welke hem te midden ,van het gevaar bezieide, en die hij zoo
gelukkigtijk mogt zien vervullen.
AIENGELW. 1817. NO. 6.
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van eenen verftandigen vriend; de vertroostingen van
Rede en Godsdienst— ziet daar, wat hem, in de eerfte
oogenblikken van droefheid, heilzaam is; ziet daar den
balfem, welke kracht heeft, orn de wonden zijner ziele, zoo al niet te heelen, ten minfte te verzachten.
En is dit waar ten aanzien van den bijzonderen mensch ,
die zich aan bijzondere rampen ter prooije ziet gefteld,
de leden eener Maatfchappij, die als zoodanig geluk en
tegenfpoed onderling gemeen hebben, zullen dezelfde
ongefchiktheid tot hunne gewone bezigheden ondervinden, dezelfde behoefte tot opbeuring en vertroosting
gevoelen, wanneer zij door algemeene onheilen getroffen worden.
Geroepen, om in deze vergadering het woord te voeren , na de groote gebeurtenis , welke het lot van ons vaderland, naar het fellijnt onherroepelijk, bast heeft,
vrees ik geenszins van zwakheid te zullen worden befchuldigd, wanneer ik betuige niet in flaat te zijn, om
een onderwerp te behandelen ,dat tot onze gewone oefeningen betrekkelijk is.
Trouwens, welke bijzondere wederwaardigheden ons
ook bejegenen, welk een verlies ons hart ook moge lijden, zij, die onder een belchaafd yolk met edelaardige
gevoelens vervuld zijn, zullen het, met mij, daarvoor
houden, dat Been verlies bij dat van het Vaderland te
vergelijken is (*). Bijzondere rampen grieven flechts
enkele perfonen ; algemeene ftrekken zich uit tot alien ,
en tram de beste burgers het gevoeligst. Bij het verlies van dierbare naastbeitaanden, zijn er, meestal, andere bloedverwanten of vrienden, Wier armen voor den
ongelukkigen geopend zijn; —met onze algemeene moeder,, het Vaderland, dat alles in zich wat betrekkingen teeders hebben, wat regten en belangen heilig
en dierbaar maakt, verdwijnt alles, wat wij hebben en
ver(*) Cad funt parentes , cari propinqui, familiares ;
fed omnes omnium caritates patria una complexa est. (Cie.
de Of. I. 17.)
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verwachten mogen, het tegenwoordige en de uitzigten
op de toekomst; en waar de bijzondere mensch van den
tijd verzachting mag liopen, daar zien zij, die een Va,
derland betreuren , hunne ellenden fchier dagelijks toenemen naardien de tijd de • grondilagen van den °vergeblevenen bouwvai ondermijnt , de vervallene gedenkteekenen van vorige grootheid en onafhankelijkheid iloopt,
de herinnering aan hetgeen heilig, eerwaardig en dierbaar was, nitwischt, de aloude inrigtingen, gewoonten
en zeden doet verdwijnen, en zich niet ontziet, om, in
hetgene er van het karakter en de zedelijkheid Bens yolks
nog mogt overig zijn, zijne vernielende tanden te zetten.
Giji. , M. H. , zult dan van mij niet vergen , en Gij zult
voor u zelve ook niet verlangen, dat ik u thans in het
veld van Oudheidkunde of Regtsgeleerdheid rondvoere, daar toch de gebeurtenis waarvan ik zoo even
gewaagde, ulieden zoo wel, als mij-zelven, treft. Of
zoude men de behandeling van een gewoon onderwerp
in deze oogenblikken gepast keuren? Geen Vaderland te
bezitten, en nog het vaderlandfche Regt te beoefenen en
op te heideren! \Vie daartoe lust en krachten heeft, moge voor mij optreden. Neen! de tijd, welken wij beley en, zal mij de floire verichairen voor ons onderhoud,
in dit unr. Dij toch, in zoo vele opzigten den geest
ter nederdrukkende, en moedbenemend tevens door het
donkere waarmede wij de toekomst zien naderen „haft vooral eenen zeer nadeeligen invloed op alles , wat tot de beoefening van kunften en wetenfchappen betrekkelijk is. Deze invloed zoo zigtbaar zijnde,
zoo algemeen erkend wordende, kwam het mij niet ongepast voor, deze oogenblikken te wijden aan eerie be_lc/waving van de wetenfchappcn en derzelver beoefening
in onzen tijd; een onderwerp, dat wel niets ongemeens
in zich bevat, van de wijze van vooritelling geenerlei
nieuwheid zal ontleenen , en ;;een licht, hoegenaamd,
over eenig gedeelte onzcr bijzondere ftudie verfpreidt,
— (loch in oogenblikken , waarin wij alien opbeuring
en
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en bernoediging noodig hebben, misfchien niet gelled
onbelangrijk mag gerekend worden.
Vergunt mij, M. H. , voor eene korte poos flechts ,
uwe genegene.aa.ndacht , wanneer ik, in de eerfleplaats ,
u zal bepalen bij den invloed des tegenwoordigen tijds op
de beoefening der wetenfehappen , om daarna de wetenfchappen in het algemeen tebefehomven, waaruit van zelfs
zal blijken, hoedanig wij (INS omtrent dcrzelver beoefefling behooren to gedragen.
Verwacht niet, M. H. , dat ik trachten zal een
uitgebreid tafereel van den tegenwoordigen tijd op te
hangen! Verwacht niet, dat ik de jammeren en ellende,
waarmede het grootfte gedeelte van Europa, reeds federt een aantal van jaren, heeft moeten worftelen, en
waarin het land onzer inwoninge in zulk eene ruime
mate gedeeld heeft, zal pogen te fchetfen! Daartoetocif
zoude eene fikfcher hand dan de mijne en een meer geoefend
penfeel dan ik bezitte gevorderd worden, en ook de
tijdruimte, welke uwe heuschheid mij gunitiglijk toegeenszins toereikend zijn. Waartoe ook bijzonderheden in het geheugen terug te roepen, welke onze
harten, door de grievende rampen en onheilen van onzen tijd reeds zoo diep gewond, op nieuw zoudendoen
bloeden? Waartoe de oorzaken onzer ellende op te fporen en onvoorzigtiglijk te treden in de asfche van een
vuur, dat verdoofd is, of liever, dat bij den nieuwen
gloed, welke ons dreigt te verteren, een naauw merkbaar vonkje fchijnt te zijn? Waartoe gebeurtenisfen in
het licht te ftellen, welke thans, bij het algemeene deelgenootfchap in het lijden, behoorden vergeten te worden? Neen! ik wil vertroosten en bemoedigen, geene
wonden openrijten, niet op nieuw kwetfen; en, zonder de bronnen na re gaan, waaruit de ftroom onzer
rampen is opgeborreld, zal het, tot mijn bijzonder oogmerk , voldoende dat ik mij flechts tot eenige
losfe en algetneene trekken bepale.
Sedert hoe lang, Mijne Heeren! hebben niet reeds
verdeeldheden, oorlogen en ramp en van oncierfcheidenen
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nen acrd de volken geteisterd! Sedert hoe lang liebben
'net partijfehappen , beroeringen, woelingen, fcheuringen en vervolgingen het geluk der Nation ondermijnd!
Sedert hoe lang zijn niet de ttaten ter prooije aan den wrok
der partijen, aan de woede der kabalen, aan de steed s
blakerende vlammen van tweedragt en burger-veede! Het
vertrouwen is gebannen. Rust en eensgezindheid zijn
er vreemdelingen geworden. Gedurige veranderingen,
menigvuldige botfingen , onophoudelljke omwentelingen,
nimmer eindigende zoogenaamde hervormingen, gefladige werkingen en wederwerkingen hebben elkander afgewisfeld. De burgers zijn ter nedergetlagen, afgemat en
ontmoedigd. Hunne welvaart werd onder den algemeenen tiortvloed bedolven. Hunne hoop op eindelijke uitkomst werd door het geweld verpletterd. Hun karakter
en hunne zelfitandigheid gingen in den tuimel der 'hatsfiormen 'verloren. Hunne aloude eenvoudigheid en zedelijke reinheid werden befmet door den adem der vreemden. Eigenbelang en baatzucht hadden haren troon opgerigt en eene ruime baan voor hare fchandelijke bedoelingen. De fchraapzucht vertoonde zich onder allerlei gedaanten. De Hydra der partijrchap fpoog zelfs haren vuilen zwadder in den boezein der huisgezinnen.
De huwelijksvrede ging bier en elders verloren. De verdeeldheid was algemeen. Slechts de list en het geweld
hadden een verbond gemaakt. Men offerde alles op aan
befpiegelingen, die geen wezen hadden. Men bleef bangen aan ijdele klanken; behandelde nietsbeduidende dingen met heiligen ernst , en fpeelde met heilige eeden ass
met nietsbeduidende dingen. De menigte werd steeds
om den min geleid door fchelklinkende beloften, geiladig gepaard met bedriegelijke verwachtingen. Iedere
nieuwe omwenteling fcheen nienwen zegen to beloven, en iedere nieuwe omwenteling bragt nieuw verderf aan. Zoo vele onheilen, zoo vele ongeregtigheden , dikwijls in naam van bet ongelukkige y olk zelf
gepleegd, konden toch niet eeuwig voortduren. Men
hoopte, en men bedroog zich telkens in zijne hoop.
Men
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Men verwachtte van de toekomst troost en verzachting
helaas ! vat bragtf zij,
van feed, — en de toekomst
dan nieuwe onheilen? Hoe ongeloofelijk veel Ichatten
zijn er niet opgeoffer.1, verkwist , verfpilcl, geftliraaot ,
geroofd! Onder welke drukkende fasten hebben de ingezetenen niet moeten zuchten I Tot well: cane vervaarlijke hoogte hebben zich de ftaatsfchulden niet opgehoopt! De hulk van het vaderland fcheen elken oogenblik aan fpaanderen te zullen llooten. Zij dobberde
eenen geruimen tijd, ter prooije van de worfte1ende winden en eene beroerde zee. Door eene fterkgewapende en
welbezeilde oorlogskiel op het fleeptouw genomen, vverd
zij nu herwaarts dan derwaarts geflingerd , naar de willekeur en de luimen van den Magtigen. Wie het waagde
zich aan het roer te ftellen , zag zich welhaast ontbloot
van magt , om het kranke vaartuig met beda.chtzaamheid langs het flrand te doen roeijen, en in den hoogen
nood eene veilige haven of ankerplaats te bereiken. Eindelijk... een nieuwe florm barst los. De laatIle ftuur,
man, vreemd, -het is waar,, en onervaren, maar toch ,
naar het fchijnt, welgezind, en bijzonder gehecht aan
het wrak , waarop hij, misichien wel zijns ondanks ,
geplaatst was, word genoodzaakt , het roer nit zijne zwakke handen te laten glippen, en naar eigen lijfsbehoud en berging van het zijne uit te zien. De vuist
van den Magtigen greep het aan.... en nu ? o mijn
vaderland! mijn vaderland ! .... het bootsvolk van het
zoo deerlijk geteisterde fcheepje word gedwongen ,
op de grootere kiel over te gaan, met achterlating van
gene menigte dingen, welke hetzelve heilig en eerwaardig en dierbaar waren. De meesten verloren van hunne
goederen ; eenigen werden van alles beroofd, en alien
zien thans van de onzekere toekomst hun lot met fiddering te gemoet.
Het kan niet misfen, NI. H. , of dusdanig een toenand, waarvan ik flecks eenige weinige hoofdtrekken
gefchetst heb, moat eenen zeer noodlottigen invloed oeti.-nen op alle3, %vat edel en groot mag genoemd worden ,
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den, — op de aankweeking, ontwikkeling en den bloei
van hetgene bij uitnemendheid de vrije werkzaamheid van
den menfchelijken geest vordert , — op de beoefening
der wetenfchappen. Met hoe vele zwarigheden en bindernisfen hebben zij niet te kampen , die zich aan Naar
hebben toegewijd, daar zij, in Bede daarvan, aanmoediging en onderfteuning verdienden op bonne eervolle
loopbaan! Deze is niet in fi:aat , om zijnen brandenden
lust tot kennis voldoening te verfchaffen , om zijnen
heerlijken aanleg te ontwikkelen, dewijI hem de noodzakelijkile middelen daartoe ontnomen worden. Gene
leeft in gedurige zorgen en onrust , en zijn vrije, onderzoeklievende geest , in alle letteroefeningen zoo noodig, wordt ter neder gedrukt. Een ander wordt onwillekeuriglijk in den algemeenen Broom medegefleept, en
moet, beroepshalve, al zijnen tijd toewijden aan bezigheden en bemoeijingen, welke alien lust tot bet beoefenen der wetenfchappen .in zijne ziel uitdooven:
terwijl de gelukkige, die zich door de Voorzienigheid
in bet ambtelooze leven geplaatst ziet, dien bet gegund
werd in otio cunt dignitate fawn esfe et fecurnvivere(*),
door de gebeurtenisfen en rumoeren van den (lag geftoord wordt in zijne vreedzame oefeningen, of,
in zijne afzondering, gekweld door de bijtende. zorgen
voor het noodzakelijkfte levensonderhoud, waartoe de
geleerde zich nimmer moest behoeven te vernederen;
en, eindelijk, een ander door de onzekerheid en verwarring , welke in zijn vak van fludie heerichen, afgefchrikt
wordt, om .hetzelve verder met ijver en warme deelneming te beoefenen. Dit fchijnt, voornamelijk, het geval te zijn met den Regtsgeleerden van profesfie, van
wien ik, te dezer plaatfe, wel bijzonder behoore te
fpreken. Deze toch gevoelt niet zelden eene zekere
buivering, wanneer hij zich ganfchelijk aan zijne eigeno
lijke (Indic zal overgeven, en hij aarzelt, om zich weer
met dezelve te bemoeijen, dan , ter waarneming van ziin
amht
(*) In rust en eer met zich zelven te leven.
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ambt of beroep , volftrekt noodzaltelijk is. En wic befefFen meer het ongelukkige en onaangename van bunnen nand, dan die gene, welke zich voornamelijk moeten bezig houden met bet beoefenend gedeeltedezer
die, waaraan zij zich anders door vrije keuze en na rijp
overleg hadden toegewijd? Ja, M. H.! het is hier, dat
rich de noodlottige invloed van onzen tijd op wetenfchappelijke zaken bij uitnemendheid gevoelen doet. Wij
hebben gelegenheid gehad, om den verderfelijken geest ,
welke hier het gebied voert, te leeren kennen. Zullen
wij er eenige eigenfchappen van opgeven? \Veifelin g en
onzekerheid in de onderfcheidcne Regeringen. Eene onbegrijpelijke zucht tot nieuwigheden, tot veranderingen, tot omkeeringen. Daaruit ontftane verfchillende,
en onderling ftrijdende, wetgevingen. Een trek tot zekere gelijkvortnigheid en algemeenheid, even alsof de
maatfchappij naar de regelen eener wiskunflige leerfchool moest zijn ingerigt. Omverrulthing, in fpijt van
de duurte der materialen, van al het oude, hoe veel
goeds en bruikbaars daaronder ock gevonden wierd, in
fiede van, na eene bedaarde herziening, het gebrekkige te verbeteren. •Wederoprigting van nieuwe gebouwen, gedeeltelijk zoo maar in de haast te zamen gelapt,—doorluchtige vertrekjes, waarin men zich naauwelijks voor de zon en den regen kan beveiligen, —
lootfen, flechts voor een' tijd en in nood van dienst ,
welke dit Unige voordeel bezitten, dat zij even fpoedig
weder worden afgebrolten, als zij zijn opgeflagen. Een
heerleger van wetten, inftructien, reglementen, ordonnantien , en war niet al? en een nog veel grooter
aantal van interpretatien, explicatien en elucidatien op
die wetten, inftructien en reglementen, die vaak nog
duisterder zijn dan de ftukken zelve, en - fomtijds weder
vergeten waren, vOOr nog de wetten en reglementen in
werking waren gebragt. Onbepaaldheid , onzekerheid en
verwarring, hieruit ontflaande. De Maatfchappij , zwoegende en fchier bezwijkende onder den opgehoopten last
van het papier. Tegenarijdigheden en. botfingen van
nii
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allerle i aard. Tegenwerkingen van alle kanten. Woelingen van alle belangen. Moeijelijkheid , ja onmogelijkheid, zelfs voor den vlijtigfren en fchranderften man,
om uit dezen chaos het allernoodwendiglie op te delven, om zoo menigvulciige inrigtingen , verordeningen
en bepalingen toe te pasfen , en den geest der verfchillende wetgevingen te onderfcheiden. Het oude, het alleroudae,dat reeds ligchamelijk geflorven en begraven is,
maar welts geest nog leeft en werkt , en nog lang leven en werken zal; — het nieuwe , dat pas geboren is
en reeds wederom ligt te zieltogen, doch mede na zijnen dood cenen geruimen tijd zal doer gevoelen, dat
het eenmaabeen kortftondig aanwezen heeft gehad; — het
allernieuwfte, ons geheel vreemde, dat nog in de geboorte is, maar eerlang ..... Doeh laat mij zwijgen!
laat ons de voleinding van ons noodlot afwacbten! Gedurige ilooping, gedurige wederopbouwing, gedurige
verandering, gedurige verwarring en onzekerheid—ziet
daar de voornaamfte kenteekenen van den wetgevenden
geest in onzen tijd! Het lust mij niet, er langer bij ftille
te ftaan. Hebt de goedheid, Mijne Heeren, om zelve
het ontbrekend-e aan te vullen!
Ongelukkige gefteldheid, voorzeker, welke, op den
dour; alle zucht tot geleerdheid en oefening dreigt te
verflikken, en de droevigae vooruitzigten oplevert !
II. Dan — hoe behoort zich de beoefenaar der wetenfchappen , van zijnen kant , te gedragen, under dezen invloed van onzen tijd?
Het antwoord hierop kan niet twijfelachtig zijn.
Deze eigene noodlottige omftandigheden, deze voorbeeldeloos drukkende rampfpoeclen, deze verderfclijke
invloed van den tijd, in welken wij Leven, moat den
edelen en regtfchapenen vriend der letteren te flerker
aanfporen, om zich met verdubbelden ijver en met
zijne geheele ziel op de wetenfchappen toe te leggen.
Lena algemeene befchouwing van die wetenfchappen
zelve zal voldoende zijn, om onze uitfpraak boven alien twijfel te verheffen. Wanneer men de vraag oppert :
S5
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pert: welke, bij algemeene onheilen en bijzondere wederwaardigheden , de beste middelen zijn, om zich opbeuring en troost te verfchaffen, en in itaat te geraken,
om met bedaarden moed, met gelatenheid en 1tille onderwerping het lijden te verdragen? — dan aarzelen
wij geenen oogenblik, om, naast het gebruikmaken
van de vertroostingen, welke de Godsdienst oplevert,
de genen, die daartoe gefchikt en van der jeugd af opgeleid zijn , de beoefening der wetenfchappen aan te
bevelen. Wij zeggen met opzet : de genen , die daartoe gefchikt en van der jeugd af zijn opgeleid. Voor
alien zoude deze raad niet heilzaam zijn. De onderneming , zegt 2eker Schrijver, om in den ouderdom eene
liebbelijkheid tot de letteroefening te bekomen , is als
met eenen grijzen baard in een' loopwagen te gaan, om
loopen te leeren, wanneer men het gebruik der beenen
verloren heeft. In het algemeen moeten de gronden
van eenen gelukkigen ouderdom in de jeugd gelegd worden, en die in zijne jonge jaren zijne rede niet heeft
aangekweekt, zal in zijnen ouderdom te eencmale onbekwaam zijn; oin zich van dezelve wdl te bedienen.
Manent (zegt CIDER o) ingenia fenibus , modo permaneant fludium et induliria: nec ea Talton in claris et
honoratis viris, fed in vita etiam privata et quicta (*).
Niet alleen moet eene liefde tot oefening en eene zucht
naar kennis met ons opgegroeid zijn, maar insgelijks
zulk .een naarf'dge ijver, als de ganfche kracht van den
geest noodig heeft , ter beoefening en nalporing der
waarheid langs den grooten sleep van denkbeelden, en
in die duistere fchuilhoeken , waarin de menfchen, en
niet God, Naar beftommeld en verftoken hebben:
Voor die genen , nogtans, (en tot dezulken heb ik het
geluk te mogen fpreken) die zich van der jeugd af
aan
(*) De oude lieden behouden hunne zielsbeganfdheden, zoo
21) tlechts hunne oefening en werkzaamheid behouden: en
zulks heeft niet alleen plaats bij vermaarde en aanzienlijke
manner, maar ook bij een ambteloos en 1111 leven.
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aan der wetenfchappen hebben gebeiligd en in den lust
tot oefening en de zucht naar kennis zijn opgegroeid,
zullen de edelaardige nefeningen, van welke wij handelen, bij algemeene rampen, eenen onwaardeerbaren
troost opleveren, en de grieven des tijds aanmerkelijk
kunnen verzachten. Voor U/ieden, M. H., zal het dus
niet noodig zijn, in eene breedvoerige befchouwing van
de wetenfchappen te treden. Voor U is het overtollig,
haren lof te vermelden; fchoon ook die /of in uwe
ooren altijd wëlluidend is , en gczegd kan_ worden nooit
voldongen te zijn. Of, zijn wij niet aan de wetenfchappen alles verfchuldigd, wat voor ons , als redelijke wezens , in het maatfchappelijke leven, dierbaar en beiangrijk is ? Zij toch , door hare zusters , , de kunften,
begeleid, hebben de menfchen befchaafd, hen tot burgers gevormd, de bronnen van algemeene welvaart geopend, en aan de maatfchappijen vermogen en zekerheid
geichonken. Zij fcherpcn het vethand op , waken. de
hartstogtcn edeler,, de gewaarwordingen kiefcher, de
verbeeldingskracht Ievendiger , den fmaak zuiverder , en
fchenken ons eene ontelbare reeks van voordeelen en
genoegens , welke zonder haar nog in de donkere toekomst zouden verborgen zijn. Of waren het niet de
wetenfchappen, in den ruimften zin genomen, welke
de nevelen van onkunde en driestheid, waarmede de
menfchen in den dageraad van hun beitaan omringd waren , allengskens verdreven , en hen hunne verhevene beflemming waardig maakten? Waren het niet do wetenfchappen, welke bet menschdom, naderhand, in den
flikdonkeren nacht der middeleeuwen rondwarende en
ongelukkiglijk in het flof der barbaarschheid bedolven,
in den ouden, eerwaardigen rang herikelden en tot den
vorigen trap van befchaafdheid en bevallige kennis terugvoerden ? Zien wij niet door haar de verhevenite
waarheden op bet dagclijkfche leven toepasfen? Zien
wij niet door nieuwe uitvindingen en ontdekkingcn de
weldadigite inrigtingen tot /land brengen, werkplaatfen
nit het niet te voorfchijn komen, volkplantingen toene-
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nemen, e n aan de maatfchappij fchatten, aanzien en ver.
mogen, aan de burgers niiverheid, overvloed en aangename geneugten , aan alles. leven en bezieling mededeelen? En zijn het niet de wetenfchappen, welke nog
geduriglijk onzen geest veredelen, deszelfs vermogens
uitbreiden ,en de menfchelijke natuur al hooger en boo,
ger tot meerdere volkomenheid brengen? Ja! overal,
waar wij ons ook wenden mogen, ontdekken wij Karen weldoenden geest. Hij vergezelt ons, werwaarts
wij ons ook begeven, op het land en in de !tad, in
de openbare zamenkomIten en in onze woningen. Hij
verlaat ons niet in onze dagelijkfche bezigheden, in onze uitfpanningen, in onze vermaken. Hij vordert Beene uitwendige pracht of fchitterenden luister, maar
woont overal, waar men hem hulde bewijst en zijnen
gezegenden invloed weet to waarderen, zoo wel in de
nederige ftulpen, als in de paleizen der wereldgrooten.
Hij bezielt alle ftanden der maatfchappij , en fchenkt aan
alles leven en werkzaamheid. Nog meer. Hij vlecht
het fnoer, dat de volken van alle werelddeelen en alle
landen aan elkander verbindt, en eene broederliike gemeenfchap tusfchen dezelve doet !land houden. De
Vorften en Beheerfchers mogen zich wederkeerig eenen
altijddurenden' haat hebben gezworen; zij, die door
de firalen der wetenfchappen befchenen zijn , kennen
geenen haat. De Vorflen en Beheerfchers mogen elkander wederkeerig belagen , 'vervolgen en verwoestingen aanrigten; zij, die aan den boezem der wijsheid
zijn gevoedfterd, hebben beginfels en gevoelens van
zachtmoedigheid en broederliefde nit bare zegenrijke
borften ingezogen , en befchouwen elkander, zonder on.
derfcheid van kleur , taal of godsdienst, als wezens van
dezelfde als kinderen van denzelfden Vader,
wien zij flechts waardiglijk kunnen vereeren door ecnsgezindheid en vredelievendheid, door achting voor menfchenwaarde, waar zij zich ook vertoonen, door eerbied voor hetgene groot en edel is, waar bet ook ontkiemen ;nage, door weldadigheid, door algemeene,uitge.
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webreide,, broederlijke liefde. Overal, waar wij ons
ook wenden mogen, vinden wij de weldadige wetenfchappen met gezellige deugden verbonden. De bevalligheden zweven voor hare treden; haar volgen de be.
Ichaafdheid en het genoegen. Hare koesterende ftraIen
doen de zachttle neigingen in onzen boezem ontluiken.
Door haar fpreidt de Namur de edellie gaven en meest
betooverende eigenfchappen met dubbelen Iuister ten
toon. Door haar wordt ons oog geftreeld door verfchillende voorwerpen , welke wij anders niet zouden ontdekken. Door haar wordt ons harte geroerd door tallooze fchoonheden , welke wij anders onopgernerkt zouden voorbijgaan. Door haar worden onze genietingen
gekuischt en onze begeerten en lusten reiner en edeler.
Door haar leerden wij de regels van befchaafdheid en
welvoegelijkheid betrachten, de genoegens der gezellige verkeering op prijs ttelIen. Door haar !even wij
niet Ilechts voor ons zelve, maar leven wij ook voor
anderen. Zij zijn de faus onzer uitfpanningen en vermaken; de band, die ons met elkander vereenigt; de
ziel onzer gezelfchappen , en het onderpand voor de beltendigheid onzer vriendfchappelijke verbindtenisfen. Zij
vormen, zij voeden, zij verfterken, zij veredelen den
geest; zij breiden hem uit ; zij verheffen hem, en fchenken hem dat heilig gevoel van onafhankelijkheid, dat
voor Alen regtfchapenen man het hoogfte levensgeluk
uitmaakt. Zij voeren ons op tot de kennis van het
ichoone en verhevene, tot de beoefening der deugcl en
eene getrouwe vervulling onzer pligten.
Gelukkig de flervelingen,"die den drempel van haar
heiligdom mogten betreden , en door de lesfen der wijsheid wierden gevormd tot alles, wat fchoon en goedis,,
wat groat is en edel en wel luidt: Waren zij niet de
fieraden van hunnen ftand, de welIust hunner tijdgenooten, het voorbeeld der nakomelingfchap, de web.
doeners van hun vaderland, de glorie der menschheid?
De gefchiedenis van vroegeren en lateren tijd levert ons
hiervan de heerlijklte bewijzen op, Denken wij, om
nit
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uit zoo grooten overvloed flechts eenigen te noemen,
aan eenen SOCRATES, in wien het ideaal van menfchelijke deugd en wijsheid vereenigd fcheen ; aan eenen
PLATO, dien de opgetogene bewondering met den bijnaam van den Goddelij ken vereerde; aan eenen MAEeENAS, den vriend van den edelen F L A c c u s en
van. Mantua's onfterfelijken Dichter, den roein en luister van beider vereeuwigde zangen (*), die door de
wetenfchappen aan A U G U S T U S verbonden, en daardoor de befchermer was der uitmuntendfte mannen, de
aankweeker van kunften , wijsgeerte en verlichting; aan
den jongen r L INIus , wien dezelfde wetenfchap p en aan
den onvergelijkelijken T u.AjANus bociden , die de Romeinfche wingewestcn zoo belangeloos beltnurde en de
behouder werd van velen; aan eenen SCIPIO, den 4.
frikaner ; aan eenen cAjus L/ELIUS, Luctus r URIUS en MARCUS CATO, als mannen, door de wetenfchappen gevormd , in welke door het onderwijs
eene zekere onbegrijpelijke , bijzonder uitmuntende ,
volmaaktheid geboren werd, ons door T u I us, dien
ik reeds eercter had moeten noemen, met al den luister
zijner welfprekendheid voorgetteld in zijne Redevoering
voor den Dichter ARCHIAS, welke, inzonderheid als
eene uitmuntende lofrede op de wetenfchappen en lainften , in eeuwig aandenken verdient gehouden te worden.
Dan — wat behoeve ik 01. , Mijne Heeren , verder
over de waardij der wetenfchappen te onderhouden ,
daar Gij dezelve door eigene ondervinding hebt leeren
kennen ? Gewisfelijk! er moet iets voortreffelijks , ,er
moet iets edels , er moet iets Goddelijks fchier in derzelver beoefening gelegen zijn. De Ouden zijn vol van
Karen lof. En geen wonder: daar toch de letteroefeningen voor den geest even onmisbaar zijn als fpiis en
drank
( P) Mxcenas, atavis edite regibus,
0 et prazfidium, et dulce decus mem! (H 0 R. Ode I.)

0 decus, o Camx merito pars maxima nostm,
neceuas.... (V I R G. Geo)g. Lib. II.)
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drank voor bet ligchaam. Wat zeg ik? Men moge het
ligchaam al verwaarloozen ; men benadeelt daardoortiets
dan een broos en vergankelijk deel, dat ons flechts tot
reisgewaad dient op den togt door dit kortitondig naar een
beter en eeuw.ig leven, en dat , na verloop van eenigejaren, Loch van zelfs wederkeert tot bet ftof, waaruit het
ontaaan is. Maar het edeler deel van den mensch
onze
oniterfelijke ziel, in nohis divina ducenda est CO,
niet te befchaven , niet te volmaken, is een fchandelijk
verzuim, dat geene eeuwigheid herflellen kan. Het is
this pligt , dure pligt van elkcn flerveling, haar te voeden met krachtige en edele fpijzen, niet met veel en allerlei, gelijk de gewoonte van fommigen is, maar,
Bens den raad van SENECA, met het beste en duurzaamfte, ten einde zich dagelijks eenig fleunfel tegen de
vrees voor armoede, voor den dood en andere onheilen
te verfchaffen, en die echte levenswijsheid deelachtigte
worden , welke, volgens dezen wijsgeer, geene kunst
is, gefchikt, om er, door vertooning bij het yolk,
roem mede te behalen; welke niet beftaat in woorden,
maar in zaken; welke niet te baat wordt genomen, om
den dag met eenige vermakelijkheid te flijten, en zich in
rustige oogenblikken voor verveling te bewaren; welke de ziel vormt en bewerkt, bet leven beftuurt, de
daden regelt , en aanwijst , wat men te doen en te laten
heeft; welke bij het roer zit en den koers ftuurt, wan,
neer men tusfchen gevaarlijke klippen dobbert ; zondcr
welke niemand voor gevaren zeker is (f). Niet tot alles , wat er flechts beftaat, maar tot wezenlijk voortref
(*) Die in ons voor Goddelijk te houden is.
(t) Non est philofophia populare artificium, nee ostenta.
tioni paratum: non in verbis, fed in rebus est. Nec in hod
adhibetur, ut aliqua oblectatione confumatur dies, ut demacur otio naufea: animum format et fabricat , vitam disponit,
actiones regit, agenda et omittenda demonftrat„ fedec ad gubernaculum et per ancipitia tluctuantium dirigit curfbm, fine
hac nemo fecurus est. (S E N E C A, De tranq. animi, 9.
Ep. r6.)
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treffelijke onderwerpen, moet zich onze weetlust nitftrekken; en dan zullen wij ontwaren, dat deze oefening, met hoe veel vermaak dezelve ook vergezeld P:a
een hooger, een edeler doel heeft, ons tot een cluurzaam en onwaardeerbaar Neil verifrekt ; dan zullen wij
ondervinden, dat wij het woeiige tooneel der wereld,
waarop wij dikwerf niets dan (mart en fmaad en vernedering inoogflen, verlaten kunnen, zonder ongelukkig
te zijn; dat wij genoegens en rust en tevredenheid kunnen vinden in onze eigene woningen , waar wij een heiligdom bezitten , dat aan de wetenfehappen is toegewijd; waar wij niet blootilaan aan gedurige miskenning en teleurfielling; waar wij niet gargerd 'worden
door de onitandvastigheid en het wufte gedrag van lieden, wier aanleg en bekwaamheden aanfpraak hebben
op onze achting en ons vertrouwen, doch die den verderfelijken tijdgeest niet wederflaan kunnen , en door het
voorbeeld van anderen, met opoffeeing van hunne eigene zelfitandigheid, worden weggefleept ; waar wij, met
den gevoeligen PETRARCHA, in onze boeken onze
vrienden a.antreiren, in wier kring wij ons beilencl.g
mogen verlustigen; die van alle eeuwen zijn, en uit aile
landftreken tot ons komen; die zich beroemd hebben
gemaakt in den oorlog zoo wel, als in de Itaatkunde
en de wetenfchappen; die wij dagelijks kunnen zien , en
die altijd tot onzen dienst gereed zijn; die in ons gezelfchap vertoeven, en hetzelve verlaten, op onzen
wenk; die nooit eenig luidruchtig verfchil lieht,Ln, en
al onze vragen beantwoorden; die ons cens de gefchiedenisfen der vervlogene eeuwen verhaien, ciao de
geheimen der natuur ontdekken; die ons te
leven en gerust te fterven; die nu eens onze zorgen
verdrijven en ons opgeriiimcl en vroliik maken , cian weder onze harten wapenen tegen het lijden, en waarcan
wij de beteugeling onzer driften en onze zoo gelukk1ge
onafhankelijkheid van anderen grootendeels mogen roefchrijven. Ja, M. H. ! het is de beoefening der wenen hiermede mogen wij haren lof als volfchappen
don-

IN ONZEN TIJD.

a65

dongen befchouwen welke, zoo als wij reeds hebben
opgemerkt , den krachtigilen troost oplevert in tegenfpoeden en wederwaarcligheden, welke den ouderdom
verrnaakt en opluistert, en med.ewerkt tot het bereiden
van een zacht en vreedzaam Iterfbed.
Veteres guidon philofophi (zegt CICERO, de Finib.)
in beatorwn irfralis fingunt , qualis naturd fit vita fapientbum, quos cura omni liberates, nullum necesfariunt
pits cultunt aut paratum requirentes , nihil aliud esfe
acturos, putant, nifi rrt omne tempus in quaerendo ac
discenrlo , in naturae cognitione confumant. Nos autent
non folunt beatae vitae istam oblectationem videmus , fed
etiam levamentum miferiarum. Itaque multi, cum in po.
testate esfent hostium ant tyrannorum, multi ix exfilio,
dolorein luau; doctrinae 'halo levaverunt (*). ja! van
deze zijde vertoonen zich de wetenfchappen in bet beminnelijkae licht. In rampen en tegcnfpoeden leveren
zij de beste vertroosting op. Al zuchten wij ook on+
der het geweld van eenen vijand; al kwelt en knevelt
ons ook een dwingeland; al moeten wij ook in ballingfchap rondzwerven, de letteroefeningen kunnen onze
nooden Ienigen, onze grieven verzachten. In dergehike omllandigheden hebben zij een onbegrijpelijk verrnogen, eerie hemelfche kracht. Van onze posten verlaten, van onze gewone bezigheden vervreemd, uit
on(*) De oude wijsgeeren maken verdichtfelen omtrent de
(zoogenaamde) eilanden der zaligen, om te fchetfen, hoedanig het leven der wijzeu in zijnen card is. Zij meenen, dat
deze , van alle zorgen bevrijd, en zouder eenigen noodzakelijken toeflel voor het leven te bchoeven, naar niets ander&
fireven zullen, dan om al hunnen tijd in het onderzoeken ea
iteren kennen der natuur te befteden. Doch wij zien, dat
de wijsheid niet flechts het vermaak van een gelukkig leven,
maar ook eene verzachting van ellenden is. Immers hebben
velen, afs zij in de magt van vijanden of tirannen waren,
velen in ballingfchap, hunne fmart door de beoefening der geleerdheid verzacht.
DIENGELW. 1317. NO.

6.
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onze betrekkingen gerukt , blijft ons niets overig, dan
onze toevlugt te nemen tot de beoefening der wetenfchappen. Het is toch aan geenen twijfel onderworpen, of wij worden door de natuur tot werkzaamheid
gedreve n. Sant autem clariora, vel plane perfpicua,
wee dubitanda indicia naturae, maxirne fcilicet in homine, fed in omni animali, ut appetat animus
quid agere femper , neque ulla condition quieten; fernpiternam posfit pati. 'tape, ut quisque optime natus
inflitutusque est , esfe (minim nolit in vita, fi gerendis
negotiis orbatus , posfit paratisfimis vesci voluptatibus:
non; aut privatim aliquid gerere malunt, aut, qui alglare anirno funs, capesfunt rempublicam honoribus
imperiisque adipiscendis, ALIT TOTOS SE AD STUDIA
DOCTRINE CONfltRUNT (*). En nu, M. H., wanneer
de tijden zoodanig zijn, dat die genen, qui altiore
font, geenerlei lust inter gevoelen , of geene gelegenheid hebben , om den ftaat in eenigen post van eer
of gezag van dienst te zijn, wat blijft er dan voor hen
overig, dan zich met geheel hunne ziel op de wetenfchappen toe te leggen, waartoe zij reeds van zelfs
door de natuur gedreven warden? Omnes enim trahiTrlur et ducimur ad cognitionis et fcientiae cupiditatem,
in qua excellere pulchrum patamus (t).

Ge.
(*) Er zijn zeer duidelijke en ontwijfetbare kenteekenen
der natuur, wel bijzonder in den mensch , doch evenwel ook
in ale dieren, dat de geest altijd iets wil verrigten , en op gee.
ne voorwaarde eerie altijddurende rust kan verdragen. Naar
mate toch iemand beter van aanleg en beret. onderwezen is,
des re minder zoude hij willeu leven, indien hij , van werkzaamheden verftolten, flechts to genieten had: want de menfcheu /ever eenige bijzondere bezigheid te verrigten , of zij, die van verhevener acrd zijn, belasten zich , door
eerambren en geza g: aan to nemen, met de zorg voor de alge.
rneene belangen , of zij leggen zich ganfchelijk toe op de be.
oefening der geleerdheid.

(t) Wij alien toch worden tot de begeerte mar kenuis en
we-
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hij, die het daartoe niet aan de gelegenheid
en iniddelen ontlsreekt! Gelukkig hij, die daartoe van
der jeugd is opgeleid, en in betere tijden de gronden gelegd heel! Gelukkig hij, die, welk een loop ook de
wereldfche zaken molten nemen, welke donkere dagen
van bekommering, van lijden en verdrukking hij ook
beleveii moge, zich aan de borilen der achtbare wijsheid laven , en in hare amen eene veilige fchuil- en rustplaats mag vinden! Deze wijkplaats hebben ook, in alle
tijden en bij alle volken, de braafflen, de edelflen, deZulken , die van eenen meerverhevenen aard waren, onder den druk van rampen en dwingelandije, gereedelijk
gezocht en gelukkiglijk gevonden. Van bier, dat de woderwaardigheden , bijzondere perfonen overgekomen,
hoe verfehrikkelijk ook in den eerflen opflag, bun op
den duur niet zelden tot voordeel en zegen verftrekten.
Van bier, dat de letteroefeningeu en geleerdheid, gelijk
zij den ongelukkigen vertroosteden en bemoedigden,wederkeerig van dezen den grootften dienst door ophelderingen en uitbreidingen mogten ontvangen. Van bier,
dat wij menigmaal mogten ontwaren, dat de kunften en
wetenfchappen de heerlijkite aanwinst verkregen, tot
den hoogiten Inister werden opgevoerd, juist in tijden
van algerneene beroeringen en volksrampen.
Zoo mogt ten der oude wijzen ,door de deugd en wetenfchappen eenen fcliat hebbende verworven, die hem
nimmer konde ontnomen worden en alle wereldfche goederen overtrof, met een gevoel, dat geen keizer of koring., geen veldheer of flaatsman, zoo hij de waarde
der wetenfchappen niet bij ondervinding kent , eeniger.
mate kaa befeffen, en met erustheid tevens, uitroepen, terwiji hij niets buiten zich ineclevoerde: omnia
meet porto mecum (*). Zoo getroostte zich
Gelukkig
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wetenfchappen gedreven, en nehren het fchoon, daarin tilt to
=men.
(*) 1k heb al het mijue bij mij,
Ta
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lands, eene vrijwillige afzondering, en vond in de ftille
beoefening van de letteren en den landbouw eene rijke
vergoeding voor het geniis van de eer en den luister,
waarop hij te Rome zoo regtmatige aanfpraak had. Zoo
genoot MARCELL us, alleen door de beoefening der
wetenfchappen , in zijne ballingfchap al het geluk, voor
betwelk de menfchclijke natuur vatbaar is. BR.UTUS
zag hem in dien vernederden, en voor elken regtfchapenen Romein zoo hoogst ongelukkigen , that , en dacht ,
dat hij, terugkeerende zonder MARCELLIJS, eerder
in ballingfchap fcheen te gaan dan deze, die in dezelve
gebleven was. Zoo zocht CAT o het fmartelijk gevoel, dat hij de eenige overgeblevene Romein in Rome
was, door de letteroefeningen te verzachten, en zat,
volgens de getuigenis van CICERO, in de boekverzameling van den jongen LucuLLus, in het midden
van den ruimiten overvloed, even als een zwelger,,
zich in de boeken te vergasten.
Doch — wat behoeven wij ons op vreemden te beroepen, daar ons eigen vaderland ons, te dezen aanzien, zulke overtuigende bewijzen , zulke heerlijke voorbeelden oplevert. Waar is eenig yolk op den aardbodetn, dat zoo veel heeft geleden, met zoo, vele rampen
heeft moeten worftelen, en in al dat lijden en al die
rampen zoo veel itandvastigheid, zoo veel cooed, zoo
veel grootheid heeft betoond , als het Nederlandfche
y olk ? Denken wij flecks aan de eerfte vestiging van
onze onafhankelijkheid, aan dien tijd van geweld en beroering , toen het zwaarlijvig gebouw (gelijk onze
HOOFT zich uitdrukt) ter tinne toe werd opgetogen,
met zoo geringe hulp van anderen, en onder 't gedurig
rammeijen des vijands op 't onbettorven metfelwerk.
Verplaatfen wij ons met onze verbeelding in het midden
en laattle gedeelte der Ade, en in het begin der I7de
eettw. Wanneer men van algemeene onheilen en yolks•
rampen fpreekt , dan kunnen die tijden ten doorluchtigen voorbeelde dienen. En, Mijne Heeren1 zag men
niet
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niet nit die tegenfpoeden, uit die ellende, uit die won.
flaing onze vrijheid , onze onafhankelijkheid , onze grootheld, onze glorie met luister ten voorfchijn komen?
Ja! wat onmogelijk fcheen, gebeurde, en van die rampfpoedige tijden dagteekent zich onze nationals roem ,
ten aanzien van kunften ,en wetenfchappen. Wat wij
ook vender moesten verduren; welke verdeeldheden en
woelingen ons vervolgens van binnen ook teisterden;
welke fchrikkelijke en geweldige oorlogen ons van buiten ook beflookten — midden onder dat alles, terwijl
eRomwELL en naderhand.nog weder de Engelfchen
ons aanvielen; terwijl de Portugezen in het Noorden
ons beoorloogden; terwijl het groote en magtige Frankrijk , onder een' Vorst, dien de were/dheerfchappij toelachte, het kleine en zwakke Nederland bij de keel had
gevat en fchier den gorgel toedrukte; terwijl de Munlterfche Bisfchop onze velden verwoestte , en onze dappere voorouders binnen deze ftad zijn geweld verduurden ; terwijl het Haagfche graauw, met de woede van
kannibalen, plaste in het bloed van de BE wIT TB N;
terwijl alles waggelde , alles dreigde in te . ftorten ,
en niets dan de moed en hoogfte infpanning van alle
krachten (waarvan men . thans geen denkbeeld meer beef*
den itaat, onder den zegen des Allerhoogften, behielden en voor eenen geheelen ondergang bewaarden —
midden onder dat alles fchoot de eens geplante boom,
der kunften en wetenfchappen welig op , wortelde zich
vast in onzen drasi'en bodem, aan de golven ontwoekerd en door het bloed van zoo vele edelen geheiligd,
breidde zich uit , bloeide en droeg vruchten , zoo fchoon
en heerlijk, als noch vroeger noch later tijd heeft mogen
aanfchouwen. o! \Vie herinnert zich niet met een hart,
kloppende van liefde en eerbied voor onze groote voorouders, en met kaken, gioeijende van fehaamte om een
laag en verbasterd nakroos.t , dezen fchoonen ,doorluchtigen , heiligen tijd? En wie denkt hierbij tevens niet
met gevoel en bewondering aan die groote en beroemde
mannen ,
in fpijt van rampen en onheilen , van woeT3
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ihigen en verdeeldheden, welke den ilaat zoo grievend
teisterden, en waarmede velen hunner perfoonlijk.moesten wortlelen, met onvermoeiden ijver de kunflen en
wetenfchappen bleven beoefenen ? Wie denkt bier niet
aan eenen D OUSA, SCALIGER, JUNIUS, HEINSCRIVERIuS,SALMASIUS,GRONovIUS

erivossxus?aan eenen HOOFT, BRANDT,CATs,
VAN BAERLE, VONDEL, Hu y GENS, DE DECK E. R, en aan den roemruchtigen Balling, wien ik flechts

21166n had behoeven te noemen, of liever, wien ik niet
modig heb te vermelden, daar de naam van DE G R o o T
in aller harten gegriWeld is ? — Dan , het worth tijd,
dat ik mij 13ekorte , daar ik , -Clans eenen zoo- aangenamen weg bewandelende, te laat befpeure, dat ik reeds
te verre ben afgedwaald.
Wij hebben dus gezien, dat de wetenfchappen, in
tijden van onrust en beroeringen welig tierende, de beste middelen zijn , om troost en bemoediging in het lijden
en onder de verdrukkingen te verfchaffen. mogt
dan TuLLzus zeggen : Caeterae neque temportim
flint , neque act aturn oinnium , neque locorum. Haec
Pudia fecundas res ornatat , adverfis perfugium ac fomogt hij er bijvoegen;
iatiton prembent (*).
Deze eiSTUDIA
SENECTUTEM
OBLECTANT
I1 C
genfchap Nat ons nog te befchouwen.
Ja! de beoefening der wetenfchappen . vermaakt den
Quderdom; zij levert, in dat eerwaardige levensperk ,
het edelite voedfel op voor den geest , en bereidt eene
zachte peluw voor de doodfponde des grijzen.
Welk een aanlokkelijk onderwerp , eener afzonderlijke
verhandelinge overwaardig ! Of zoude bet niet bekoorlijk
en ftreelend zijn, het beeld van eenen grijsaard te fchetfen , die zijne tevredenheid, zijne genoegens , zijne rust ,
(*) De overige oefeningen voegen niet in alle tijden, noch
tan elken ouderdom, noch op alle plaatfen. Deze fchenkeu
its voorfpoed fieraad, in tegenfpoed toevlugt en troost.
(f) Doe oefeningen vermaken den ouderdona.
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zijne kalmte, zijne bedaardheid, zijne vrolijkheid, zijne
opgeruimditeid, en bereidvaardigheid tevens , om deze
wereld te verlaten, voor een aanzienlijk gedeelte, aan
de letteren en wetenfchappen verfchuldigd is? eenen
grijsaard, in quo adolescentis est al/quid, qui corpore fe.
nex esfe potest, animo nunquam erit ? (*) eenen grijsaard, die door zijn eigen voorbeeld de uitfpraak van
ULLIUS bevestigt: Sever in his fizteliis viventi non
intelligitur,, quando obrepat fenectus. Ita fenfim fine
fenfu aetas ftwescit , nee fubito frangitur: led diuturni.
tate extinguitur
Dan, Mijne Heeren! zoude dusdanig tafereel, hom
fchoon en uitlokkend zich hetzelve ook vertoonen moge, niet overbodig kunnen fchijnen in eene vergadering,
die het voorregt heeft van nog gedurig in haar midden
eenen man .te aanfchouwen , aan wien ik de weinige
trekken, Welke ik u van eenen, door de wetenfchappen begunfligden, grijsaard gegeven heb, gaarne erkenne verfchuldigd te zijn? Gij zult mij toch we/ niet van
vleijerij verdenken, eerbiedwaardige vader BE anOER.t
wanneer ik, ter bevestiging mijner dat de beoefening der wetenfchappen den ouderdom vermaakt , en
het hare bijdraagt, om een zacht en vreedzaam fterfbed,
te bereiden, mij beroepe, mij met vertrouwen , met overtuiging voor ons alien beroepe op uwe weltevredenheid, op uwe zielsrust, op uwe zoo bekende goeclhar•
tigheid, op uwe nog jeugdige vrolijkheid, op uwe zoo
mannelijke bedaardheid, op uwe refit christelljke gelatenheid, op uwe kinderlijke onderwerping aan den wit
des algoeden Vaders , die u zulk een' kalmen en gezegenden ouderdom gelchonken heeft -- en . op Mile . bereid(*) Die iets van eenen jongeling heefc, die naar het hgchaam grijs kan zijn, mar de ziel nimmer zal verouden.
(t) Die altijd bij deze oefeningen leeft, befpeurt vier,
wanneer de ouderdom aanfluipt. Aldus words men . langzainerhand en ongevoelig oud, en het level) wordt niet fchielijk
geknak r, maar door langdurigheid van rijd uitgebluscht.
T4
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reidvaard i gheid, om, op zijnen eisch , wederom in zijne handen over te geven Bien onfterfelijken pest, welken gij bier zoo heerlijk hebt ontwikkeld en voorbereid. Neen! gij zult mij niet van vleijerij verdenken, (en
die mij kennen, eerwaardige varier! weten, dat ik daarvoor te eenemale ongefchikt en onvatbaar ben) indien
ik u hier voor ons alien, die ook eens zulk eenen gezegenden toefland, zulk eene honesta fetacctus wenfchen
te genieten , als een voorbeeld ter navolginge voorlIelle;
indien ik uw beeld met weinige trekken poge te fchilderen , en daartoe eenige dichtregelen overneme, in Welke gij zoo volkomen gelijkend getroffen zijt :
13efchouw mijn' grijzen hier! op 't effen, flatig wezen
Is zelfgenoegzaamheid bij rust der ziel te lezen.
Wat maakt voor hem thans uit de waarde van 'c beftaan?
De vrienden zijner jeugd zijn voor hem heengegaan;
Zij is niet meer, aan wie hem de echtknoop had verbonden;
I-lij flaat als de eenzame eik op heide of woeste gronden ,
Die flechts aan fleen of fIrnik de onvruchtbre ichaduw biedt.
o neen! 't vermaak van hopen heeft hij niet.
De fmart
De driften, die zijn jengd zoo veel genoegen gaven 9
Zijn veerkracht, fterkte zijn nu in zijn hart begraven.
Ilij voelt geen wenfchen meer. Had hij in vroegren tijd
2ich aan d'ondankbren last van y olk en (hat gew.ijd ,
Thans deelc hij weinig in der volken wisfelingen.
Hij zier zijn fchreden door een nieuw geflacht omringen,
Dat vreemde wetten volgt, naar andre zeden leeft.
Het bloed kruipt loom en traag. 't Hoard waggelt. 't Ligchaam
beeft.
Nogtans kunt ge in 't gelaat, in de achtbre wezenstrekken
Geen fombre treurigheid, maar zachte kalmte ontdekken.
2iju glimlach !freer het hart, gelijk in wintertijd
Nog foms een zonnefiraal 't befneeuwde veld verblijdt.
Vanwaar die rust? die vreugd? of 't Zijn tie fraaije kunften,
Die nog zijn grijze kruin belonren met haar gunften;
De wetenfchappen zijn hem trouw, verandren nooit:
Zijn winter words door haar nog met gebloemt' beflrooid.

Eu nu, Mine Heeren! nadat ik u den ongelukkigen
tijd
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welken wij beleven, gee/last heb; nadat ik u,
in het algemeen, de voortreffelijkheid en hooge waarde
der wetenfchappen , en , in het bijzonder , derzelver
vermogen, om in tegenfpoeden de beste vertroosting
op te leveren, en in den ouderdom te vermaken, heb
voorgefield, nu zult voorzeker de gegrondheid van
het, bij voorraad door mij gegeven, antwoord op de
vraag : hoc zich de beoefenaar der wetenfchappen onder
den ongelukkigen invloed des tegenwoordigen tijds be.
boort te gedragen? met geheel uw hart erkennen entoeflemmen, en ik zal wel niet noodig hebben, om ulieden , zoo weI als mij zelven, te bemoedigen en aan te
fporeii , om ons , in dezen, waarlijk ongelukkigen en
onheil voorfpellenden, tijd, met vernieuwden ijver en
met onze geheele ziel aan de wetenfchappen toe te wijden, en dezelve met verdubbelde vlijt te beoefenen.
Neen , M. H. !de wetenfchappen zijn beminnelijk genoeg
in haar zelve. Zij nooden ons. Zij fpreiden hare bekoorliikheden ten toon. Hare lokftem is onwederflaanbaar.
De omflandigbeden werken 'mule. De tijd dringt met
Itracbt, en bet voorbeeid van onzen eerwaardigen grijzen, die den koninklijken weg, welken hij van derjeugd
of is ingeflagen, met welberadenen moed /weft bewandeld, fpoorc ons aan, om zijne voetftappen te drukken, ten chide uit de bronnen zelve die echte levenswijsheid te fcheppen, welke de rampen dezes /evens lenigt , en de grievendfle wederwaardigheden met /landvastigheid doet verdragen. Gave God (en, welk ecn
akelig voorgevoel mijnen geest ook moge benevelen,
dezen wensch kan ik nog niet onderdrukkep) gave
God, dat wij ons dierbaar, ja , hoe ook Vernederd,
toch altijd dierbaar, vaderland nog tens weder vrij en
onafhankelijk, en bloeijend en gelukkig mogten zien! en
dat wij weder, als in vroegere tijden, in rust en vrede
en eensgezindheid, de letteren , de kunften en de wetenfchappen beoefenen, en in die oefening ons geluk
zoo wel, als het heil en den roem van het vaderland,
zoeken en vinden mogten!
WAA T
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WAARNEMING , OVER DE WERKING VAN DEN ZOOGE.
NOEMDEN , DOOR DR. SCHUTZ TE BRUCIISAL BEREND GEMAAKTEN, WONDERSTEEN (miracuWen Heilflein) IN DR WITTE ZWELLING
VAN HET KNIEGEWRICHT. Door Dr.
A. R. HESSELBACH, te Wurzburg.

II. C. , a.8 jaren oud , werd in het jaar 1804, op reis zijnde, door de venusziekte befmet, en door kwakzalvers
flecht genezen. Nadat er twee jaren verloopen waren,
ontdekte deze man aan de inwendige zijde van het regter been, onmiddellijk onder de knit, een klein en pijnlijk knobbeltje, hetwelk gedurig grooter werd, openbrak , en in eene zweer veranderde van omtrent drie
dtiimen middellijn. Zij werd , na omtrent een half jaar
geduurd te hebben, door loodmiddelen geheeld. Ruim
een jaar daarna ontflond er dergelijk een knobbeltje aan
de regter zijde van de borst , omtrent de zevende rib,
betwelk insgelijks doorbrak , maar binnen 14 dagen door
eene oplosfing van bijtende kwik (mercurius fubl. corrofivus) genezen werd. In het jaar 1809 openbaarde
zich aan het bovenite gedeelte van bet linker fcheenbeen
binnenwaarts Weder een knobbeltje, hetwelk bij aanraking gevoelig was. De lijder floeg er in den beginne
geen acht op , denkende, dat het mogelijk verdwijnen
zoude; maar het groeide gedurig aan, was pijnlijk bij
bet gaan, terwij1 de knie onder hevige en ftekende pijnen dikker werd. Hij raadpleegde onderfcheidene geneesheeren; maar de kwaal verergerde, in weerwil der
door hen toegediende middelen; de zwelling der knie
groeide aan; bet knobbeltje werd Reeds grooter; bij kon
Beene laarzen meer aantrekken , en niet dan met moeite
ilechts weinige fchreden gaan.
Den 28 Maart 18x1 kwam de lijder ook tot mij, en
ik ontwaarde het volgende: op de gemelde plaats aan
bet fcheenbeen was eene ongelijke beenuitzetting, die
de grootte van een hoenderei had; de daarover liggende
be-
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bekleedfelen waren rood en pijnlijk; de knie was ter
grootte van een hoold. uitgezet , zonder dat men er echter vochtgolving in kon ontdekken; derzelver bekleedfelen waren bieek , de aderen blaauw doorfchijnende, en
het gewricht half gebogen, pijnlijk, en niet dan met
moeite beweegbaar ; de eetlust was gering; de nachten
werden meestal ilapeloos doorgebragt , en de lijder vermagerde buitengewoon.
Ik herinnerde mij, in cone verhandeling van Dr.
s c HUTz (*) genezen te hebben, dat hij onderfcheidene zwellingen van het kniegewrieht door den, in fommige ftreken langs den Rijn dus genoemden, wonder.
been (rniracuMfen Ileilllein) genezen had, en ik nam
het befluit , daarmede eerie proef te nemen.
Het middel volgens het voorfchrift van Dr. SCHUTZ
(t) bereid zijnde, liet ik twee lood van hetzelve in 24.
oncen water oplosfen, en gewarmd (S) met doeken op
bet lijdende deel leggen.
Toen ik den lijder den volgenden dag bezocht, optdek(*) Sammlung feltener und auserleftner chirurgifcher Beobachtungen und Erfahrungen von J. IL VON SIEBOLD,
B. S. too.

(t) Neem witten aluin 16 oncen.
Groene vitriool 8
Blaanwe
Spaansch groen i once.
Ammoniakzout 4 dr.
Dit mengfel, tot poeder gewreven zijnde, doet men in
een' pot of ander garden vat, zet hetzelve op gloeijende
kolen on1 to fmelten; we! dooreen gemengd,_ hat men hetzelve, van het vuur genomen, weder hard worden. Nit 24
wren wordt het mongrel gertooten en fijn gewreven; ten ge.
bruike lost men twee lood van hetzelve in twee ponden water op.
(S) Volgens het voorfchrift koud ; maar over het algemeen
is verkieslijker, dat ieder. uitwendig aangewend geneesmiddel
eene aan het lijdende deel gavenredigde temperatuur hebbe ,
un zij men door het aanwenden der, kande ecne bijzondere
bedoeling heeft.
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date ik reeds blaartjes op de buid, vooral ter plaatfe
van de beenuitzetting, en de lijder voelde dear en in
het gewricht minder pijn.
De oorzaak der kwaal van eenen venerieken aard zijnde, liet ik den lijder den mere. praec. ruber met antim.
crud., volgens het voorfchrift van Dr. naRG te Stargard, toedienen (*).
Den 30 Maart vertoonden er zich reeds eenige blaren
met eenen donkerrooden kring, welke hevig jeukten;
daarentegen waren de pijnen in bet gewricht en de beenuitzetting minder geworden. Dagelijks ontwaarde men
meer blaren, vooral op de beenuitzetting en in de knieholte , terwijl de lijder beter kon gaan en de dikte bij
voortduring kleiner word. Met de inwendige middelen
werd met klimmende giften voortgegaan, terwijI hij
over dag de oplosfing onafgebroken gebruikte. De blaren verfpreidden zich fterk , en vormden zwarte korften
ter grootte van een ftuiver.
Den 18 April, nadat de lijder tot 3 greinen mere.
praec. ruber met 2 drachmen antim. crud. geklommen
was, vertoonden zich de voorboden .der kwijling, en
den 21 was dezelve reeds volkomen aanwezig. Het gebruiken van bet kwik-oxyde werd nu geflaakt , en; in
plaats van eene once, werd maar eene halve once van het
mengfel opgelost, dewij1 de zwelling bijna geheel verdwenen was ; ook begonnen de blaren te droogen.
Den 29 April gebruikte hij weder twee greinen kwik.
Den 2 Mei was de zwelling geheel weg , de beweging
onbelemmerd, en de lijder ging zonder pijn of moeite.
Met de kwik werd in verminderde hoeveelheid voortgegaan; desgelijks met de oplosfing van den wonderfleen.
De korften vielen af, en er bleven donkerroode vlekken
over. Den it Mei was de lijder geheel herfteld, zoodat
hij
(*)
Mere. praec. ruby. gr. I.
Antint. crud. dr. II.
f. pulv. fubtilisf: div. in VIII. p. aeq.
des morgens
en des avonds ddn poeder.
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bij ziine gewone bezigheden verrigten en zich aan alle
inchtsveranderingen blootitellen kon. —In het jaar 1813
zag ik hem weder,, wanneer hij mij verzekerde, niets
ineer to befpeuren; beide knien waren gelijk, en alleen
door de likteekens der blaren kon men nog onderfcheiden, welke derzelven te voreu was aangedaan geweest.
Daar de aldus genoemde witte zwelling der gewrichten , en vooral die van het kniegovrieht , in ons land
niet tot de zeldzaam voorkomende gebreken kan gebragt
worden, en derzelver genezing, zoo als de vermaarde
VAN GESSCHER (*) te rest aanmerkt , ten uiterfte
bezwaarlijk, om niet to zeggen onmogelijk words; zoo
hebben wij de bovenflaande waarneming ter mededeeling niet onwaardig gekeurd, ten einde er bij voorkomende gelegenheid ook met dit middel proeven ter genezing van zulk een lastig als gevaarlijk ongemak zouden kunnen genomen worden. Onder de aanwending
van de meeste der tot hiertoe tegen dit gebrek aangeprezene middelen is het toch mar zelden ,dat men zich
op eenen volkomen gelukkigen uitilag beroemen kan. In
verreweg de meeste gevallen moet men zich te vreden
houden, wanneer dit ongemak reeds eenigen tijd geduurd
heeft, indien de lijder met eene overblijvende itijfheid
of oribewegelijkheid van het gewricht vrijkomt; terwiji
niet zelden het leven van den lijder,alleen door verlies
of afzetting van het aangedane deel kan behouden worden. Het ware dus to wenfchen, dat er een uitwendig
middel konde gevonden worden, hetwelk, door naar
de plaatshebbende omitandigheden gewijzigde inwendige
middelen onderiteund, in de meeste gevallen van eene
ineer bepaalde zekerheid dan de tot hiertoe aangeprezene
zoude zijn. De eenvoudige en gemakkelijke bereiding
van het boven opgegeven middel en deszelfs onkostbaar(*) Proeve over de voornaomfle langittrie,re Gezwellen.
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baarheid maken, naar ons inzien , hetzelve ter nadere
prOefneming niet ongefchikt, waartoe ook wij bij voorkomende gelegenheid zeer genegen zijn.
Dan, terwijl wij dit middel ter verdere beproeving
voorftellen,kunnen Wij niet voorbij met weinige woorden Van een ander te gewagen , met weiks aanwending
wij ter genezing van dit lastig ongemak herhaalde reizen
allergelukkigst geflaagd zijn. Na dit ongemak, hetwelk ,
met uitzondering van zeer weinige gevallen, door vermenging (comp/icatie) met rheumatieke, fcrofuleuze of
venerifche ziekten zoo veel te hardnekkiger wordt , onderfcheidene malen, bij eene gepaste inwendige behandeling, nogtans met vele der gewoonlijk opgegevene
uitwendige middelen vruchteloos behandeld te hebben;
zoo dachten wij eindelijk ook eene proeve te molten nemen met de door AUTENR.IETH (*) tegen den kinkboest zoo zeer aangeprezene zaif, bef1aande uit den met
eene vette zelfftandigheid vermengden braakwiinfteen,
(tartarus emeticus) hetwelk met een zoo goed gevolg
gefchiedde, dat wij, van vier ons binnen den tijd van
twee jaren voorgekomene gevallen, waarvan &n bij onze komst bijna reeds hopeloos was, (daar 11 ,A ongemak door de ons voorafgegaan zijnde miskend fchecn)
drie geheel herfleld, en het vierde , als reeds te vcrre
gevorderd om volkornen genezen te kunnen worden,
iogtans, met wegneming aller toevallen, met behoud,
alleen met verfajving van het kniegewricht , genezen
hebben.
Het
(*) Zie daarover Yerfuche far die praktifche Heilkunde ven
Prof. J. H. AUTENRIETH, I B. I H. pag. 127-134.
Tubingen 1807. De zalf worth aldaar dus voorgefchreven:
F Axung. port. rec. 5 I.
Tart. potasfae flib. dr. gs.
111.

Naar de omflandigheden namen wij op deze hoeveelhe?d
renzel meer of minder braakwijnlleen, dan bier worth voorgefchreven.
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Het beftek van dit Tijdfchrift niet gedoogende
over breedvoeriger te handelen, zullen wij mogelijk
Tangs eenen anderen weg het belangrijkfte dezer gevallen
mededeelen. Wij willen alleen bier nog doen opmerken ,
dat door de herhaalde aanwending dezer zalf (*),waar.
mede wij eene algemeene, zich geheel over het lijdende
deel uitarekkende, prikkeling beoogden , een uitflag
voortgebragt werd, dat de koepokken z66 nabootfte,
dat een hiervan onkundige hetzelve ligtelijk met deze
zoude verwisfeld hebben; alleen verfchilde dit uitflag
van de koepokken door de fchielijke opvulling met etterachtige floffe en fpoedig daarop volgende opdrooging. Door iedere uitbotting werd telkens eene min
of meer aanzienlijke hoeveelheid flof ontlast, hetwelk
na iedere opdrooging door herhaalde inwrijvingen op,
nieuw bewerkt werd , waarna de zwelling en andere toevallen fteeds verminderden.
Dat de aandacht der kunstgenooten tot deze middelen getrokken worde, en dat, door de aanwending van
beide, vele anders ongelukkige lijders heriteld en vat,
verminking bevrijd mogul blijven !
F. A.
(*) Wij zouden insgelijks Met ongenegen zijn, dit middet
ook bij andere ongemakken, waar het op eenen fterken
wendigen prikkei aankonit, te beproeven; vooral hebben wij
gedacht, of bet in de croup, uitwendig in den hals gewrey en, bet zij door tegenprikkel of afleiding, niet van goede
gevolgen konde zijn. Het fpreekt van zelfs, dat de inwrijvingen , in deze fnel doorgaande ziekte, genoegzaam flak
en elkauder fpoedig opvolgende dienen gedaan te worden.
IRV , OVER HET NAGESLACHT VAN DEN VERMAARDEN MENT%
ZISCHEN BOERDRUKKER PETRUS SCHäFFER , NAAR 'S HERTOGENBOSCH VERHU1SD , EN ALDAAR UITGESTORVEN.

Door Mr. w. C.

ACKERSDIJC1C,

te Utrecht.

In de oniangs uitgekomene, zoo beiangrijke, en met den
gouden eerprijs van de liollandfche Maa;fchappij bekroonde,
Ver-
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Verhandeling van den 'leer TACODUS Ito N I N o, over. den
, uitvinding, verbetering en volmaking der Bockoorfpron gde
drukkunst, worth zoo veel lof toegevoegd Ran den Mcntzifchen Boekdrukker PETRUS SCHEFFER., Of, zoo als hij
zich bij de eerlle uitgave van het Pfalmboek met vermelding
van zijnen naam in 5457 aoeiude, PETRUS SCHOFFER DE
GERNSZHE1M, dat bet te dezer gelegenheid Met te onpas
fchijnt te komen, het volgende omtrent zijne nakomelingen,
derzelver verhuizing naar de Nederlanden, en het uitfterven
van zijn nageflacht in den laatflen mannelijken atitammeling
binnen dit Koningrijk , mede te deelen.
PETRUS SCHEFFER,fchoonzoon van jotIA NNEs FUST
of FAUST, ZOO men meent , in 1502 of 1503 overleden, oe,
fende de boekdrukkunst te Mentz. Het was voor hem, volgens getuigenis van den Beer F ONIN G, bewaard, de te
Haarlem zoo gebrekkig nitgevondene, maar te Mentz eenigzins verbeterde, kunst van boekdrukken tot den hoogstmogelijken trap van volkomenheid te verheffen, en genoegzaam
tot dien fland te brengen, waarop dezelve nog wordt uitgeoefend; hij word daarin opgevolgd door zijuen zoon, AmDIES SCHEFFER., die deze kunst aidaar voortzettede tot
1533; deszelfs zoon, mede JOHANNES genaamd, en dus de
kleinzoon van den verdienflelijken PETRUS SCHEFFER,
begaf zich mar 's Hertogenbosch , hoofciflad der Provincie
Noord- Braband. MARCHAND, die in zijne Histoire de l'origine de l'Imprimerie, it la Haye 1740, eene breedvoerige
geflachtlijst van SCHEFFER heeft gevoegcl, welke ik hier
Met verder, dan tot mijn oogmerk dienflig is, zal herhalen,
vermeIdt die verhuizing, en wel, dat hij zijne woonplaats
nam in voorzeide !lad, in het verguld mislaal, in de kerkftraat, waar hij verfcheidene boeken drukte, van welke MARC H A ND er echter geese kende; er er nogtans van voorhanden; bet oudfle, dat mij is voorgekomen, en met anderen onder mij berust, en hetgeen mogelijk het eerfte van alien is, draagt den. titel: „ Petriscus Georgii Macropedii fa„ bn!a iucundisfima, Bufaducis spud joannem Schoefferum.
„ anno virginei partus MDXLI. menfe vero junio” 8°; men
Ninth daar achter een prentje, vertoonende een bosch en jagets met honden in het verfchiet, en op den voorgrond een'
naakten man, houdende het wapen der flad 's Hertogenbosch,
welk prentje men juist hetzelfde °minuet achter een boekje,
ge-
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getiteld: Eenen fchoenen fpieghel van eenen duechdelyeken
„ leven. Gheprenr tot Shartoghenbossch by my Gerart van„ der Hatart wonende in die kerckfiraec recht teghen die
fchole over, int iaer ons Heeren MD ende XL in Junk;
ten blijke, dat JOHANNES SCHOEFFER in de drukkerij ,
hetzelfde huis, in 1540 of 1541, GERART VAN DER HA..
TART opgevolgd is; terwijI deze daarin was voorafgegaan door
L AU R ENS HAIJEN, zoo als onder andere blijkt uit eenboekje,
getiteki: „ Dat wonderlycke /even der gefellen des heylighen
Vaders Since Franciscus geprent Tfthertogenbosch cegen die
• chole
f
over bi mi Laurens Hayen in die kerckfiraet int faer
„ ons Heeren MCCCCC ende XIIII.” J 0 H ANNES, die de
fpeliing van zijn' grootvader in den geflachtnaam behouden had,
zich noemende SCHOEFFER, flied in 1565, nalatende eenen
zoon , al mede joeA NNE s genaamd, die reeds den geflachtnaanz
in s CHEF FER veranderde, en die dezelfde drukkerij voortzettede, blijkens onder andere een boekje, getiteid: Eel
vermaninghe, devote ghebeden, een fonderlinghe
f
• alighe
• contemplatie door M. Aert Sivaens van Goerle, gheprent
• Tfhertoghenbosfche by my Jan Scheffer anno 1574." HIT
werd bij Octrooi van den Hertog van Parma , van r Aprii
Igo, en een gelijk van den Raad van Braband van 24 December :587, bevoorregt met het drukken van alle plakkazen , die van wege zijne Majesteit in de (tad 's Bosch zoudeo
gezonden worden; zoo als dan ook de profcripcie van WILEM DE N I, Prins van Oranje, bij hem in 1580 gedrukt
1-lij gat* onder andere nog nit in het jaar vt5Or zijnen dood;
„ Den geestelycken lusthof door Heer Jan van Gorcuni, 's E'er„ .togenboseh, by Jan Scheirer int misfael, anno
flied' in 1.614 , en liet na een' zoon, ANTI! o Nis bij denzef't Spieghel der Ilefde door
y en is onder andere gedrukt:
Heer Aert Goversfoon van Aken , priester t' Shertogen• bosch , by Anthoni Scheffer anno 1617.” Voigens MAR..
C H A ND, Het hij een glas fchilderen met een opfchrift, waarbij hij de uitvinding der Boekdrukkunst aan JoHANNEt
GUTTENBERG, en de volmaking derzelve aan zijne vizor.
ODderS,JoHANNES FAUST en PETRUS sCHOEFFER,toe,

kende; en ftierven hij en zijne vrouw aan de pest, root*
men genoodzaakt was , al hunne papieren ce verbranden, Hen
volgde op zijn anon JoHANNES Of JAN SCHEFFER, Bij
hem kwatu (volgens MARCHAND) omtrent den jars 1674
eett
11IENGE4W. 1817, NO. 6.
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een zijner bloedverwanten uit Mentz, zeggende de laatfte van
het geflacht aldaar te zijn, en hem verzoekende een' zoon
Thar . Mentz te willen medegeven, om het geflacht daar voort
te planten, doch waarin zijne huisvrouw MAR IA DE c u1,1 x stErt niet wilde toeflemmen. Hij lief na een' zoon, mede J on A NNE s of JAN genaamd, die hem in zijne drukkerij
opvolgde; bij denzelven, of bij zijnen vader, kwam onder
andere de eerfle afzonderlijke druk der Stedelijke Kostuimers
in het licht, onder dezen titel: „ Costuymen ende ufantien
der Hooftfiadt ende Meyerye van 's Hertoghen Bosfche, by
72
Jan Scheffers, boeckdrucker in 't vergulde misfael, 1684."
Hij was dus de, eerfle, die den geflachtnaam veranderde
SCHEFFERS. Hij bet lla een' zoon, PETRUS of PIETER,
bij wien ondeifcheidene boeken zijn gedrukt, onder andere
eenc vernieuwde uitgaaf der Stedellyke Kostuirnen in 1717, en
weder in 1747, met aanduiding „by Petrus Scheffers, boeckdrucker in 't vergulde misfael." Hem volgde eindelijk op
yijn zoon JACOBUS SCHEFFERS, geboren in 172o, die in
hetzelfde huis lyoekdrukker bleef tot zijnen dood, die voorvie! den 17 December 1796, hebbende, fchoon gehuwd, geeale kinderen verwekt, zoodat met hem, als de laatfte maneAke afflammeling, het geflacht van s c n OFFER uitftierf,
hetgeen toen ten minfte tweehonderd-vijfenvijftig jaren in
hetze1fde huis, bet misfaal in de kerkftraat, gedrukt had;
terwiji niet minder dan nog zeven-en- twintig jaren vroeger,
en dus tweehonderd - twecentachtig jaren , de boekdrukkunst in dal huis was uitgeoefend, en mitsdien nog langer
eijd, ,dan c. BURMAN (in Trajecto erudito, nag. 3o.) versneldt van het geflacht van B ORC U L 0, 't geen ruim twee
eeuwen Lang in een en hetzelfde huis, bij St. Martens of
den Domstoren te Utrecht, eene voorname drukkerij gehad
heeft.
De voorzeide laatfte afflammeling van zijn geflacht, JACO.,
BUS SCHEFFERS, een eenvoudig, braaf man van den Katholijken Godsdienst, ftelde yea belang in zijne afkomst,
en vertoonde gaarne voorvermelde geflachtlijst; hij en zijne
voorzaten gebruikten hetzelfde wapen, als bij de uitgaven
van de 1VIentzifche pets van de vijftiende eeuw gevonden
words, en zij plaatften hetzelve op de titels hunner drnkken
op een prentje, verbeeldende herders en fchapen, zinfpelenIle op de iloogduitiche beteekenis van den naam s
F£8,
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EER, lien men daarom ook in vroeger tijden door oputo
overgezet vindt. Hij bewaarde en had inij vertoond, owlet
andere, ook een zuiver exemplaar van eene der uitgaven van
zijn' voorvader PETRUS SCHoFFER, hetweik na zin'
flood bij koop verkreeg; achter hetzelve , leest men: „ Refaneti Sixt! domini Ioannis 4e
,, verend/31bn° Cardinalis ,
Turrecremata expofitio brevis et vtilis fuper toto
• rio Mogutie impssa Anno dm MCCCCLX4IIII tereto
• Idus Septembris p Petru Schoyffer de Gernshem felicity
„ conirmiata." Achter dat werk zijn ook gebouden, en pit
een' zeer ouden, op parkement gefchreven, titel voor
het boek blijkt, dat reeds van vroeger tijd daar achter
gebonden waren twee werken, beiden zonder melding van
tijd of plaats der uitgave, en beiden op eene andere wijze
dan het voorvermeitie, to weten in twee ko/ommen op ieder
3,lad, gedrukt; het eene vervat: „ Libri quatuor dyalogoruni
„ beati Gregorii pape;" het andere: ,Commentum beati Gre„ gorii pape fuper csntica canticorum." Het papiermerk van
het eerstgenoemde is nagenoeg heczelfde, als 'c geen men ar..
gebeeld vindt op de eerile plant, het laatile van de boven.
Ire rij, bl. ya. in het werk van den Beer It o NINO, door
hem eene lelie genoemd, en 't geen men, volgens hem,
reeds in de eerile uitgave van den Nederduitichen Spiegel, ea
in geene Mentzifche uicgaven, ontmoet. Het papierinerk van
het tweede is eene open hand, en boven dezelve eene fter;
en dus van eene andere figuur dan de hand, die de latufle op
de tweede rij van de eerfle piaat voorkomt. Ik denk niet,
dat die twee fkukken voortbrengfels van de MentziMe pere
zijn.

UITTREKSEL UIT DMZ CEMEENZAME BRIEVEN VAN EEN Jot%

NEDEAL.4tOSCli ZEEOFFICIER , MET Z. M. SCHIP EVERTSEX
GESTEVEND NAAR BATAVIA.

(Ver y olg van bl. 233.)
Rtysloyck , bij Batavia.

den 15 Mei i816.
Waardfle Moederi

L hope. .dat ik 41ezen weldra op cent vezzekerde wijze
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Europa zal kunnen zenden, zoo zet ik mij nu eens regt op
zijn Oostindisch op mijn gemak, om u kennis to geven van

ons behouden arrivement alhier; zijnde wij den 26 April ter
reede van Batavia geankerd. Onze overtogt van de Kaap
tot hier is zeer onvoorfpoedig geweest, zijnde telkens geplaagd met flute en tegenwind. Intusfchen hebben wij het
bijzonder voorregt gehad, dat onze Equipagie en geEmbarqueerde troepen alle deeds de volmaaktfle gezondheid genoten. Wij hebben in zeven maanden bij Boo man Ilechts 6 a 7
dooden gehad, hetgeen overal elders zou gebeurd ziju; daarentegen zijn er in dien djd 8 kinderen geboren, waarvan
frog 6 frisch en wel zijn. Ik voor mij kan zeggen, dat ik
zoo wel hier als op reis befiendig even gezond ben geweest
als in Holland. Tegen de warmte zijn hier zoo vele hulpmid.
delen, die men in Holland niet kent, dat ik u kan verzekeren, dat mij dezelve niet half zoo veel hindert als ik mij
had voorgerteld.
Gij verwacht nu zeker, volgens mijne belofte, eenige befchrijvint van deze Kolonie; doch , daar ik nog maar federt
een dag of acht bier ben, en ik in dien korten tijd, zoo
door de nieuwheid der voorwerpen, als door de beftendige
levendiglieid, die het arrivement der toekomilige Regenten
eener uitgebreide Kolonie noodwendig veroorzaakt, buiten
Chat mij bevind om zulks behoorlijk to doen, zoo zal ik alleen bij wijze van dagverhaal u mijn wedervaren mededeelen. — Den 20 April ankerden wij in de bogc van Anjor,, in
Straat Sunda. Dadelijk kwam ons eene menigte kleine praauwen, van boomilammen gemaakt, op zijde. In elk beyond
zich edn of op zijn hoogst twee Negers, die, voor een geringen prijs, allerlei ververfchingen, vooral gevogelte, aan
boord bragten. Wij hadden al federt een week of drie Diets
gegeten dan fcheepskost; this kunt ge denken, of wij ook
dadelijk hierop aanvielen! Intusfchen werd er gezorgd, dat
de vruchten Diet onmatig werden gebruikt, hetwelk geen
kleine verzoeking was. Verbeeld u de fchoontle ananasfen,
(de flechtfle zeker beter, dan die bij den Koning op cafel
komen) voor ik meen 2 of 3 iluivers; reken daar nog bij,
dat de Negers gebruik maakten van onze graagte, daarbij
voegende allerlei foort van meloenen, pifangs, oranjeappelen , pompelmoezen en nog verfcheidene andere foorten, die
ik voor mijn deel kocht; eene partij kippen, ook zeer goedkoop;
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koop; en des avonds zond ens de posthouder negen ear.
bousven , zijnde een Bier, dat zeer veel heeft van onze osfen, benevens eene zeer groote menigte groenten. Des nachos
waren wij genoodzaakt ons anker te kappen wegens eene opkomende zware bui, en orn vrij te raken van de klippen.
Wij hebben, toen nog tot den 26fien werk gehad om op de
reede van Batavia te komen. Gedurende dien tijd heb ik
needs in eene floep de doortogten en droogten tusfchen de
eilanden moeten peilen, waardoor wij met de Evertfen zouden pasferen. Zarurdag, of den dag na ooze aankomst , Bingen de Commisfarisfen-generaal naar den wal, door alle de
fchepen en door ons en door de forten en batterijen gefalueerd. Aan den wal fond eene ontelbare menigte van de
fraaille koetfen en andere rijtuigen. In dezelve bevonden
zich de leden van de hooge en mindere Itegering, en verder
stile de fatfoenlijke lieden van de Kolonie. De koetfen van
den Gouverneur waren beflemd - voor de Commisfarisfen- gemeraal , en eene deputatie van Generaals en hooge ambtenaren verwelkomde hunne Exc. Ik plaatfle mij, benevens het
verdere gevolg, in de overige rijtuigen,, en hierop begaven
wij ons naar het Gouvernementshuis, dat een groot half uur
buiten de fad ligt; wordende de floet voorafgegaan door
anuzikanten te paard en een eskadron huzaren. Dat de toevloed van yolk ongemeen groot was, behoef ik u niet te
leggen. In het Gouvernementshuis werd ons een prachtig
dejeuner gegeven; waarop wij ons mar de woningen begaven,
waar wij zouden logeren, na eene reis van zeven maanden,
gedurende welken tijd ik maar twee of drie maal aan den
wal was geweest. Het huis, voor de ontvangsc van den
Schoutbijnacht, Profesfor RE I NW A R D T, een' neef van den
Schoutbijnacht en mij beflemd, was dat van den Weled.
Heer IJ s s E L D Ii K. Was ik verwonderd geweest over de,
voor u en ieder, die nooit de Indign gezien ,heeft, onbegrijpelijke, pracht van de buitenzijde en avenuen der landhuizen, kort op elkander langs den weg gelegen, niet minder
was mijne verbaasdheid over de ten top gevoerde luxe, die
binnen dezelve heerscht. Den eerflen dag fchreef ik de menigte van haven, die om de cafe' flonden en de eetzaal vervulden, daaraan toe, dat men zich-bevajtigde om den Schoutbijnacht zoo luisterrijk mogelijk te onthalen. Gedeeltelijk had
ik hierin ook niet mis ; maar federc heb ik gelegenheid gehad,
V3

586

UITTREKSED

hid, er beter over te kunnen oordeelen, en verzeker u, dat
ik reeds verfcheidcne malen hier en elders fainiliair heb gegeten, en nooit minder dan 20 flaven en flavinnen aeht2r de
tafel heb gezien. Een huis, dat fatfoenliik emonteerd zal
zijn, 'weft, vOlgens het idee der Kolonisten, op zijn minst
zestig of tachtig flaven noodig. Litniddets kan ik verzeketen, dat het .werk, 't geen zij verri“en, op hun gemak door'
tien Europefche meiden en knechts zou gedaan worden: want
alle deze fchepfels zijn ten uitertle ini. De levenswijze albier is ingerigt naar het klimaat, en de huizen inzonderheid
om vrijen doortogt te laten aan den wind, hetgeen maakt,
dat de warmte binnen dezelve nooit hinderlijk is; dezelve
xijil hoog van verdieping; de vertrekken zijn alle zeer groot,
en prachtig gemeubeleerd, vooral uitmuntende in glaswerk,
kroonen enz. Gij kunt denken, lieve Moeder, dat de karapd's zeer gemakkelijk zijn, en men ziet er niet anders dan
zeer wijde leuningiloelen. Men flaat des morgens ten 5 ure
op, waarop dadelijk door eerie favin koffij wordt aangebo7
den, terwijl eene andere gereed Nat met eerie zilveren
petkan en kom. Na zich gekleed te hebben, ontbijt men met
koud vleesch, visch en vruchten. De morgen is meesttijds
zeer liefelijk en koel, zoodat eerie kle:ne wandeling alsdan
zeer aangenaam is; doch ten 8 ure is het geen mauler meer;
dat een blanke te voet buiten de deur komt; alsdan is men,
willens of onwillens, genoodzaakt te rijden. Intusfchen moet
ik bekennen, dat in dit opzigt de mode zeer nuttig is, en
met het gezond verfland beter ilrookt dan fommige gebruiken
In Holland. Indien een Europa,- hier veel wilde te voet
gaan, geloof 1k, dat zijne erfgenamen weldra eerie koets voor
hem zouden noodig hebben. — Van 8 tot to ure is bet
de tijd der bezoeken ; ten 52 of half a ure wordt er gediJleerd tot half 2 of 2 nre, waarop de vreemde gasten zich
taar huis begeven, en de huisgenooten naar bed; men kleedt
zich dan in den volflrektften zin nit, hangs eerie cabaai of
wijden japon om, en rust daarin tot 4 ure, waarop men thee
drinks. Ten 5 ure beginnen andermaal de bezoeken, die clan
ook we! tot 12 of 2 ure duren, wordende er dan gefpeeld,
en fouttl,:ds zeer grof; cicich ik heb mij tot nog toe daarvan
Qnthouclen. Men is bier ook zeer gezet op danfen, vooral
tie vrouwen; fehijnende bet, dat de Heeren het meer don
uit infabikitel4kheid dan vermaak. Er kan bier Beene partlj

of
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Of andere foort van bijeenkomst zijn, of, zoo er vrouweti
komen , moet er gedanst worden.. De kleeding der mans
fchikt zich hier volmaakt naar de Europei che; rnaar de meeste vrouwen, die bier geboren zijn, dragen nog de inlandfche
kleeding, welke, noewel brillant, alles htlialve fraai is. De
Haven en vrije Javanen dragen trunne landskleeding, hetwelk,
gevoegd bij de verfchillende Oosteriche nationale kleedingen,
die men hier bij menigte ziet, te zamen een zeer belangrijk
en fchoon gezigt voor een' vreemden oplevert.

(Het vervolg en Plot hierna.)

uTs,

RAKENDE DE ZEEBIAGT VAN TRIPOLI EN ALGIERS.
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Narrative.)

de oogen van geheel Europa gevestigd zijn geweest

op de Britfche en Nederlandfche bodems, gebruikt bij de
,, expeditie tegen Algiers, kan het onzen Lezeren . niet on» aangenaam zijn, eenig berigt te bekomen aangaande de zeemagt dezer Afrikanen."
De Christenen (te Tripoli) werden gisteren genoo.
digd om het afloopen te zien van een' der kruifers van den
Bey. Er was niet veel bijzonders bij op te merken, behalve eerie of twee ongemeene omflandigheden. Juist op het
oogenblik, waarop bet fchip de belling zou verlaten, werd
een zwarte flaaf van den Bey re voorfchijn gebragt, en vastgebonden aan den voorfleven van het fchip, om eene gelukkige afdaling van hetzeive in bet water . te bevorderen. Bij het
afloopen had toevallig eenige beleinmering plants, waarop
MUSTAPHA, (de eertle Minister) den zwarten flaaf, aan den
ileven gebonden, niet gezien hebbende, zeide, dat bet geen
wonder was, dat het fchip niet gemakkelijk van de belling
gleed; want dat men verzuimd had, eenen zwarten :Ian den
fleven te hechten, en met denzelven in bet water te fturen.
Een fraai lam, tot dit oogmerk gefchikt, ioo wit als fneeuw
gewasfchen , en , opgeflerd met bloemen en lintel], flond op
bet dek, en ontviug, op het oogenblik, waarop het fchip in
het water fchnot, de doodelijke fnede; wordende devotelijk
opgeofferd aan M A H O. R1 E D , ter verwerving van den toekomenden voorfpoed van --den krtiifet. Het fchip Weld' bbegroet
V4
door
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door de viaggen en het gefchnt aan den oever, en door die
van alle de onderfcheidene fchepen, die in de haven waren.
De voornaamtle inkomften van den Bey fpruiten nit de bijzondere vloot, die zijn vader hem toeftaat. Zijn dolt, het
4enige, dat bier aanwezig is, wordt geheel en &leen door
hemzelven beftuurd; de beide jonge Prinfen bemoeijen er
zich nimmer mede , hoe gaarne zij zulks dikwerf zouden
wenfchen te doen. Deze flichting is zoo kostbaar voor den
Bey, dat, wanneer de kruifers een' geruhnen tijd falen in
bet maken van toereikenden buit, zulks voor hem een zeer
wezenliik verlies is.
De kruifers zijn doorgaans ongeveer drie weken afwezig;
het fcheepsvolk ontvangt een gering loon, wanneer het in zee
gaat; de leeftogt, door zijne Hoogheid vergund, beftaat in
befehuit, olie en water; bij hunne terugkomst worden onderzocht, en alles, wat zij van waarde verzameld hebben,
wordt hun ontnomen. Niemand dan de Basfa mag eenig deel
in den buit hebben.
Het fchijnt nit dit PerIzaal, dat het eantal van Christentlayen to Tripoli veel kleiner is clan te Algiers of Tunis, en de
behandeling daarvan, in vergelijking gefproken , zachter en
menfchelijker; inderdaad zou men zeggen , dat het Itelfel van
flavernij voor Christenen federt fang in verval is, en geen
voorwerp uitmaakt van de politie des tegenwoordigen I3asfa's ,
wiens gastvrije opwachting van Lord EXMOUTH, bij eene
onlangs voorgekomene gelegenheid, een overtuigeud blijk op/evert van hetgeen bier beweerd wordt.
Met betrekking tot de Algerijniche kruifers herigt men ons:
bat de Kapiteinen, zoo zij Met de eeuige eigenaars zijn,
Reeds aandeel hebben in de fchepen onder hun bevel; zij
kruifen, wear het hun behaagt, doch liggen onder verpligting , om , wanneer zij daartoe opgeroepen worden, den Staat
ten dienfte te Haan, door, op eigene kosten, provifie over
te voeren. Zij hebben altijd een' ervaren Officier aan boord,
door den Dey aangefteld, zouder wiens toeftemming zij noch
jagt op eenig fchip maken, noch mar Algiers terugkeeren,
noch de matrozen ftraffen mogen. Bij hunneterugkomst doet
deze Officier aan den Dey rapport van het gedrag des Kapiteins van den kruifer en van het fcheepsvolk, en de Kapitein moet dadelijk rekenfchap geven van den flitting des kruisachrtogts eau het Gouvernement, dat voor zich neemt
ite
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Ike gedeelte van de prijzen , haven of koopgoederen, door

hem genomen. De Christengevangenen worden gebragt voor
het paleis Ivan den Dey, werwaarts zich de Europeiche Confuls begeven, om te onderzoeken, of eenigen dezer ook behooren tot het yolk, dat zij vertegenwoordigen. Blijkt clit
het geval te zijn, en zijn het enkel pasfagiers, zoo kunnerk
4 dezelve reclam6ren; doch, kan het bewezen worden, dat
zij , onder eenige natie, met de illgerijnen in oorlog, voor
geld gediend hebben , zoo kunnen zij niet gelost worden zonder betaling van zulk een rantfoen, als het Gouvernement
er op gelieft te zetten. De Dey heeft de keuze uit elk achttal, en kiest doorgaans , voor anderen, dezulken, die goede
werklieden zijn. De overigen, die men den eigenaar of den
veroveraar van den prijs laat, worden ilraks naar de bezistan
of flavenmarkt gebragt, alwaar zij gewaardeerd worden, en
een bepaalde prijs op elken perfoon gezet; vandaar brengt
men hen terug naar het voorplein van het paleis des Deys,
waar zij bij openbare veiling verkocht worden; terwiji het
Gouvernement naar zich neemt, wat zij boven den bepaalden
prijs gelden mogen. Op de pleats, waar zij verkocht worden, hecht men deze ongelukkige menfchen een' ijzeren ring
om den enkel , met eene lange of kortere keten, naar mate
zij vooronderfleld worden meerdere of mindere neiging te bezitten om te ontfnappen. Men vindt voorbeelden van deztilken, die, na verloop van eenigen tijd, vrijwillig Renegaten
worden. Zij worded flecht behandeld, en moeten den gehee.
/en dag hard werken; terwijI men hen des nachts °plink hi
openlijke gevangenplaatfen zonder dak, waar , zij op den blooten grond moeten flapen, blootgefteld aan al de ongenade
van het weder,, ja fomwijten flikken in modder of water.

DE AST CHAPPE D'AUTEROCUE.

Zijn leven voor zijne geliefde te wagen, vordert eene groote liefde, en men noernt echter den minnaar niet zelden eenen
dwaas. De Al3t CHAPPE D ' AUTEROCHE waagde zijn !even, om Venus door de Zon te zien gaan, en men noemde
hem eenen edelen man , eenen held. Jene Dame vroeg hem
naderhand: „Maar hoe! wanneer gij het leven verloren hadt,
„Neer Abt?" — Deze fprak: „E4 bien! la vie est un point."
(Het
V$
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(Het 'even is een punt.) En de Dame antwoordde met eerie
fpreuk, die flechts een paar duizend jaar oud behoefde te
zijn , om in alle Chrestornathien te worden opgenomen; zij
zeide: ,, Si la vie est un point, Itionfieur
faites le
lien pour l'itenclre!" (Indien het leven een punt zij, neer
Abt, d'oe dan uw best om het te verlengen!)
De Abt reisde den roden Maart 1776 van Petersburg paar
Tobolsk af. Men vertekerde hem, dat de dooi vroeger zou
invallen, dan hij Tobolsk bereikte, en dat het onmogelijk ware; verder voort te reizen. De Abt hoorde niets. Hij verrrok, den thermometer in de hand, en fchrikte bij elke versndering van het weerglas. Al zijne begeleiders waren het
moede, dag en nacht te reizen, in diepten te !torten, de
wervelvOnden, die ganfche wolken van fneeuw over hen bp:Itortten, te trotferen. Zij vorderden rust; de Abt floeg het
af. — De Abt was ingellnimerd; men fpant zijne flede nit;
men verlsat hem; hij orftwaakt, en vindt zich alleen, te midden van eene onmetelijke fneeuwwoestijn. Hij roept, hij
fchreeuwt; vergeefs. Hij mast, hij is in vertwijfeling, en alieen. Hij vliegt nu bier, dan ginds, en vindt eindelijk een
spoor; hij haalt zijne plitolen, en zinkt tot aan den hals in
eene fneeuwgroeve. Hij klauterc er nit, en blijft van vermoeidheid een uur tang aan den rand der groeve liggen, wanhoopt aan zijn !even, en wenscht om den dood. Hij herfteit
zich , en zijn moed herleeft met zijne krachten. Hij !bat op,
blikt om zich henen , ziet iu de verte een fchemerlicht, gnat
dear op af, omzigtig, en met gevaar van bij elke fchrede door
de fneeuw verzwolgen te worden. Hij komt aan eene hut,
vindt zijne lieden in diepen !leap; hij wekt hen , en dwingt
ze, hem te vergezellen. Men fpant in, en hervat den togt,
Eindelijk nadert hij Tobolsk. Nog drie itroomen moet hij
overtrekken. Alles verkondigt dooiweder. De oppervlakte der
fneeuw fmelt, overal water; de boeren houden het voor
onmogelijk, over den vloed te komen; de postiljons weigeren, over het dunne ijs te gaan, waarmede de vloed bedekt is.
Bedreigingen, beden, geld, alles vergeefs. Hij bedwelmt hen
suet brandewijn, en trekt gelukkig de beide eerfte ftroomen
over. Nieuwe zwarigheden. De postmeester wil geene paarden geven. De Abt fpringt nit de flede, vliegt in het postbuil, met den thermometer in de band. Deze rijst in de warme kagehoikaMer. Do onkundige bewoners van dit huffs bed
fchou-
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tchouwen her werktuig. De Abt wordt het gewaar; hij bat
bun door zijnen tolk zeggen, dat de thermometer een dier
is, dat hem ieder gevaar voorzegt: is er gevaar aankvezig,
zoo klimt het in de vrije lucht; maar is het Us nog fterk
genoeg, zoo daalt het tot het punt, dat hij hun wUst. Men
gaat naar buiten , de thermometer zakt ; de' ;wren houden den Abe voor een' toovenaar; men beefs; men geeft
hem paarden en voerlieden ; ieder ijlt om hem to dienen. De llede viiegt in galop daarhenen, vliegt over het
golvende, krakende ijs, zonder dat iemand ridden. Drie dagen daarna 'bteckt reeds bet ijs. De Irtiz liep over, en
zoo ontzettend, dat men daarvan nog geen voorbeetid had;
en de Abe zag den doorgang van Venus to Toboisk.

DE OGDEN VAN GRIEKENLAND. (*)

Toen gij nog gelukkige geflachten
Leidet aan uw' zachten leideband,
En ge n zaagt beminnen, dienen, achten,
Schoone wezens uit het Fabelland!
Toen men u nog blijde fees ten vierde ,
Geurige offers aanbood vroeg en fpi,
Krakend eerloof nog uw' tempel fierde,
Venus Atnathufia!
Toen de dichtkunst weelderige blaemen
Nog bevallig om de waarheid wond,
En men niets in 't gansch heelal kon noemen,
Waaraan 't hart geen' hoogen pits verbond;
Toea
(*) Dit Dichtfluk is, als voortbrengfel van genie, algemeen.bewonderd pworden; en zulks immers kan men &en , zonder dental joist
de begrippen, die de tichter fchijnt sari den dag to leggen, to dee/en.
De Ve- us de Medicis wordt vereerd als kunstwerk 'niet els dodinne
Pat echoer, in ooze verlichte tijden, een s 'Ott Lt,k it den Godsdienst
der Grieken, en een u i APNER dier der Indianen , fchoon azen met
eigen handen hun kroost offeren, boven de leer der Christenen fielt,
luidt wel zeer vreemd; maar, God moge de opregtheid van zulke iterke
geesten beoordeelen 1 Stellingen kunnen zoo in het oog Ioopedd valsek
dat zii gene wederlegging behoeven. Men denke er slleen bij:

opinion= commend delft dies, Perim= confirmat.
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Toen elks boezem voor Natuur nog gloeide,

Haar bewonderde en haar grootheid prees,
Omdat alles, wat maar de aandacht boeide,
't Voetfpoor van een Godheid wees.
o, Toen wendde, waar in onze dagen
Slechts een zielloos ligchaam flralen fpreidt,
Nog zijn' trotfchen, gouden flaatfiewagen
Helios in flille majesteit.
Deze hoogten vulden Oreaden,
Eene Dryas leefde in gindfchen boom,
En uit de urn van lieflijke Najaden
Sprong een milde zilverflroom.
Deze Lauwer fcheen mar hulp te fmachten,
Niobe verflomde in gindfchen fteen,
Syringx neurde in 't ruifchend riet haar klagten,
Philomela door de boschjes heen.
In dit beekje ontrolde aan Ceres wange
Traan bij traan om 't haar ontroofde kind,
Op dien heuvel riep Cithere lange,
Ach, vergeefs haar' fchoonen vrind.
Tot Deukalions geflachte flegen
Toen nog Godheen uit d' Olympus af,
En om Pyrrhas dochtren te bewegen
Nam toen Latoos zoon een' herdersflaf.
Tusfchen 't menschdom en de Hemelgoden
Deed de leefde 't fchoonst verband ontflaan;
Sterflijken en hoogre wezens boden
Zamen Venus offers aan.
Uit uw' dienst was treurig handenwringen,

't Al geweerd, wat zoet genot verbanc.
Vreugd moest wezen 't deel van flervelingen,
Op het naauwst aan zaligen verwant.
In die dagen, ach, te vroeg verdwenen,
Was niets heilig, dan bet fchoone alleen.
Kiesch, maar vriendlijk, waren de Kamenen,
Dartel de Bevallighan.
Tent-
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Tempels waren trotfche praalgebouwen;
Heerlijk was het Isthmisch heldenfpel;
't Oog mogt daar op 't glansrijkst eikloof fchouwen,
En de wagens vlogen blikfemfne/.
Zwierig kronklende en bezielde danfen
Zweefden fchoon om 't rijk verfierde altaar.
Op de fchedels zag men, zegekranfen ,
Kroonen op 't welriekend haar.
Trotfche Panthers, in 't gareel geflagen,
Kondigden de komst van Bacchus aan.
Groene Thyrsfen pronkten om den waged;
Faun en Satyr tuimelden vooraan.
Evohe van razende Menaden
Prees des milden gastheers lekkren wijn;
Naar genoegen kon zich elk verzaden;
Ledig moest geen beker zijn.
Toen verfcheen geen rif met dorre beenen
Bij een' lijder,, haast het graf ten buit;
Een Genie, met hoogren glans omfchenen,
Deed de fakkel van het !even .uit.
Zeus de hand, die Plutoos weegfchaal voerde,
Was op aard van menfchen voortgebragt,
En der Eumeniden harten roerde
Eenmaal Orfeus jammerklagt.
In de zalige Elifefche dreven
Vond die trouwe zijn getrouwe weer.
't Geen zij misten, was teruggegeven;
De een en ander had geen fmarten meer.
Linus fpeelde er zijn gewone zangen;
In Alcestis armen zonk Admeet;
Pylades mogt zijn' Orest erlangen,
En zijn pijlen Philokteet.
Edle prijzen loonden groote daden;
Deugd befteeg den hoogften glorietop;
Langs haar moeilijke, ongebaande paden
Kim men tot den rang der zaalgen op.

Zij,
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ZiJ, die dooden durfden Wedervragen ,
Boeicien 't oor der ganfche Godenfchaar,

Of zich koen op holle zeeen wagen
Hielp 't Olympisch Tweelingspaar.
khoone wereld! waar zijt gij gebleven?
Keer terug, herneem uw heerfchappij!
Waarom hebtge u toch van hier begeven
Naar het Fabelland der poezij?
Uitgeftorven treuren veld en wouden.
De aanblik van Namur is bar en flug.
Ach, daar we eens het beeld der Go6n saufehouwden,
Bleef hun fchaduw flechts terng.
Zware ftormen, uit het Noord verrezen,
Togen met ontembre woestheid aan.
Alles fcheen ten val gedoemd to wezen,
En de Godenwereld moest vergann!
Treurig zoeke ik ain de flarrebogen;
U, Selene! vinde ik daar niet meer.
Aarde en zee ligt /edig voor mijne oogen.
Roep, — maar krijg geen antwoord weer.
Onbekend, vreeind met hare eigen waarde,
Met den geest , die al haar gangen leidt,
Nook verrukt door 't geen zij heerlijks baarde,
Zaalger nook door mine zaligheid ,
Volgt Natuur, door 't Godendom begeven,
Daar zij tie eer haars kunstnaars luttel acht,
Als een unrwerk , zander ziel en leven,
Slaafs de 'wet der zwaartekracht.
Ach, om 't level] inorgen weer to viuden,
Graaft zij heden zich haar eigen ,graf ,
En aan fang gelijke fpfilen winden
Zich van zelfs de maanden op en af.
't Dichterland is nu ,'t verblijf der Goden ,
Op een wereld als onnut befchouwd ,
Die geen' leiband verder heeft van nooden,
En ,genoeg zich zelve houdt.

Al
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het fchoone en al 't verhevne tevens
Toog met hen naar dat beminlijk oord,
Al de praalverw, al de glans des !evens,
En ons bleef alleen 't ontzielde woord.
Opgevoerd in Pindus hooge dreven,
Zien zij rustig 't won des eeuwftrooms aan.
Wat onfterflijk in 't gezang zal leven,
Moet in 't leven ondergaan.
Het Hoogduitsch van F. SCHILLER
vrij gevolgd.

P.

VEI1411.

DE VOORDEELIGE ANTWOORDEN.

Een Perzisch Koning werd op zekeren dag, dat hij zicit
met de jagt verlustigde, een' hoogbejaarden landman gewaar,
die eenen notenboom plantte. Hij reed op hem toe, en vroegb
koe oud hij was. De boer antwoordde: „ Ik ben vier jut
, mid." Een hoveling van het gevolg bettrafte hem, dat hij
zich, in de tegenwoordigheid des Konings , zulk een onge.
rijmd antwoord veroorloofde. Gij beftraft mij te onregt,
hernam de grijsaard; „ ik weet zeer wel, wat ik zeg; want
„ de wijzen rekenen den tijd niet mede, dien de kindschheid,
„ de flaap, de dwaasheid en wereldfche zorgen den mensch
„ ontrooven: ik befchouw alzoo den tijd alleen als mijn' wa„ ren ouderdom, dien ik in de veneering der Godheid en in
de vervuiling der pligten jegens den naasten beleefd het,:
„ be.” — De Koning, vol verwondering over dezeluiste re•
denering, maakte daarop de aanmerking, dat hij Diet konde
hopen, de boomen, die hij plantte, groot te zien. — „ Dat
„ is waar," hernam de boer; „ maar, dewijl anderen veer
ons geplant hebben, hetgeen ons vruchten geeft, is het
„ billijk, dat ook wij wederom voor anderen planten.",
„ Voortreifelijk!" riep de Koning; waarop de fchatbewaarder
(gelijk, wanneer de'Mortarch iemand luide zijne goedkeuring
kennen gaf, de gewoonte was) den ouden man duizend gondfttikken ten gefchenke gaf. De fchrandere boer, terwijl hij
dezelve met eene diepe buiging aannam, zeide : „ Anderer
• luiden boomen, mijn Koning 1 bereiken eerst in veertig jar ren hunnen vollen wasdom; maar de.mijnen dragen vruch,, ten, zoodra zij .geplant AID." — ,, Bravo
riep de Ko.
Ding,
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sing, en nog een buidel met goud werd den grijsaard overhandigd, die daarop uitriep: „ Anderer luiden boomen dra, gen jaarlijks flechts eenmaal; maar de mijnen bekomen in
e'nen dag 'twee oogiten." . „ Onvergelijkelijk!" riep de
Koning, en de boer bekwam den derden buidel; waarop de
Vorst zijn paard de fporen gaf, zeggende: „ Langer durf ik
niet vertoeven, goede grijsaard! uw vernuft mogt anders
mijnen
ganfchen fchat uitputten."
11

GROOTSCHE ERFP/IAKING.

E

rne bedelaresfe, bekend onder den naam van groote Els,
wier echtgenoot, of, gelijk bij landloopers veelal het geval
h, de haar in de armen geloopen man, als diet was opgeknoopt, vermaakte, bij formelijk testament, aan hare drie
dochters deze nalatenfchap:
Eerilehik fchenv ik mijner
,, oudfle, zeer geliefde dochter het Vorilendom Nosfau-Sie,, gen; mijner tweede dochter vertnaak ik het Voritendoni
" Nasfau-Dillenburg; en mijner derde that ik ni de Graaf* fchappen Witgenfiein en Berleburg: met dien verflande nogtans, dat geese van haar zal vermogen de grenzen van eene
der anderen to overlchreden." En deze erfmaking werd
door de dochters werkelijk in bezit genomen zoo wel, als
zergvuldig nagekomen. Wie der lezeren de vrouw voor
krankzinnig, of wel de zaak zelve voor logenachtig mogt willen verklaren, die wete, dat deze teedere moeder onder hare
kinderen hiermede het bedelregt in opgemelde drie heerfchappijen had verdeeld.

VERNUFTSAFLEIDER.

s, Kapitein!" riep een matroos, , is lets verloren, als men

weer., waar het is?" - WeI p een, zotskap! , Nu, zoo
• wees gerust omtrent uw' zilveren trekpot, die mij zoo
• even nit de hand viel: zij ligt in ze,:."

Op EEN' PREDIKANT, DIE IN ZEKER CEZELSCHAP IN DEN
DUT

ontAAKTE.

S til, vrienden! wekt hem niet, maar laat ons zachtjes fpreken:

Wanneer hij zondag preekt, dan knnnen wij ons wreken:

MENGELIFERK.
OVER DE TWEE EERSTE LEVENSGEDEELTEN
VAN

CONSTANTIJN HUYGENS.
Voorgelezen in Felix Meritis, den 20 Febr. 1817.
Door
P. HOFMAN PEERLKAMP,

Rector der Lattinfche Scholen te Haarlem. (*)
Zoo dikwijls bijna de gelegenheid bet medebrengt ,dat
ik in bet openbaar tot beminnaars en voorflanders van
befchaafde letteren moet fpreken , pleeg ik in mijne gedachten het groot aantal van verdienitelijke mannen te
door(*) In den beginne was mijn voornemen, deze voorlezing
door ecnige aanmerkingen op te helderen; dan, daar ik hoop
nog (lit jaar het Latijnsch gedicht zelve in het licht te zullen
geven , vond ik het doelmatiger,, dezelve dan te zamen te leveret]. Intusfchen kan ik met genoegen berigten, dat mija
veelgeachte vriend, onze verdienftelijke landgenoot , A. o o ss r z., werkelijk bezig is met het vervaardigen eener dichtmatte vertaling van HUYGENS gedicht, welke, indien ik
uit eene proeve mag oordeelen, hem nieuwe ,panfpraak zal geven op de erkentenis van het letterlievend gedeelte onzer
made. Eindelijk is mij, na het ftellen van dit berigt , gezegd,
dat de Heer Prof. K o o PM ANS v66r eenige jaren in Felix
Molds twee verhandelingen had gedaan, de eene over onzen
IlUYGiENS als Mensch, de andere over denzelven al: Dichter
bcfchousvd. Zij zijn te vinden in het Mengelwerk van de Lettered: voor 1809. bl. 140 env. en 181 env. Ik heb dezelve
net nitftekend genoegen gelezen , en zij fchijnen 1nii we me;
yen veel fmaak als oordeel gefchreven re zijn.
X
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doorloopen, welke ons vaderland tot zijn roem geluk
heft voortgebragt, en nit dezelve eenen te kiezen,
wiens leven ons eene nuttige en aangename befchouwing kan opleveren. Het menfchelijk bedrijf bier op
aarde fchijnt zeer gelijk aan een tooneel. leder ontving
zijne rol. Deze fpeelde dezelve met meerdere, gene
met mindere toejuiching van onbevooroordeelde en kundige tijdgenooten; en de nakomelingfchap ziet in de gefchiedenis die zelfde rollen voor zich herhaald worden,
overvloeijende van voorbeelden zoo wel totnavolging als
vermijding. Nu is er, ten minfte voor mijn hart en gevoel, bijna geene aangenamer herdenking dan die aan
onze brave voorouders, en tevens geene nuttiger, daar
ook de voorbeelden tot navolging die van vermijding
zoo Verre in getal overtrefFen. In den oorlog vind ik
beleid gepaard met moed, in vrede opregtheid en nandvaitigheid, in de huisgezinnen godsvrucht en liefde,
eene opvoeding der kinderen te gelijk het beste voorbeeld voor die der kleinkinderen, en over het algemeen
grootere zucht om braaf to zijn dan te fchijnen. Kunften en wetenfchappen werden geftreng beoefend, niet
tot praal van geleerdheid, maar tot eigene en algemeene
befchaving, noch waren de Damen van vrijheid, regt en
geregtigheid in den ftaat door misbruik ijdele klanken
geworden, en men zettede de gewigtigfte posten, binnen- of buitenlandsch bekleed, meer luister bij, dan
van dezelve werd ontleend.
De naam van wijze is zonder twijfel de grootite eernaam , welke een' mensch kan to beurt vallen. Ach,
of ook die naam, door de menigte der deelgenooten,
niet zoo algemeen geworden ware! Wij lezen,dat Griekenland op een en denzclfden tijd zeven dus genoemd
en daarvoor gehotiden heft; met welk regt, moge het
zelve verantwoorden. De Romeinen hadden op onderfcheidene tijden ook de hunne: L. ATILIUS, outdat hij bij uitftek bedreven was in het burgerregt ;
CAT°, omdat bij een man van lange ondervinding was ,
en vele dingen in den raad of met fchranderheid voor.
zien,
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lien, of met ftandvastigheid volvoerd, of met vernuft
geantwoord had. Doch LiELIUS wordt gezegd, den
roem van alle Romeinfche wijzen, gelijk SOCRATES
die der Griekfche, te hebben verdonkerd, omdat hij het
niet alleen van natuur en aanleg, maar ook door eefe.
ping en verkregene kennis was, en het daarvoor hield,
dat zijn geluk in hemzelven gelegen, en de deugd verheven was boven alle menfchelijke lotgevallen.
Indien wij naar deze en dergelijke bepalingen onze
verdie,nitelijke manners beoordeelen, welk een groot aantai wijzen denkt Gijl. dat wij dan zullen vinden, wier
goede aanleg , zorgvuldig opgekweekt in de kindschheid,
door aanhoudende oefening veriterkt in de jeugd, door
dieper nadenken tot rijpheid gebragt in de mannelijke
jaren, den roem van dien naam als een onbetwistbaar
erfdeel aan den ouderdom overleverde. CONSTAN4
lichen: is mij altijd toegeTIJN HUYGEN S van
fcbenen zoodanig een man geweest te zijn; en het is
deze, wiens leven ik voorheb met Ul. in dit uur voor
de twee eerfle gedeelten te doorloopen. Het mag mij
gebeuren,hier en daar bijzonderheden te verhalen, web.
ke niet algemeen bekend zijn. Ik heb dezelve geput uit
eene echte bron, een nog onuitgegeven gefchrift, door
den eerbiedwaardigen grijsaard, toen hij bijna 83 jaren
bereikt had, met eigene band gefchreven, toegewijd aan
zijne hem zoo dierbare kinderen, aan welke hij zijn rot
dusverre afgeloopen leven in Latiinfche dichtmaat zoo
innemend verhaalt, dat, zoo dikwijls ik hetzelve lees,
ik mij niet verbeelde te lezen, maar den ouden vader
midden onder zijn kroost te hooren fpreken. En het is
op grond van de achting, W. T., welke een man,
gelijk hij was, ons alien inboezemt, dat ik mij met uwe
gunitige en toegevende aandacht durve vleijen.
CONSTANTIJN HUYGENS werd geboren in 's
Gravenhage, den 4 September van het jaar 1596, van
zeer aanzienlijke ouders, zijnde zijn vader,
AAN HUYGENS, Secretaris van den that. Indien de
&org du Hemels hem in zijne teedere kindschheid niet
Xa
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bewaard had, zoude hij het leven fpoedig weder ver.
laten hebben. Naauwelijks een jaar oud zijnde, vie/
hij met het hoofd door de tralien van een vuurhaard.
De vader , opgewekt door het gefchrei van CONSTANTIJ N 'S broertje, fchoot ijlings toe, en redde
hem nog tijdig. Spoedig openbaarden zich de gaven,
welke in het kind verborgen waren. fiij konde nog
niet fpreken, en zong hem voorgezongene liedjes met
juistheid en gevoel na; en kort daarna maakte hij zich
in den tijd van eenige weken bekwaam in het fpelen op
cje luit , bij welke hij fpoedig de guitar voegde. De
yader verilond dezen wenk der natuur, en wijzigde die
ingefchapene zucht in zijnen zoon; de zoon opende
door dezelve zijne geheele ziel voor de indrukfelen van
dat goede en fchoone, waardoor zijn ganfche leven gekenmerkt is. Hij bezat eene buitengemeene vlugheid
van begrip , en leerde alles met zoo groote gemakkelijkheld, alsof hij de zaken ilechts in het geheugen behoeftie terug te roepen en niet voor het eerst te leeren, en
het leeren voor hem geen werk, maar vermaak was.
Binnen twaalf maanden verflond hij de Franfche taal,
zoodat deze zijne moederraal fcheen te zijn. Op dezelve volgde de Latijnfche, Griekfche, Engelfche en Italiaanfche. Hij werd niet gevormd op de gewone fcholen, maar had bijzondere onderwijzers, gat* toen het
gebruik was in de huizen der aanzienlijke ouders, het
zij uit een zeker denkbeeld van achtbaarheid en deftigheid, het zij uit befef,dat de toeitand dier fcholen nog
zoodanig niet was, als dezelve naar het oordeel van
ulcer verlichte lieden zijn moest. Oak hadden de Latijnfche fcholen de hervorming nog niet ondergaan,welke, op raad van PETRUS CUNIBUS, Hoogleeraar
te Leiden, een der uitmuntendfle mannen van zijnen
tijd, door medewerking en inlichting van in dat vak
door ondervinding bedrevene mannen , op gezag der
flaten,naderhand tot Band gebragt is. HUYGENS had
bet geluk , in zijnen bijzonderen Ieidsman en leermees.ter JOHAN Mini, ' van zeer achtbare famine, die
ve•
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Vele bloedverwanten onder de burgemeesteren en regeerders der Itad Leiden had, eenen man te vinden,
die het hem toevertrouwde werk met ijver en lust verrigtte, en bij die deugden fchranderheid en geleerdheid
voegde. Deze doofde de vonk van dichterlijken geest,
welke in zijnen jongen leerling te voorfchijn imam , niet
uit, maar blies dezelve meet aan, echter z66, dat die
vonk niet dadelijk een vuur werd, .hetwelk zijne ziel
geheel en alleen innam, en voor andere wetenfchappen
Noel en onverfchillig maakte. Bet ware tewenfchen,
dat vele onderwijzers zulk een voorbeeld meer hadden
willen volgen! Dan voorzeker zoude ons vaderlandzich
op nog meer uitftekende dichters mogen beroemen, en
over nog weiniger flechten behoeven te fcharnen. Van
zoo veel belang is het ook bier, den middelweg te bewandelen. Intusfchen oefende DEEDEL hem in de
redekunde en welfprekendheid der Romeinen, wier lesfen en voorbeeld zeer noodzakelijk zijn om den goeden
fmaak te vormen , voornamelijk in eenen CO, toen dezelve in het algemeen verwijderd was van het natuurlijk fchooue. In de hoorde hij, onder
het geleide van DEEDEL, de lesfen van EGLIZEMIi•
u s, een Schot, die toen in 's Gravenhage ook de geneeskunde oefende, en het zijne toebragt om C o NRADUS VORSTIUS ongclukkig te maken, door hem gevoelens toe te fchriiven, om welke deze zeker nooit gedacbt heeft. De meesterachtige, floute en langwiilige
toon van dien vreemdeling bevielen HUYGENS 111H1der, dan de manier van INIOLINiEUS. CARTES",
s, Wiens vriendfchap hij naderhand zeer hoog fchat."
te, had zijn licht nog niet ontftoken; daarom beoefende hij ARISTOTELES, om zich met de kennis der
wijsbegeerte en natuurkunde te verrijken. Daar bethat eene naauwe verwantfchap tusfchen alle befchaafde kunften en wetenfchappen; evenwel is deze verwantfchap allernaauwst tusfchen de muzijk, dicht- en
fchilderkunst. Wij hebben gezien, dat HUYGENS
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dreven werd; door dezelfde natuur werd hij ook gedreyen tot de beocfening van do laatfte. Ook hierin veifchafte zijn vader hem bekwame leermeesters, en fpoe:dig teekende hij, met zwart of rood krijt en met de
pen, de oudheidkundige ftukken van GOLTZIus met
eene verwonderlijke naauwkeurigheid na, en was nicts
minder dan ongelukkig in het miniatuur en fchilderen
met olieverf, waarvan in zijnen ouderdom nog proeven
bij zijne vrienden overig waren, en misfchien nog overig zijn. . De fchoonheid, voortfpruitende uit juisre
orde , bragt hij van de fchilderkunst over op zijn fchrift;
en hij had in zijn 83fe jaar nog zulk eene vaste en_
fraaije hand, dac men zoude kunnen twijfelen, of hij
de boven vermelde boeken aver zijn Leven zelf gefchreven heeft, indien de vergelijking van andere ftukken
ons deze twijfeling niet bename, voornarnelijk die van
eenige regelen, welke gefchreven heeft voor eene
bij mij berustende uitgave zijner Momenta Defultoria.
Hoewel zoo vele bezigheden genoeg konden fchijnen
om den leerlust van den ijverigiten knaap te voldoen,
en zij het ook fchenen aan den vader, zocht CONSTANTUN, buiten diens weten, nog tijd uit te vinden om
zich op de wiskunde toe te leggen , en offerde vele uren
Van den Lap op, om ook dozen hem aangeboren' trek
naar die wetenfchap der wetenfchappen op te volgen;
en de vader fond niet weinig verbaasd, toen hij de gemeenzaamheid van zijnen zoon met EUCLIDES ontdekte. Muzijk en ligchaamsoefening waren, volgens
P LAT o, de beste weg om kinderen tot menfchen to
maken, welke dien naam verdienden. De muzijk lokte
door hare betooverende klanken alle vermogens der ziele uit, en maakte dezelve gevoelig voor bet fchoone en
verhevene van andere wetenfchappen, welke hij vervolgens ook onder den nem van, muzijk begreep. De
ligchaamsoefening was de zuster van die muzIA. De
eerie gaf gezondheid aan de ziel, de laatfte aan het
lige haam. De opvoeding van HUYGENs was geheel
in den gees t van PLATO o want zijn ligchaani werd
men
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wren, als zijne ziel, door vele foorten van oefeningen
gevormd en verfterkt. Zoo leerde hij de behandeling
van onderfcheidene wapenen, en de kuntlige bewegingen van een Leger. Zijn vader konde niet dulden dat
iemand, geboren in een land, hetwelk voor deszelfs
vrijheid aanhoudend in oorlog zijn moest, geheel onkundig was in de wijze, om hetzelVe des noods
helpen verdedigen. hij den wapenhandel kwam het
paardrijden , danCen, fpringen, worItelen, fchaatsrijden en zwemmen. In het fchaatsrijden muntte hij uit
zoo wel in fnelheid als bonding; het zwemmen wilde
hem, welke pogingen hij ook deed, niet gelukken. —
Dus doende, liet hij in zijne kindfche jaren bijna geen
oogenblik verloren gaan; en ,daar deze'rustelooze ijver
gezegend werd met groote fehrariderbeid, was het geene eigenliefde, welke den ouleren hoop gaf, dat hij
eens een fieraad der maatfchappij zoude worden, noch
alleen eerbied voor den vader, dat z o ur SE DE c oI, I GN Y , die achtbare en minzame prinfesfe, zich dikwijIs en gaarne met den knaap onderhield. Zeven jaren lang ,moot hij de bijzondere leiding van DEEDEL
genieten; na afloop van dien tijd verliet deze zijnen
leerling, en hekwam eenen deftigen post, waardig zijner verdienften, namelijk dien van Raadsheer in het
Hof van Holland. Noode fcheidde CONSTANTIJI4
van hem , na het betuigen van de grootfle dankbaarheid, welke hij echter in zijne ziel nog grooter had,
gelijk hij naderhand bij elke gelegenheid toonde.
Een zoo w61 toegerust jongeling was, zoo iemand,
waardig om de akademifche loopbaan in te treden.
Het lag in zijn plan , om zich aldaar den eernaam van
meester in de beide'regten te verwerven. In de voorbereidende wetenrchappen had hij reeds zoodanige vorderingen gemaakt, dat hij dadelijk met zijn hoofddoel
konde aanvangen; te meer, daar zijn oom , de Raadsbeer ZUERIUS, een man van groote gulheid en geleerdheid, hem den eerften weg gebaand had, en hij
mist dieus opzigt 2 volgens den raad van HUGO DB
X4
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RooT, zich de vier boeken van de Ytatiniaanfche
regtsgeleerdheid, den titel over de beteekenis der woorden, en dien over de onderfcheidene regelen van het
oude Romeinfche regt, zoo zeer ,had eigen gemaakt,
dat dit alles bij hem in merg en blued zat. Hij kwam
te Leiden, voor welke flad de Hoogleeraren van dien
tijd den naam van Ho'Masa) Ahem verwierven; een
naam, welks roem door alle tijden been tot op den huidigen dag is ftaande gehouden door mannen , hunnen
voorgangeren waardig. Aldaar brags hij een jaar door,
het genoegelijklle zijns levens. Het vriendelijk verkeer
met de eerfte geleerden der aarde, de lolfelijite naijver
onder de zich om ftrijd oefenende jongelingfchap , het
verlangen zijns vaders om in een jaar de voorgenomene
taak te volbrengen, waren zoo vele redenen , dat hij ,
ik zeg niet alle anderen, maar zichzelven in vlijt en het
maken van vorderingen overtrof. Het klagen over de
kortheid des menfchelijken levens is zoo oud als menigvuldig. HUYGENS fcheen het leven lang genoeg, als
het maar wël betteed werd; en hij hield het daarvoor,,
dat men geen kort leven ontving, maar het kort makte , dat men niet arm, maar verkwistend in tijd was.
This gold dit eene jaar voor hem zoo veel als vier voor
jonge lieden, die zich door den liroom van vergankelijke vermaken laten wegilepen. Hij fielde zelf, als eene
proeve zijner vorderingen, zonder iemands hulp , waarvan bet tegendeel ook toen zoo dikwijls plaats had, een
twistfchrift op over de borgen, verdedigde hetzelve in
het openbaar,, onder eenen grooten toevloed van aanzienlijke en ieleerde lieden, even bedaard als juist , en behaalde
met den grootflen lof den lauwerkrans der overwinning.—
Tot meester in de regten bevorderd zijnde, oefende hij
zich eenigen tijd in de Haagfehe pleitzalen, toen hem
de lust bekroop om vreemde landen te zien, en vreemde zeden en karakters te leeren kennen. Het befef der
groote nuttigheid, welke het reizen voor jonge lieden
bevat , en de aanzienlijke betrekkingen, welke de vader
buitenlandsch had, deden hem bet verzoek van zijnen
noon.
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zoon gereedelijk inwilligen. De keuze viel op Engeland, werwaarts hij met CARLETON, den afgezant
van dat land bij onze frateli, vertrok, en de gastvriendfchap van den Staatfchen gezant NOEL DE KARON
&moot, eenen man, nog eerbiedwaardiger door eigene
verdienften, dan dour jaren en geboorte. Bij dezen
brags hij drie maanden door , en volmaakte zich ongevoelig in de uittpraak der Engelfche taal. Vow: het overige was het onzeker, of de grijsaard grooter genoegen
vond in de eerbiedige weetgierigheid des jongelings,
dan de jongeling in de vriendelijke deftigheid en het verHand des grijsaards; dock dit was zeker, dat zij bei.
den groot genoegen in elkanders bijzijn vonden. Van
Londen deed bij eenige uititappen, voornamelijk naar
Oxford en Cambridge, en fpeurde overal het merkwaardige op. Het mogt hem gebeuren, Ironing JACOBUS
te fpreken; en hij beviel dien Monarch , die veel werks
van geleerdheid maakte, zoo zeer,,,clat hij zelf voor
hem op de guitar moest fpelen. Deze eer, gevoegd bij
eigene rondborftigheid en berchaardheid , verfchafte hem
de kennis en vriendfchap met de aanzienlijkfte heeren
van Engeland. Van Londen nam hij de terugreize naar
het vaderland aan, in gezelfchap met de afgevaardigden
van dat land tot de Dordfche Synode, in den jare 1618.
De regering van Middelburg (want zij landden in Zeeland) begroette dezelve in de Latijnfche taal, en yenvoerde ze in hare jagten naar Holland, alwaar HUYGE Ns ook behouden in het ouderlijke huis terugkwam.
In den jare 1619 gebeurde bet, dat de Staten den
Heere A A R S S E N S van Sommelsdijk als afgezant naar
Venetii zonden, om een vast verbond met dat gemeenebest aan te knoopen. Hij Dam vele edele jongelingen
derwaarts in gezelfchap met zich, en onder dezen ook
CONS T A N T IJ N , van wiens hulp als fchrijver hij zich
sevens bediende. Deze keuze van eenen zoo fchranderen man, door RICHELIEU als een der eerfte !hatkundigen van zijnen tijd erkend, was voor den jongen
HUYGENS zonder twijfel allervereerendst. De reis
ging
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ging door een gedeelte van Duitschland , Zwitferland eh
Italie , voor den weetgierigen HUYGENS te fpoedig,
zoodat hij zich beklaagde, vele zaken niet naauwkeurig
of geheel niet te hebben kunnen bezigtigen, zoo als de
monden van den Donau, de bronnen van den Rijn en
andere. De afgezant zond hem vooraf tot den Doge
van Venetie , welken hij in de Italiaanfche taal begroette, en over de ontvangst van het gezantfchap onderMeld. Hij nam dat grijze en achtbare opperhoofd geheel
voor zich in, zoodat deze den jongeling in zijne armen
'Boot, en hem toevoegde: „ De eer, welke de afgezanten der magtigfte Koningen genieten, zal aan de uwe
geworden : de wereld zal weten, op welken prijs ons
gemeenebest het uwe Belt." De ftad zelve hield hem
opgetogen van verwondering. Muzijk , dichtkunst ,
fchilderijen, ftandbeelden, gebouwen , de zeden des
land, de majesteit des gebieds en andere wetenswaardige zaken namen de hem overfchietende oogenblikken
weg. Hij had eenen aanbevelingsbrief van zijnen
vriend DAN. HEINSIUS aan PAOLO SA RPI, Van
de Serviten - orde , een beroemd godgeleerde en raad van
Venetie ; dan, daar deze juist de zaken en geheime papieren van den lande behandelde , durfde hij H U Y G ENS
geenen toegang tot zich verleenen. Deze SARPI was
ten man van groote kennis , en onbekrompener denkwijze in het godsdienftige dan de toenmalige tijden duldden, zoodat hij bij fommigen niet alleen van ketter4
verdacht, maar ook befchuldigd werd. Zoo verweet de
Kardinaal PALLAVICINI hem , dat hij zijne blijdfchap aan den Heere AARSSENS zoude betuigd hebben over het zien van een' afgezant eener Republiek,
welke den Paus alleen voor den Antichrist Meld. Dan
wij mogen dit als laster befchouwen , daar zoo groote
onvoorzigtigheid op geenerhande wijze is overeen te
brengen met die angstvalligheid, waarmede hij HUYGENS door vader FULGENTIUS liet weten, dat hij
noch den brief van HEIN SIUS durfde aannemen , noch
hem fpreken.
14 het vertrek van het gezantfchap,
Vera
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vereerde de Republiek, ter gedachtenis van het galaten verbond , ook HUYGENS met eene gouden halsketen, verfierd met de Venetiaanfche en Hollandfche
leeuwen; en hij zelf kocht vele zeldzaamheden en grooten voorraad van muzijk, hetwelk alles, over zee naar
Holland gaande, in handen der roofzuchtige Algerijnas
viel. Zij zelve keerden langs hunne voetftappen in het
vaderland terug.
Het vaderland heeft toch iets onbegrijpelijk aantrelo..
kelijks voor de harten van alle gevoelige en edeldenkentie menfchen; de bloote naam zelf verwekt , ik weet
niet welke, zoete klanken in de ooren. Doch indien
men dat vaderland na een lang afzijn . mag wederzien,
dan pleegt dat wederzien eene aandoening to verwekken , welke met geene woorden kan worden uitgedrukt.
HOMERUS fchildert dit gevoel in ULYSSE S, gelijk hij
elle menfchelijke aandoeningen fchildert. ULvssEg
verachtte de onfterfelfikheid,als hij flecks eenmaal den
rook van zijn rotsachtig Ithaca mogt zien opgaan, en
viel bij zijne terugkomst met het aangezigt op den grond
aijner geboorte, en kuste dezelve. HU YGEN S wag
ook geheelenal doordrongen van dat teeder gevoel, en
betrad nooit, na het volbrengen van eenige reis, welke
hij zeer vele gedaan heeft, den vaderlandfchen bodem,
of zijn hart ontlastte zich in loffpraken en dankzeggingen vol kinderlijke eenvoudigheid.
Indien ooit kindereri de kroon en blijdfchap van ouderen genoemd zijn, dan verdiende CONSTANTIJ
voorzeker dezen naam. Zoo zag de vader hem ook nit
uit Verietie terugkeeren met eene onbedorvene ziel en
frnaak, en befpeurde uit de openhartige verhalen, dat
vreemde pracht en weelde geene grootere indrukfelen
op zijn Hollandsch hart maakten dan een fchuitje in eene
rivier. Zoo was CONSTANT IJ N terugkomst ook
ziu een feest voor het ganfche huisgezin, hetwelk met
aandachtige ooren als aan den mond des verhalenden
ping, en den halven nacht aan den avond knoopte.
leugdige drift en .onbedachtzaamheid hadden hem op deze
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ze reis tweemaal in levensgevaar gebragt. Ook dit ver.
zweeg hij even min voor zijne ouders , als hij het naderhand in zijn levensberigt aan zijne kinders verzweeg,
opdat het hun tot een voorbeeld mogt verftrekken. Zij
inoesten den Spluger overtrekken; een gebergte,welks
kruin zich onder de wolken des hemels bedekt. Met
groote moeite had men een gedeelte van den rug bereikt
vanwaar twee wegen naar de ondergelegene vallei liepen, de eene lang, maar veilig, de andere kort , maar
gevaarlijk. AARSSENS en de overigen kozen, op
raad der gidfen, den eerflen; HUYGENS, met eenen
anderen jongeling, den laatften. Het pad liep fteil naar
beneden, en was zoo hard en glad van ijs, dat het geen
voetftap duldde. In het eerite oogenblik gleed men langzaam naar beneden; dan de vaart kreeg zoodanige fnelbeid door voortgang, dat zij zich niet langer konden
tegenhouden, en de berg met hen fcheen rond te draaijen. — De groote toren te Straatsburg is een werk van
eene vervaarlijke hoogte. Men komt langs verfcheidene
wenteltrappen tot de plaats, waar de verfchillende to•
renfpitfen zich tot e6n punt vereenigen. Daar boven
verheft zich een loodregt oploopend vierkant, zonder
de minfte befcherming voor iemand, die door duizeling
bet evenwigt mogt verliezen. HUYGENS kiom dezen
muur op en neer,, terwijl hij zich met handen en voeten aan de uitftekende haken vasthield. — Zoo er zijn
mogten , welken het vreemd toefchijnt, dat ik zulke op
zichzelve nietsbeduidende gevallen verhaal, zij het mij
vergund te mogen zeggen, dat bet mij nog vreetuder
toefchijnt, dat men belang ftelt in het vernemen van de
geringfte levensbijzonderheden van vreemdelingen, en
die onzer landgenooten met ftilzwijgen voorbijgaat , te
meer nog, indien ze ons eenigzins nader brengen, oak
bun karakter van alle zijden te leeren kennen.
Over het algemeen had H U Y GENs zich op deze reis
als een fchrander opmerker doen voorkomen, hetwelk
niet weinig bevestigd werd, toen zijn dagboek, one•
field in de Franfche taal, in handen van deskundigen
kwam.
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kwam. Het was den Heere AARSSENS ook niet ontgaan, dat hij eenen veel omvattenden geest had, toegerust met flandvastige opregtheid en buigzameinrchikkelijkheid, zoo veel eer en pligt zulks gedoogden, noch
dat hij bij zijne groote liefde voor het vaderland eene
gelijke gefchiktheid voegde , om hetzelve binnen- of buitenlandsch te dienen. Geen wonder dus, dat men hem
in den jare 1621, tegen het einde van het beftand met
Spanje, en ter gelegenheid der Boheemfche onlusten,
met een gezantfchap als geheimfchrijver naar Londen
zond, vanwaar hij, verfierd met eene gouden halsketen, in het vaderland terugkeerde. Dan, veel meer dan
dit was het hem waard, dat hij vriendfchap gemaakt had
met RAPHAEL THORIUS, een groot geneesheer en
dichter, en CORNELIS DREBBEL van Alkmaar ,die
zich toen te Londen ophield. Dat een jongeling, door
eenen magtigen that met gouden fieraden befchonken,
zich daarop niet het minite laat voorilaan, is zeker
veel. Maar indien deze zoodanige eerbewijzingen, welke ook de hoofden van mannen kan doen duizelen , verre melt beneden de vriendfchap met bejaarde menfchen,
wier eenigite aanbeveling geleerdheid en goede beginfelen zijn, dan is dit niet veel, maar iets groots en voortreffelijks. — T H o u I u s fcheen hem een man te zijn
van buitengewone bekwaamheid en opregtheid; en, go.
lijk hij zich gedurende diens levee beklaagde, dat de
zee hen van elkander fcheidde , zoo florae hij tranen
van droefheid , toen deszelfs dood hen geheelenal van
elkander fcheidde. In DRERBEL vond hij het voorkomen van eenen Hollandfchen boer, en de taal van eenen
PYTHAGORAS en ARCHIMEDES. DREBBEL'S
uitftekende kennis in de wis- en natuurkundige wetenfchappen is beroemd; anders zoude het getuigenis van
HUYGENS voldoende zijn. Daarom wordt mijne geheele
ziel vervuld met verontwaardiging, wanneer ik zie, dat
MENKEN/US, een Duitfcher ,onzenDREBBELrang.
fchikt onder die foort van geleerden, welke te alien tijde
zeer fchaars in ons vaderland moeten gewcest zijn, daar
on-
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onze taal er bijna gun naam voor heeft ; ..hij zelf 11001De
ze charletans , en onder deze rangfchikt IlijDREBBEL,
wegens eenen zekeren brief, door hem aan zijnen vriend
VAN RIETWIJK gefchreven, houdende een luimig
verhaal, gelijk men bet aan een' vriend doet, van de
wonderlijke verfchijnfelen, welke hij door de gezigtkunde (optica) vertoonde. DREBBEL fchreef dezen
brief nit Londen naar Alkmaar in de Hollandfche taal.
HEGENITIUS, die ettelijken tijd daarna door Holland en Vriesland reisde, kwam ook te /Ilkmaar,, hetwelk hem verheerlijkt fcheen door de geboorte van
DREBBEL, en vertaalde genoemden brief in het Latijn, om den lezeren van zijne reis een denkbeeld te
geven van 's mans groote bedrevenheid in de natuurkunde, welke, volgens hem, meer bewonderaars dan
navolgers zoude vinden. Het is waarfchijnlijk, dat
COLOMESIUS dezen brief uit HEGENITIUS heeft
overgenomen, en denzelven geplaatst achter de door
hem uitgegevene brieven van CLEMENs aan de Corinthers uit welke eindelijk MENKENIUS denzelven de fchande heeft aangedaan om ze in zijne CharTatannia eene plaats te ruimen, en tevens in zichzel•
ven een voorbeeld geeft van die zotheid , welke hij
doorgaande gispt, daar hij belijdt , dat hij in de onderfcheidene gedeelten der wiskunde bijna geheel onbedreyen is. )ten mensch gelijk HUYGENS WiSt DREBBEL beter te waarderen: hij verkeerde kort daarna
een geheel jaar met hem te Londen, en zocht dagelijks
door zijne gefprekken wijzer te worden. Ook vond
DREBBEL zoo veel genoegen in hem , dat hij aan geenen zijner vrienden meer tijds, om met hem te fpreken, gaf. Dit viel voor in den jare 1624 indien ik
Mij niet bedriege; want het heeft eenige moeijelijkheid
in zich , den juisten tijd hier of daar van te bepalen,
daar 'de oude man zijn leven door geene aanteekening
van dag of jaar heeft opgeheiderti, en WAGENAAR.
fomtijds niet met hem overeenkomt, wiens voortreffelijke gefehiedenis des vaderiands reeds eenig licht kan
ont-
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entvangen uit dit leven, en nog meerder licht zal ontvangen uit die overgeblevene brieven en papieren, op
welke de Raadsheer SCHONK, een waardig bloedverwant van het HUYGENSCHE geflacht, ons heeft doen
hopen. Dit viel dan voor in den jare 1624, wanneer,
volgens HUYGENS, de ltaten een gezantfchap naar
Londen zonden, om de gefchillen bij te leggen, welke
met Engeland over de Oostindifche zaken gerezen waren. AARSSENS was aan het hoofd, en HUYGENS
geheimfchrijver van hetzelve. Men flak in den winter
van Scheveningen in zee, en landde, niet zonder groot
gevaar te hebben uitgeftaan, te Gravefande. Het fchip
was door tegenwind vastgeraakt op eene zandbank op,
de kusten van Engeland , en reeds was de boot uitgezet om de gezanten en papieren te redden, toen een
onverwacht toeval hen er afhielp. De Engelfchett
fchoven de zaak op de lange baan, en gaven geen
flag; men had weer dan tachtig onftuimige bijeenkomften gehad, en langer dan veertien maanden onderhandeld. Dit verdroot het gezantfchap , en HUYGENS
werd mar Koning j A C 0 B US gezonden, om billijke
klagten over zulk lang dralen in te brengen. H
GENS vond denzelven op een zijner jagthuizen buiten
Londen, en kweet zich zoo ernftig en welmeenend van
den hem opgedragen last, dat de Koning, eenige malen het vertrek met hem op en neder wandelende, , terwijl hij hem onder den arm nam, het gedrag der zijnen
afkeurde, en beloofde de zaak te zullen doen voortzetten, hetwelk hij ook deed. In dat zelfde vertrek beyond zich HENDRIK RICHEY, Grave van Holland :
de Koning nam het zwaard van dien edelman , iloeg
HUYGENS met hetzelve tot ridder, en gaf het hem
ten gefchenke. De veelvuldige genoegens, welke hij
gedurende zijn lang verblijf te Londen fmaakte, zoo
door het verkeer in de aanzienlijkfte huisgezinnen, als
door het aanknoopen van nieuwe betrekkingen, werden
verbitterd door een onaangenaam toeval, hetwelk hem
zags in zijnen ouderdom nog groote fmart veroorzaakte.
Toen
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Toen hij, namelijk, naar het jagthuis van Koning J- Areed, viel buiten Londen een reismantel. waarin eene aanmerkelijke fomme gelds was, van het paard
van een' zijner knschten. Deze buit was te fchoon in
bet oog van het gemecn, hetwelk er zich oogenblikkelijk meester van maakte. Het denkbeeld, dat men op
hem vermoeden konde vatten, alsof hij dat geld, aan
het gezantfchap behoorende, had verdonkerd, kostte
hem vele llapelooze nachten; en, het zij de laster hem
werkelijk betigt hebbe met iets, hetwelk nook in zijn
karakter konde vallen, het zij de vrees voor zelfs de
minfte fmet, waarmede zijn goede naam konde worden
bezwalkt , zijn vermoeden vergrootte, hij betuigt zijne
onfchuld aan zijne kinderen, en bezweert ze om hem
te verdedigen, zoo iemand zelfs van verre hierop mogte doelen. Na de gefchillen over de Oostindifche belangen in der minne gefchikt te hebben , keerde het gezantfchap naar het vaderland terug , alwaar H U YG E N S, die toen den ouderdom van ongeveer 28 jaren
bereikt had, kort daarop zijnen vader door den dood
verloor, in den jare 1624.
Tot dusverre heb ik HUYGENS als kind en jongeling gefchetst, in welken leeftijd hij voorzeker reeds
belangrijk is. Deze belangrijkheid neemt toe met . zijne
jaren. Want hij heeft de verwachting, welke hij van
zich deed opvatten, als man en grijsaard niet alleen
niet te leur gefteld, maar overtroffen.
conus
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LUKE KWALEN ?

II.
Quandoque bonus dormitat Humerus.

Elkeen is wel te vreden, wanneer de natuur om de
twintig jaar een uititekend goed dichter voortbrengt;
maar uitftekend goede artfen verlangt men bij geheele
do-,
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doziinen. Ondertuslchen is de kunst, om duizenderlei
kwalen der ftervelingen in derzelver duistere fchuilhoeken op te zoeken, bij derzelver groote gelijkheid en twijfelachtige kenmerken vaardig te onderfcheiden en gelukkig te bebandelen , voor het minst even moeijelijk,
vereischt even veel aanleg, oefening en nadenken, als
de kunst om lierzangen en treurfpelen te maken. De
vergelijking is bier zelfs ten nadeele van den arts: want,
terwijl de dicker de lier behoeft op te nemen noch de
fnaren te tokkelen, wanneer hil niet door eene heilige
geestdrift worth aangevuurd, kan de geneesheer ieder
oogenblik geroepen worden, om de harp des menfchelijken ligchaams te flemmen„ en er, voor krijtende wanklanken , heldere toonen uit te lokken. Ilijwordt daartoe
.geroepen, vermoeid van zijnen dagelijkfchen arbeid;
midden uit den diepften Ilaap; afgetrokken door zijne
letteroefeningen, en ftomp gedacht; door eigen feed
overmeesterd; door zijne driften gefchokt. Hij kan
er toe geroepen worden, midden uit den roes der vermaken , met benevelde zinnen, met even hoofd zonder
gedachten. Hij kiest daarenbQven zijneof ter bearbeiding niet uit, maar zij worth hem voorgeworpen.
Hij moet handelen, en het oogenblik hem dienen. k6n
misgreep, en de gelegenheid is voorbij, onherftelbaar
verloren, of althans niet dan moeijelijk weer te vatten.
En wie zal bet dan den armen arts wijten, dat hij
niet altijd even vaardig, even gelukkig is, den juisten
ton aan te flaan ? Zelfs de goede H o Eltus is wel
eens wat dodderig. Het is ondertusfchen jammer, dat
de nalatigheid en onnaauwkeurigheid van den geneesheer zijnen lijderen zoo duur te ftaan komt; terwijI de
lamfte en zotfle verzen toch niet ulcer kunnen, dan vervelen.
Het is zeker jammer, dat de doctorshoed Beene bovenmenfchelijke vermogens geeft. Zoolang de geneesbeeren , even als wij, aan alle menfchelijke dwalingen
en zwakheden blootitaan , zijn wij er de onvermijdelijke
flagtoffers van: want vie ftaat er ons voor in, dat wij
or
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onzen doctor niet din zullen noodig hebben, wanneer
hij vermoeid of ongefteld is , of zijn hoofd vol heeft van
andere zaken? En wie is zoo dwaas , .dat hij niet inziet, hoe, langs dezen weg, nit eene kwade maag hevige rotkoortfen, en uit eene ligte verkoudheid de tering kan voortvloeijen ? De beginfelen toch van alle
ziekten en ligchaamsgebreken zijn meestal ligt, en gemakkelijk te herftellen of voor te komen; maar hebben
zij dens wortel gefchoten, of wierden zij in den beginne verkeerd aangetast, dan laten zij zich even min
uitroeijen, als een ftevige eik door fchudden en trekken.
Sterven er dus vele lijders aan geneeslijke kwalen,
zoo moeten wij dit gedeeltelijk ook daaraan toefchrijven, dat de geneesheeren menfchen zijn.
Met loome leden, met doffe oogen, met een zwaar
hoofd verlaat z3con Hu, u s zijne legerftede. Een vriend
van het tafelen, heeft hij gister wat diep in de fchotels
getast, en vooral den beker wat hoog Hij voelt
zich flaperig, dof, ongefchikt tot denken. Ware Hi een
koopman, hij zou geen oog in zijn bock than, geen'
belangrijken brief beantwoorden , althans geen' aanmerkelijken koop of verkoop fluiten. Ware hij een advocaat, tien maal zoude hij zijne ftukken flellen en verfcheuren. Maar nu is hij een arts ; hij moet naar zijne
zieken. Werktuigelijk fteekt hij zijne hand naar den pols
uit, zonder te voelen , en laat den lijder de tong uitfteken ,
zonder te zien ; geeuwend doet en herhaalt hij driemaal dezelfde vragen , en vraagt zonder eenigen zamenhang. Hij
fchrijft voor ! Gelukkig de zieke , bij wien zich op dien dag
geene dubbelzinnige teekenen voordoen, wiens ziekte
dan niet lusfchen leven en dood zweeft! Iedereen gevoelt intusfchen, hoe gemakkelijk zulks gebeuren kan.
En, hoewel niet alle geneesheeren zulke vlijtige tafelbroeders zijn, ja de matigheid en ingetogenheid, met
regt, onder de hoofdeigenfchappen van een' waardigen arts behooren, gevoelt toch elk , dat de geest der
matigheid niet noodzakelijk in alle de priesters van het
heiligdom van Eskulaap woont, en dat daarenboven,
voor.
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voOral voor een gezocht en geliefd geneesheer, nog al
dikwijls de tijd daar is, dat hij zijne maag meer dan zij•
tie herfenen meet offeren.
Zijn er niet daarenboven honderd andere omftandigheden in het dagelijksch leven, welke de vrije werking
van iemands geest, en dus 'ook die van den geest des
bekwaamften geneesheers, voor een' halven dag kunnen
flremmen?En al is het dan maar voor een enkel oogenblik ; kan niet de ongeluksflar van menigeen denzelven
juist in dat noodlottig uur om raa.1 en hulp tot hem
brengen? Is hij, wiens eergierigheid gehrenkt. is, (en
hoe vaak gebeurt dat bij den arts) die een zwaar verlies
in have en goed feed, die huisfelijk verdriet heeft, in
flaat , op alle bijzonderheden acht te geven, die aan het
ziekbed beflisfend zijn? Hoe ligt kan men dan, door
on oplettendheid , iets verkeerd hooren of zien , lets voorbijgaan, iets vergeten! Dat dit alles kan gebeuren, zal
de domite boer befeffen; dat het werkelijk plaats heeft,
elk opregt geneesheer erkennen; en dat de behandeling
en genezing der ziekten er vaak bij tijdt, is maar al te
waar.
Het ongelukkigst nog van alles is , dat de artfen bier
op aarde een ligchaam noodig hebben, en niet als geesten of onweegbare floffen onder ons kunnen zweven.
Zij zouden dan ten minfle voor ligchaamsvermoeidheid en
ziekten veilig wezen, waardoor zij nu dikwijls zoo ongefchikt voor bun beroep zijn. Voor zware ziekten , wet
is waar , zijn de artfen, wanneer zij eens een' geruimen tijd de kunst geoefend hebben, veelal bewaard;
kleine ongefieldheden overvallen hen daarentegen nog at
dikwijls, houden hen niet van het ziekbed af, en maken hen evenwel, op dat oogenblik , tot denken en bandelen min gefchikt. Iederen geneesheer, daarenboven , die
ilechts etnigen loop heeft, overvalt dagelijks de kwaal
der verrnoeidheid. Verfleten voor dien dag en hijgensi
mar rust bezoekt hij vaak zijne laatfte Infpanning van het ligchaain mat den arts niet minder af, (tau
inf,panning van den geest; en nog te meer, dewijl,
Yz
dit
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dit beroep, even als in elk ander,, al ras de eentoonigheabinnenfluipt , en al ras de gedachten met eene gelijkmatige traagheid dwingt te gaan near de maat van haren
looden flinger. Het werd flechts enkelen gegeven, zich
aan hare magt te ontrukken.
Wilde ik nu nog fpreken van de menigte lage driften
en nietigheden, die het gros der geneeskundige zielen
vervullen; van hunne eigenbaat, verkeerde eerzucht en
waan, gehechtheid aan zekere geneeswijzen en geneesmiddelen , verachting van alles, wat niet met hen en
hunne wijze van zien zoude een boek kunnen fchrijven. Maar ik wilde flechts iets zeggen van
die dwalingen, van die zwakheden, waarvoor ook de
beste geneesheeren blootflaan , opdat men ophoude de
kunst te befchuldigen, of van de kunstoefenaren te
vorderen, wat hunne, wat alle menfchelijke krachten
te boven gaat.
Het is geen' fterveling gegeven, altijd meester te zijn
van zijne driften en neigingen, of vrij te blijven van die
zwakheden, waardoor ieder mensch zichzelven en anderen zoo valk benadeelt. Waarom zouden wij in de
zonen van Eskulaap meer zoeken, meer verwachten,
vooral in die van den gewonen ftempel? Hunne hulp is
dus dikwijls gebrckkig en wisfelvallig. „Haar doen wij
dan niet beter ," zal men zeggen, „ dat men haar niet
inroepe , en zich in de veilige handen der natuur overgeve ? " Dit rade ik ieder aan, die, ook in zijne gezonde
dagen, gewoon is, de algemeene moeder te raadplegen,
en hare lesfen te volgen. Anderen zoude het niet baten : want het is de grootfte dwaasheid, te verwachten, dat hij, wiens geheele leven een zatnenweeffel van
kunst is , in wien niets meer der nature toebehoort , in
zijne ziekten, een enkel oogenblik, zonder de infpanDing der kunst zoude kunnen blijven bethan.
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DE ZANGERES GABRIELLI.

KATHARINA GABRIELLI werd in het Off 1730 te Rome
geboren. Haar vader, Wiens naant niet bekend is, was kok
bij den Vorst GABRIELLI. Hij had het vermogen niet,
om de fchoone item, welke de natuur zijner dochter gegeven had, door onderwijs te laten leiden , en vergenoegde zich
met haar nu en dan in de Opera te brengen. K A Tn AR I N A
vattede fpoedig de fraaifle plaatfen, en zong dezelven met
verwonderlijke vaardigheid. Toen zij op eenen avond, tot
vervrolijking van haren arbeid , eene zware aria van GA L u
• zong, welke z'd des avonds te voren in het Theater Argentina gehoord had, was de Vorst GABRIELLI illiSt in den
win, en vraagde met verwondering , welke zangeres in zijn
Luis was? De dochter van den kok, was het antwoord. S' e
eofi, it mio cuoco deverra presto un afino d'oro. („ Als dat
„ waar is, dan zal mijn kok weldra een gouden ezel word
„ den,") antwoordde de Vorst. Hij lief KA TIIARINA voor
zich komen, en zijne verwondering Tees nog hooger, toen
zij meerdere aria's voor hem zong, die zij van buiten kende. Zij was toen 'pas veertien jaren oud , heel mooi en
vrolijk , en, hoewel zij met het regter oog een weinig lonkte , fcheen dit gebrek echter het aantrekkelijke van Mar gelaat nog te verhoogen. De Vorsc zorgde van nu of voor hare vorming. Haar eerfle onderwijzer was GARCIA, bijgenaamd SPAGNOLETTO, die toen in Rome was; na dezen
de beroemde PORI' Q R. A , onder Wien zij in de kunst volmaakter werd.
De Vorst gaf dikwijls concerten, om zijne vrienden dit
wonder te doen hooren. Weldra fprak men in geheel Rome
fleehts Vall de Cochetta GABRIELLI, (de koksdochter
van GABRIELLI.) Vandaar heeft zij federt dien laatften main
behouden. In het jaar 1747 trad zij voor het eerst te Lucca
als Prima Donna op , in de Opera SOFONISBE van GALUP..
P I, en verwierf eene, algemeene toejuiching. GUADA GNI,
die op hetzelfde Theater zong, had moeite, mast haar zijnen roem itaande te houden. Deze beroemde Soprano - zanger
yormde echter den fmaak der jonge kunflenares, welke, naar
;nen wil, voor de moeite des beleefden onderwijzers ook
niet ondankbaar was !
Y3
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Nadal zij op meerdere Theaters van Ita1:7; gezongen had,
kwam zij in 175o naar Napels, waar zij voor het eerst in de
Opera DIDO van METASTASIO optrad. In de beroemde aria:
Son regina e fono amante, werd zij zoo buitengewoon toegejuicht, dat haar roem voor altijd gevestigd was.MEr as T Asto
bragt haar naar Weenen, alwaar FRANS D a I. haar tot hof2angeres maakte, en dan alleen in den fchouwburg kwam,
wanneer zij zong. Zij was aan ME TASTASIO ' S onderwijs
veel verfchuldigd; hij voltnaakte haar in de declamatie , en
het fchijnt, dat ook hij niet ongevoelig was voor hare bevalligheden , maar, bij zijne ligtzinnigheid, moest hij zich
weldra vergenoegen, met alleen h a re vriendfchap te bezitten.
Weinige vrouwen waren zoo lnimig in de liefde, ais GA2RIELLI. Zij beminde, bij voorkeur, hare kunstgenooten,
die, zoo wel onder vier oogen als op het tooneel, hare hetden waren; met eerzuchtige inzigten, echter, verleende zij ook
den toegang aan de aanzienlijkfte heeren, en, onderwiji zij
net genen zeer vertrouwelijk verkeerde, was zij zeer moeijelijk omtrent dezen , die dikwerf, om haar te zien, uren Lang
in de zijkamer moesten wachten. Dit was langen tijd de mode bij de beroemde zangeresfen van !tali& Haar ligtzinnig,
cnftandvastig gedrag had haar te Weenen fiijkans in eenen verdrietigen toefiand gebragt. De Franrche afgezant maakte haar
zijn hof, onderwijl zij heimelijk den Portugefchen Ministei
begnnftigde, aan wiens milddadigheid zij een gedeelte van ha.:
ren rijkdom verfchuldigd was. Elk der twee mededingers
hield zich voor den meestbegunftigden. De Fransehman ,
echter, die jets merkte, vond middel, om zich in de woring der beminde te verfchuilen, en zag weidra den geiukkigen mededinger nit haar vertrek komen. Woedend van jaloezij, vliegt hij met den degen op haar toe, en zoude haar
doorfloken hebben, zoo niet haar bovenkleed den fleck geweerd hadde. Zij werd flechts ligtelijk gewond. De Franschman , verbaasd over de uitwerking zijner woede, vale vol berouw voor hare voeten, en fineekt om vergiffenis voor zijne
drift. Zij itemt in zijne bede, onder voorwaarde, dat hij haar
zijnen degen zoude overgeven. De zangeres bad het oog.
merk, den degen te bettouden, en op denzelven de woorden
te laten zetten: Degen van den Neer M.., die op den...
afgezant,
vermetel genoeg was, GABRIELLI te kwetfen.
ech-
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echter, overreedde METAsTAsIo, de zaak te bemiddden,
en door dezen kreeg hij zijnen dezen tern.
Toen zij in Weenen verbazende foinmen gelds gewonnen
had, ging zij, in het jaar 1765, naar Palermo, alwaar hare
kunst, zoo als overal, de levendigfte geestdrift wekte. Maar
ook hier toonde zij hare eigenzinnige luim. De Onderkoning
noodigde haar tot een' luisterrijken maaltijd. Ilet bepaalde uur
was voorbij; zij kwam niet. De Onderkoning zond eenen kamerdienaar, en liet haar zeggen, dat men reeds federt lang
op haar wachtte. De kamerdieuaar vond haar te bed, zeer
gerust lezende; echter wilde zij , 'in fpljt van elle ovensding, hare kamer niet verlaten, onder voorwendfel van onpasfelijkheid. Des avonds zong zij zeer nalatig en altijd half,
laid. De Onderkoning, die de eerfle beleediging zoude overzien hebben, wilde deze eigenzinnigheid niet ongeftraft laten.
Hij liet haar met gevangenis bedreigen , indien zij niet zong,
zoo als gewoonlijk. „ Hij kan int) wel doen fchreijen,"
zeide zij tot den brenger dier boodfchap,
maar niet doen
zingen." Toen het tooneel geeindige was, kwam aij in de
gevangenis; maar men bezigde jegens haar alle die onderfcheiding, welke de aanzienlijkfte perfonen genoten. Gedurende de twaalf dagen, welke zij in de gevangenis doOrbragt,
gaf zij groote gastmalen, betaalde de fchulden van 211e gevangenen, en verdeelde veel gelds onder de armen.. Dea
avonds liet zij alle gevangenen tot zich komen-, en zong
voor hen de fchoonfte flukken met eene wegflepende bevalligheid. Allen waren zoo opgetogen, dat velen , wier fehulden reeds betaald waren, de gevangenis niet wilden verlaten,
zoo fang zij in dezelve was. Zij had door hare milddadigheid,
hare feesten en hare kunst den- ak&igeu kerker tot een betoo.,
verend verbiijf gemaakt. De Onderkoning moest bet verlangen van het publiek inwilligen, en, toen zij nit de gevangenis kwam, werd zij aan de deur door eene menigte van armen ontvangen, die haar in zegepraal naar huis geleidden.
In het jaar 1767 begaf zich GABRIELL1 naar Parma. De
Infant Don PHILIP werd zoo verliefd op haar, dat hij in
211e hare luimen toegaf, maar haar daarentegen met de lastigfte jaloezij kwelde, zoodanig, dat hij haar dikwerf verfcheidene dagen lang in een vertrek van zijn paleis opgelloten
/field, waarvan hij zelf den lintel had. Dit gaf aanleiding
tot vele twisters, waarbij de zangeres in hare uitdrukkingen
zich
1r 4
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zich zoo weinig matigde , dat zij den Hertog, die een weinig fcheef was, meermalen een woedend: Gobbo makdettol
(„ Vervloekte bogchel!") toeriep. Op eenen avond, toen zij,
zoo als gewoonlijk, niet wilde zingen, was de Hertog razend
jaloersch op eenen Lord, die der zangeresfe fchitterendeaanbiedingen gedaan had. De Hertog maakte gebruik van het eerfte voorwendfel, en liet haar den volgenden dag in de gevangenis brengen. Toen zij in dezelve kwam , vond zij , tot hare verbazing, eene kamer,, met de rijkfte behangfels en de
rijkfte meubelen verfierd, en talrijke dienaren, welke op hare bevelen wachtten. Dit was aldus befchikt door den Hertog, die bar weidra incognito bezocht; maar zij was zoo
geraakt, dat hij haar flechts met moeite kon overreden, de
gevangenis weder te verlaten. Om zijner jaloezije te ontwijken, verliet zij heimelijk de flad , en ging naar Rusland,
ivaarheén KATHARINA DE II haar reeds federt langen tijd
geroepen had. De Keizerin begeerde haar aanflonds te zien.
Toen het gefprek op de betaling viel, verlangde de zangeres
io,000 roebels. „ Zoo veel betaal ik aan geenen mijner Veldo, maarfchalkenl" riep KATHARINA nit." — „ Wel nu," hernam de zangeres, dan moet unre Majefteit maar hare Veld„ maarfchalken Iaten zingen 1”
Zij bleef verfcheidene jaren in Petersburg, waar zij aanhoudenc/ de gunst der Keizerin en groote eerbewijzen genoot.
Met diamanten overladen en hare brieventasch vol wisfels , kwam
zij in Italie terug. Hare inkomften beliepen thans omtrent
5o,000 daalders. Zij had nu het tooneel wel kunnen verlaten, maar hare eerzucht bragt haar weder te voorfchijn. In
bet jaar 1777 zong zij in den Schouwburg St. Benedetto, te
.Venetic, met den beroemden PACCHIAR o T 1, die, dezen
avond voor de eerfte keer, geloofde geheel overfchaduwd te
zijn. Zij zong eene bravoer- aria zoo verrukkelijk , dat hij
a-chter de fchermen vlugtte en intriep : Povero me! questa
tin portento! („ Ik nine! Zij is een wonder!") En dit wonder was toch reeds 5o jaar ou t/. Met moeite overreedde men
hem, nog Bens met /mar op te treden. Hij zong eene teedere aria, die hij op haar toepaste , met zoo veel levendig
gevoel , dat zoo Iv eI zij , als de aanfchouwers ontroerd
waren.
(1780) cenen mededinger in MARIn illilaan vond
CBES /. Er vormcka zich, zoo als in Italie gebrnikelijk is,
twee
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twee partijen, die in den fchouwburg om het ijverigst fioten
en toejuichten, en elkander op de ftraten en in de koffijhuizen klopten.
Na dezen tijd begaf zij zich naar Rome, met hare oudfte
zuster ANNA, welke bear altijd als Seconda Donna verzeld
had. Nooit had zij naar England willen gam. , Op het too„ neel te Louden,” zeide zij, „zoude ik niet kunuen zingen,
„ of niet near mijne luim zingen; het gemeen zoude mij uit.
„ fluiten of doodflaan. Ik mag liever in goede gezondheid
„ flapen, al ware het dan ook in eene gevangenis."
Eene onbegrijpelijke verkwisting had hare inkomften tot
t000 deciders doen dalen. — De natuur had hear eene !tent
van buitengewonen omvang gegeven. Vooral was zij uitmuntend in de hooge toonen. Hare aria's , zoo als zij dezelven
zong, konden flechts door den bekwaamfleu yioolfpeler worden uirgevoerd. De CATALANI alleen ken met bear worden vergeleken, hoewel GAB RIELLI deze in het cantabile
en in de uitdrukking nog overtrof. Als tooneelfpeelfter was
onn R IELLI niet minder uitftekend. 4Veinige vrouwen genoten zoo vele. onderfcheiding. Zij leefde en reisde met groote
pracht, altijd van talrijke dienaren verzeld; cen koerier ging
voor hear Italic wa, vol van haren roem. Wanneer
lemand wilde pronken, of een groot opzien maken, dan zeide men, als met een fpreekwoord: Cliff e? La ' GABRIELLI? („ Wie is het? De GABRIELLI? " ) Onaangezien hare
onflandvastig- en eigenzinnigheid, was zij zeer goedhartig,
deed veel goeds, overal waar zij zich ophield, en overal befchouwden de armen hear als eene verzorgller Zij vergat
bare bloedverwanten niet, en vooral zorgde zij voor baren
broeder. In de verkeering was zij aangenaain, geestig, en dik..
werf oorfpronkelijk. In hare kernel', zoo wel els .op het
tooneel, wilde zij de Prinfes fpelen, en haar gedrag was overeenkomflig met deze begeerte. Gierigaards waren bij hear gehaat , maar zij befirafte dezelven met zachtheid. Toen een
Edelman van Florence hear eens bezocht , bleef zijne mancliette can eene van hare fpelden hangen en werd gefcheurd.
De Florcntijners worden voor zeer zuinig gehouden, en ook
deze Heer fcheen niet te troosten te zijn over zijn verlies.
De zangeres merkte dit, en den volgenden dag zond zij hem
zes flesfchen Spianfchen wijn, welke, in pleats van kurken,
met de kostbaarfle Brabandfche kanten waren digtgemaakr.
Y5
In
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In Rome leefde zij zeer ordelijk, gaf dikwijls concerten,
waarbij zij echter maar zelden zong. De aanzienlijkflen uit
den adelftand, mannen en vrouwen, bezochten haar, en bewezen haar eene onderfcheidende eere. Eene verwaarloosde verkoudheid werd, in het jaar 1796, de oorzaak van Karen dood.

DE BARBARESKERS , OF BREBERS.

(Quarterly Review.)

Iletgeen de EuropeErs Mooren noemen, is een mengfel van
volken van allerlei foort, die zich in het noordelljk "'frau
hebben gevestigd; hun heerfchend karakter echter, zoo wel
natuurlijk als zedelijk, is dat der Arabieren of Sarracenen.
Den naam, dien wij hun geven, kennen zij niet; dezelve
fchijnt van het woord Mauri of te ftammen, zoo als, ten
tijde der Rorneinen , de bewoners eener zekere provincie genoemd werden; echter is hij, federt langen tijd reeds, zeer
ongepast. De Heer Du p uss zegt: Wanneer men eenen
Moor vraagt, tot welk yolk hij behoort, dan antwoordt hij:
ik ben een Mooslirn , dat is te zeggen, een geloovige; en zijn
land beet Bled Mooslimin, bet land der geloovigen." De Arabieren noemen de Mooren Medainien , fladlieden. De Europeers verflaan gewoonlijk, onder den naam van Mooren, niet
alleen de geheele bevolking van Noord- Afrika, maar ook
de Azianen tot Sinn toe, en zij gebruiken dit woord als gelijkluidend met Muzelman.
De Afrikaanfche Mooren zijn geftrenge waarnemers der wet
van MAHOMED; zij wasfchen zich dikwijIs, en Jaen vijfmaal daags hun gebed, met het aangezigt naar Mekka gekeerd. Zij, gelooven- aan de voorbefchkking; zij haten en
verachten Cbristenen en Joden ; zij fluiten hunne vrouwen op,
en nuttigen Cooscofoo. Ziet men lien traag en ongevoelig, zip,/
zij minnenijdig, wreed en wantrouwend, zijn zij beroofd van
de betrekkingen en nangenaamheden der befchaving, kennen
zij het gevoel der Heide even min als dat der vriendfchap,
zien wij de vaders hunne zonen vreezen, en de zonen hunne vaders paten, dan zoeke men de reden hiervan niet in eene
eigenaardige bewerktuiging der Mooren, of wijce hunne verkeerde driften niet aan den vorin huns fchedels. Men herin.
ne-
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rere zich, dat hunne voorouders in Spanje leefden, en dat
derzelver itaatsbetrekkingen niet beter waren, dan die der
Afrikaanfche Moen thans zijn.. Dat heldere hetwelk
in de middeleeuwen, uit de vlakten van Arabi d, over het
westelijk Europa zich verfpreid had, is thans geheel verdwenen, en bij de Afrikaanfche ifrabieren is thans geen blijk
meer te vinden van knnst en wetenfchap.
De Moor lacht zelden; het fchaterend iagchen kent hij in
het geheel niet. Zijn uiterlijk voorkomen fchijnt een peinzend
wezen to verkondigen; maar deze fchijn is flechts eene heb7
belijkheid. Hij is noch weet- noch nienwsgiefig; zijn geese
is ilaperig en werkeloos; zijne weinige begrippen wordert
langzaaiu gevorind en blijven ongelladig. Niets te doen, en
niers te denken, is zijn geliefkoosd tijdverdrijf; het bad is
zijn tweede vermaak. In alle fteden vindt men bij de Karavanftrais openlijke baden; bier doet de Moor zich wrijven
en kneden; hier ilurpt hij langzaam zijne koftij binnen, terwijI
onderwezene en aangeitelde verhalers hem met fpookvertelfels
vermaken.
Lekkernijen behooren niet tot de geliefkoosde genietingen
van den Moor. Hij heeft overvloed aan gezond voedfel, en
het eaoscofoo is de gewone hoofdfchotel. De volgende tafelgalanterie wedervoer den Britfchen gezant aan het Keizerlijk
hof van Marokko. Op eenen kruiwagen, door twee menfchen
getrokken, bragt men vooraf den nacionalen kost , de krona
der Moorfche kokerij, het Cooscofoo, in een' verbazend grooten porreieinen pot. Hierop volgde een gebraden fchasp,
welks buik opengefneden werd, en waaruit eene menigte van,
geregten te voorfchijn kwamen, aan welke de Marokkaanfehe kok zeer kunilig de gedaante der verfchillende ingewan*
den gegeven had. Van dit ftaalrje mag men tot bet overige
belluiten.
De Meoren zijn zeer ingenomen met voorfpellingen en toovergen. Zij dragen Amuletten om den his, en verzen van
den Koran op de maig. Dit laatite toovermiddel words volt
wel op de volgende wijze roebereid. De verzen worden op
papier gefchreven ; dit verbrandt men , en de asch words
Iluchteren met eenen drank genuttigd. Met deze verflerking
gewapeud, vreest do. Moor Beene Daimons meer. Tot hua
bijgeloof behoort ook de afkeer, dien zij van de zwarte
kleur hebben; de gewoonte, om nook vijf, mar aitijil vier
en
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zeggen, en het woord dood nooit uit te fpreken.
Hunne vrees voor geesten, welke des nachts rondwaren,
wedrhoudt hen in de duisternis uit te gaan, zoo zij niet een
veelvermogend toovermiddel bij zich dragen. Sterft iemand
aan eene beroerte, dan heeft een booze geese hem gedood.
Het getal dertien erkennen zij ook als onheil voorfpellend;
en dit zullen vele oude Dames in Europa hun voorzeker niet
ten kwade duiden.
Het is eon, onder de Mooren algemeen heerfchend, geloof,
dat hun land op eenen vrijdag, gedurende den bedeflond,
door den aanval Bens roodgekleeden legers, zal veroverd worden. Zij fluiten en grendelen derhalve, op dit uur, de poorten der flad zorgvuldig, alsof, door deze voorzigtigheid, de
wil van het noodlot konde veranderd worden. Hun ftelfet
der voorbefchikking heeft deze goede uitwerkiug, dat zij elke verandering van hunne fortuin met geduld verduren, en
den rijkdom met bedaardheid tegen de armoede ruilen. Bij
de aannadering des doods is het hunne denige zorg, dat hun
aangezigt gekeerd zij Haar die zijde, waar Mekkd ligt. Zijn
zij hiervan verzekerd, dan verduren zij alles, en fterven met
de bereidvaardigte onderwerping.
Is er geene, hoop meer voor her behoud van eenen zieken, dan wordt hij door zijne vrienden en magen met een
verfchrikkelijk gejammer omgeven, hetwelk hem moet doen
gelooven, dat hij reeds zoo goed als dood is. Dit gedruisch,
en het denkbeeld, dat geene redding meet mogelijk is, moet
zonder twijfel, in vele gevallen, den dood verhaasten. Wanneer de fterven de ftuiptrekkingen krijgt, of eenige pijn en
fmart te kennen geeft, dan giet men hem honig in den mond;
en meermalen wordt hij ook, onder den fchijn van hem vet.ligting to geven, verflikt. Zoodra hij den laatiten ademtogt
uitgeblazen hgeft, wordt hij gewasfchen, ozi hem ook fpoedig te kunnen begraven, daar bij hen algemeen het denkbeeld
heerscht , dat een geftorvene niet eerder gelukkig is, voordat
hij in het graf rust. Zijne maagfchap vindt er eene hijzondere gerustftelling in, wanneer zij aan den dooden eenen lach
meent op te merken, hetwelk zij voor een teeken van genoegen verklaart over hare fchikkingen tot eene fpoedige begrafenis. Zij denken er niet aan, dat deze gewaande lach
eene beweging, Hunne zijn, door de aanraking des waters en
der koude lucht, bij den flervenden veroorzaakt. Bij zulk
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eene handelwijze kan men zich de gevallen van een dikwiits
Ievendig begraven gemakkelijk verklaren; men zegt, (doch,
zoo wij hopen, is zulks overdreven) dat dit wel bij een
derde der begravenen plants heeft.
Zoodra in een hull iemand geftorven is,, wordt aan de buren daarvan kennis gegeven door een fchel geluid, en door
het gefchreeuw Woolliali Too, hetwelk door alle huisgenooten beurtelings wordt aangeheven. Op dit gefchrecuw vergaderen aanflonds alle vrouwen, welke met het huisgezin in
eenige verbindtenis flaan. Eike aankomende vliegt op de huisvrouw toe, welke man of kind verloren heeft, omhelst dezelve, en barst 'dan weder in vreesfelijke klagten ult. Dit
gefchiedt dikwijls door honderd vrouwen na elkander, en
zoo Lang, tot dat de vrouw van den huize vermoeid en bedwelmd nederzijgt. Somwijlen komen ook nog andere betaa1de vrouwen, welke de, in het midden van de plants geftelde, lijkbaar omgeven, en hare jammerklagten aanbeffen. De.
ze zang- en fchreeuw- wijven krabbeu haar aangezigt, tot dat
het druipt van bloed; na geOndigde plegtigheid deco zij het
Woeden ophouden door opgelegde krijtaarde. Die zelfde vrouwen worden ook bij bruiloften en vreugdefeesten gebezigd;
dan Bingen zij het lied too Lao Loo, en 'andere zelve vervaardigde verzen. Hare fchaterende flemmen kan men op eenen
verren affland hooren.
Aan de huizen der rijken deelt men gewoonlijk , op den
avond na de begrafenis, vleeschfpijzen aan de armen nit,
waarbij niet zelden ongeregeidheden op de flraten, rondom
het huis, plants hebben. Dit wordt de maaltijd van het graf
genoemd.
Met de lijken zelven worden, vddr de begrafenis, nog bij.
zondere voorbereidingen gemaakt. Men befmeert neus, ooren
en oogen met een mengfel vau kamfer en aftreklels. De ongehuwde vrouwen worden als bruiden , met banden en ringen om armen en voeten, verfierd; elke huisvrouw bewaart
zorgvuldig haar eigen Iijkkleed, nit eene fijne ftof vervaardigd , welke in Mekka geheiligd is. Op de baar der mannen
wordt een turban, en op die der vrouwen een groote racer
gelegd. Op vrijdag, als zijnde de vooravond van den Sabbat der Muzelmannen , bezoekt elkeen de graven zijner vrienglen en maagfchap. Men gelooft, dat dit de dag zij, waarop
de afgeftorvenen om hunne graven hen waren, om met vrienden
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den en beminden zich te onderhouden; en daarom verzuimen
de Mooren ook Met, hunne dooden betamelijk te kleeden,
opdat zij in de geestenvergadering behoorlijk kunnen verfchijnen, zonder hunner maagichap fchande aan te doen. De begraafplaatfen worden zorgvuldig onderhouden; men plant bloemen rondom dezelven, en rocit het onkruid nit. Op de graven van aanzienlijke lieden worden dikwerf kleine kapellen
gebouwd, waarin groote porfeleinen vaten met bloemen than.
Zonsverduisteringen zijn voor de Mooren verfchrikkelijke
verfchijningen. Een der nieuwile Brit/che reizigers verhaalt:
Toci de verduistering haren hoogilen trap bereikt had,
zagen wij de Mooren als zinneloos her- en derwaarts loopen, en met geweren naar de zon fchieten, om het wangedrogt te verfchrikken, hetwelk, naar hunne gedachte, het
licht des dags wilde verflinden. Op de vlakten en de hoogten rondom Tripoli klonk het doodgezang van Woolliali Woo,
en zonder twijfel gerchiedde hetzelfde tangs de geheele kust.
De vrouwen , met koperen gereedfchap gewapend, floegen
hetzelve tegen elkander, en maakten een gedruisch, dat men
zeer verre kon hooren."
(Het vervolg hierna.)

UITTREKSEL VIT DRIE GEMEENZAME BRIEVEN VAN EEN JoNG
NEDERLANDSCH ZEEOEFICIER, MET Z. M. SCRIP EVERTSEN
GESTEVEND NAAR BATAVIA.

(Vervolg en flat van bl. e87.)
Campong Macasfer,
den 3o Mei 1816.
Waardfle Zuster!
Daar lit door het oponthoud van het fchip, dat onze brieyen naar Europa zal medenemen, in de gelegenheid ben, om
nog eenige regelen te voegen bij die, welke ik reeds aan Moeder had gcfchreven, zoo voldoe ik bij dezen aan uw verlangen, om u eens iets van de modes aihier, en hoe men zoo
al den tijd kort, en of de meisjes hier zoo mooi zijn als bij
ons, enz. te v,ertellen. Wat betreft de blanke vrouwen, dezelve zijn Incest near den Engelfchen fmaak gekleed, doordien
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alien zij in de laatfte jaren weinig hebben kunnen weten, hoe
men zich in Frankojk opfchikte; doch de inlandfche vrouwen, welke met Europeers getrouwd zijn, volgen nog steeds
hare oude landskleeding: dezelve is zeer eenvoudig, en beNat (behalve hetgeen men niet ziet) uit eene mime eabaal
of japon, met wijde lange mouwen van gekleurd katoen, en
heeft veel van een mans huisjapon. Daarin dus bead hare
pracht niet; Naar fmaak valt enkel, naar ik kan merken, oin
haar pikzwarc haar van achteren met een knoop vast te hechten, en wel met zeer kostbare diamanten haarfpelden. Voorts
dragen zij de kostbaartie ringen, die ik nog ooit gezien heb,
doch geen colliers. Hare kleur is tusfchen het bruine en
witte in, even als koffijmelk; dus, wanneer ik hierin eene
vergelijking maak met de vaderlandfche fchoonen, dan valt
bet deerlijk af. Wat hare converfatie betreft; daar de meeste van haar door flavinnen'zijn opgevoed, en zij nooit verder komen dan het eiland Java, zoo kunt gij begrijpen„
dat die niet zeer onderhondende is. Intusfehen moet ik bekennen, dat er onder gevonden worden, die er wet uitzien;
doch hare zonderlinge kleeding is zeer tot haar nadeel. Wat
aangaat de amufementen, dezelve zijn bier niet veelvuldig; aangename partijen, gelijk in ons land, vindt men er niet; intusfchen ontbreekt bet er Wet aan danspartijen, waarop dan gemeenbjk een fouper volgt, maar altijd particulier; redoutes
of vauxhals zijn er niet bekend. Ens in de maand fpeelt er
eene Engelfche Iiefhebberij..komedie, die nog al wel wordt
uitgevoerd door Engelfcbe officieren. Op de danspartijen is
alles ingerigt als in Holland en overal; maar, om koelte te
geven, hangt er eene foort van waaijer aan den zolder, die
door ilaven Reeds been en weder wordt gehaald met lijnen,
hetgeen zeer verfrischt; intusfchen is bet geen iaak, voor
die bier pas komen, om veel te danfen. De verdere levenswijze alhier heb ik reeds vroeger opgegeven ; dezelve is volmaakt gefchikt naar het klimaat; vooral ltaat mij
de fiesta of middagflaap aan. Het land is zeer bevolkt
door inlanders , die in zoogenaamde Campongs of gehuchten bij elkander women; derzelver huisjes zijn zeer aardig
en netjes van bamboes gemaakt, en worden nog al zindelijk gehouden; hunne kleeding is zeer eenvoudig, en heefc
veel van een vrouwerolc , maar die van boven en onder
even wijd is; dit kleed worth farong genaamd, en op verfchil-
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fchillende wijze door hen gedragen; ook loopen zij, voor
het gemak denkelijk , veel bijna naakt, en het maakt voor
een vreemdeling al eene rare vertooning, dit liverei dikwijls
achter op rijtuigen te zien! Voorts ziet men hier alle kleetierdragten der Indian, waarvan fommige door hare deftigheid het ver afwinnen van onze Europefche. Onder dezelve
munten de Bengalezen bijzonder nit: deze zijn ten uiterite
welgemaakt, en kleeden zich met zoo veel fmaak, dat ik u
kan verzekeren, dat, hoe zwart zij zijn, zij bij de Europefche Dames menigeen' afbreuk zouden doen ; doch bier is alles, wat van de kleur is, veracht; een geringe blanke worth
door een voornaam inlander nog met refpect bejegend. De
naam van liplap , welke iemand beduidt, die tusichen blank
en zwart in is, is daarom geen eernaam. Indien de toilettafeltjes van fommige Dames alhier konden fpreken, welke kunscjes
zouden er dan niet ontdekt worden, die thans met den fluijer
des geheims bedekt zijn! Zoo veel weet ik rock, dat de
fchijnbare blankheid, waarmede zij des avonds pronken, veel
verfchuldigd is aan eene foort van wire poeder.
Voorleden week was ik op eene foort van inlandfche bruiloft verzocht, waar wij ons nog al geamufeerd hebben. Alles was er zeer prachtig. De danszaal was eene expres daartoe van bamboes vervaardigde tent, en de bruid bevondt zich
in een apart vertrek, zittende als eene Koningin op en)
croon, drie trapptn hoog; zijnde de fpeelnootjes aan bare
zijde op de trapper gezeten, en verder het vrouwelijke gedeelte van des bruidegoms familie aan de regter, van de
bruid aan de linker zijde, in een' halven cirkel. De bruid
met hare adjudantjes zagen er wel uit, en waren overvloedig
verfierd met edelgelleenten. Wij worden voor haar gebragt,
en zij ontving onze gelukwenfehingen met veel bevalligheCti;
naderhand heeft zij ook :Tiede gedaust.
Vergun mij, lieve Zuster, bier of to breken, en geloof
muj eta.
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(remlg en hot van bl. 246.)

Aldus verliepen er drie gelukkige jaren. Maar toen ver.,

dween allengskens bet geluk en de vreugde uit GEERTRUI
huisgezin; MIMIC ANDRIES ECIf Was niet meer zoo vrolijk
en wel te inoede als voorheen. Wanneer hij bij zijne moeder kwam, dan fprak hij weinig, fcheen in gedachten verdiept te zijn, zat als droomde hij, en brags meertnalen blijken van vergotene tranen op zijn bleek aangezigt mede. Wanneer zijne moeder hem daarover onderhield , dan zeide hij
met een' gedwongen lach: dat hem en zijner koeijen niets
deerde. Somwijien wendde hij vermoeidheid voor; maar men
kon gemalikelijk zien, dat hij Met. opregt fprak , en dat een
inwendige kommer zijn hart bezwaarde. Nu en dan vraagde hem zijne zuster LEENTJE: of Jufvrouw ROSETTE nog
niet haast trouwde, en haar als dienstmeisje bij zich zonde
nemen? dan overdekte een p/otfelinge blos des jongelings
wangen, welke de ftille fmarc reeds diep gegroefd had. De
tnoeder vreesde, dat hij misfchien ziek was, zonder het te
wilien zeggen , en geloofde, dat hij welligt boven zijne
krachten werkte. Zij beiloot met ROSETTE daarover te
fpreken. Deze was intusfchen vriendelijk jegens het geheele
huisgezin, en kwam dikwerf zelve in de hut, om naar den
weinand der moeder en der kinderen te vernemen. Zij bragr
dan altijd kleine gefchenken mede, en prees altijd den goeden
ANDRIES, zoo dat GEERTRUI geheellijk moed fchepte,
zich tot het lieve meisje te wenden. Voordat zij dit echter ten uitvoer kon brengen , trad ANDRIES eons op een'
avond met een verwilderd gelaat en met oogen vol tranen
in de hut, en, zonder een woord te fpreken, wierp hij zijner moeder eene menigte daalders in den fchoot. — Mijn God!
vanwaar hebt gij dit geld? vraagde de moeder. AND R1E3
bleef fprakeloos, tot dat zijne zuster uitriep: Ach, broeder!
wat hebt gij daar voor een mooi lint op den hoed? dat is
voor mij, niet waar? GEERTRU1 zag op, en ziet de driekleurige kokarde, een teeken, dot hoar zoon dienst genomen had. Met eenen gil grijpt zij naar den hoed , werpr
hem echter weldra, benevens het geld, met verfoeijing van
Z
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zich af, en ftort bittere tranen. OngeMadge! wat hebt gij
gedaan? fnikt zij einclelijk; gij wilt dan foldaat warden?
Ja, moeder, ik word foldaat! henna n AN0RIES, terwijl
de teruggehoudene tranen nit zijne oogen fiortten. Vergeef
mii , en fchenk mij uwen zegen! Ik kon en mogt niet !anger
IA) den Heer R. blijven,
Waarom niet , lieve zoon? Hij was immers te vreden met
U, en Jufvrouw RosETTE was u genegen?
A ND RIES hield de handen voor her nangezigt, en zeide
met eene verkropte Item: Het is voor haar, het is om haar.
-- Neen, moeder! ik mogt met blijven.
Wat wil dat zeggen? Hebt gij over hear te kiagen?
Neen, neen, lieve moeder! over mijne eigene dwaasheid
heb ik Le kiagen.
Om Gods wit, fpreek duidelijker! wat is er gebeurd?
Moeder! aan u alleen kan ik het toevertrouwen. — Met
eenen week werden de overige kinderen verwijderd.
Ach, moeder! zeide ANDRIEs met neergebogen
hoo cd, ik heb niet kunnen nalaten, Jufvrouw ROSETTE
meer te beminnen, dan ik moest. Reeds meer clan een jaar
worfleide ik tegen deze liefde, en hoe meer ik worftelde, des
te vuriger wend zii. Eindelijk nam ik het befluit, niet meer
vergeefs te worftelen, mar R oSETTE te beminnen zoo
lang ik leef, en dat zal niet zeer Lang zijn; want de Nap
verzaakt mij, en ik kan geen voedfel meer gebruiken. Altijd
zweefc mij die aanvallige voor oogen , en wanneer ik haar
zie, dan weet ik waarlijk niet meer, hoe bet met mij geffeld
is; min hart kiopt den zoo hard, dat ik meen op de plaats
te bezwijken.
Mijn God, lieve ANDRIEs! wet zegt gij mij daar? Gij
moet met eene booze betoovering bevangen zijn. Jufvrouw
RosETTE! waaraan denkt gij toch?
Aan het fterven, lieve moeder! Bever dan dat ik haar zoude
beleedigen, of oorzaak willen zijn, dat zij ongelukkig wierd.
Gisteren kwam zij, op een wagentje, met twee andere Jufvrouwen en eenen jorgen Heer, dien ik niet kende. over de
weide gereden. R o s T T E fcheen zeer bedroefd; zij was
echter zoo fchoon, dat ik de oogen niet van haar afkeeren
konde.
A NnRIE s! zeide zij , bier is een gezelfchap nit Geneve,
dat ons bezoekt; ik geleide hetzelve op de bergvlakte; maale
gij
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gij ors room en borer gereed! wij willen dair, onder die
boomen, ontbijten; en, terwiji deze Jufvrouwen wandelen,
wil ik de koffij koken, die ik medgebragt heb. — Onderdit fprak, had zij zich reeds bij het vuur geplaatst,
wijl
en ik ik bleef onbewegelijk flaan, wist naauwelijks
wat zij gezegd had, eu kon niet ophouden met haar aan te
zien. Eindelijk verhief zij hare fchoone oogen, en toen zij
mij daar zoo roerloos zag flan, zeide zij: Wat doet gij Loch,
ANDRIE s? gij zijt ook in 't geheel Met vaardig om ons te
bedienen! zoo gij eens wist! — — Zij bleef fleken. - Wat moest ik weren, Jufvrouw ROSETTE? vraagde
Dat het misfchien een bruiloftsmaaltijd is,
ik bevend.
welken gij toebereiden moet!
0 moeder! op deze woorden drong al mijn bloed naar het hart. Een bruiloftsmaaltijd! herhaalde ik, en wie zal dan bruiloft houden?
misfcbien, lieve AND m I E s! die Heer daar koint nit Geneve,
en vraagt mij ten huwelijk. Wat raadt gij mij? — Naauwe.,
lijks konde ik nog deze woorden verftaan; een verward gebrom klonk in mijne ooren; het was mij, alsof ik aanflonds
moest fterven, en ik was te vreden. Nog geloofde ik it 0SETTE CC hooren fchreeuwen: ANDRIES! wat deert u?
Wat wilt gij? Toen hoorde ik niets meer, en ,viel zonder kennis naast bet vuur ter aarde neder. Wanneer` ik, na
eenigen tijd, weder tot mij zelven kwam en de oogen opende zat ik op eene bank; de vreemde Heer onderfleunde mij,
en eene der Jufvrouwen hield mij een reukfleschje outer dem
neus. II wale ze beiden van mij afflooten en opflaan; mem
liet het echter niet toe, en ik was te zwak om geweld te
gebruiken. De andere Jufvrcuw riep ROSETTE toe, dat zij
zoude komen en mij tot hectare!) brengen. Zij kwam ook,
en zeide met eene vriendelijk ontroerde item tot mij: Wax
hebr gij mij doen fchrikken, AN D LIU s! Ga nu naar huff
en naar bed! Mij heeft de fchrik van de kracht beroofd, orm
den berg te kunnen beklimmen. Wij gaan weer naar het dorp
terug. Ik zal iemand zenden, om IT op te pasfen. — fk antwoordde, dat ik nu weder geheel wet was, flond op, en witde heenglian, am den wagen gereed te maken; want ik kw'
dien vreemden Heer Met racer voor mijne oogen dulden. Men
Mond het echter Diet toe. Jufvrouw ROSETTE dwong MI)
bij het vuur te blijven zitten, en verzocht dien Heer, zelf
het paard in te fpannea; hij ging, en met hem de twee
Z2
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vreemde Jufvrouwen, welke hare hoeden en doeken op het

gras hadden laten liggen, toen It OS ET T E haar te hulp geroepen had. Zij zelve bleef, en onderwijl zij het gereedfchap, dat zij medegebragt had, bijeenverzamelde, zeide zij
zachtjes tot mij: Ik bid u, lieve ANDRIES! word toch weder gezond! ik zal inijn best doer, om thans nog niet te
trouwen. Mijn vader wenschte het wel; maar hij zal mij
voorzeker daartoe niet dwingen. Slechts edne zaak eisch ik
van u, ANDRIEs! en deze is, dat gij u voor eenigen tijd
vanhier verwijdert. Ga, waarhenen gij wilt ; maar gij moet
weg, dit begrijp ik nu. Beloof het mij!
Ik had mij dit reeds voorgenomen, Jufvrouw ROSETTE!
maar mijne arme moeder! — Ik zal voor haar zorgen,
zeide zij. Vaarwel, A NDRIEs! tracht de arme ROSETTE te vergeten! - Hare oogen waren.vochtig; zij reikte
de hand toe; ik flond als een krankzinnige; ik vaite hare
hand, en zeide haar alles, wat mij op het hart lag, wat ik
duizendmaal gezworen had, haar nooit te zeggen. Zij werd
niet boos; zij zeide m j , dat zij ongelukkig was, dat wij elkander nooit moesten warzien, elltander moesten vergeten.
Toen hoorde zij den wagen, de vreemde Jufvrouwen riepen,
en zij ging been. Kort hierna kwam mijn broeder LODEWIJK en zeide: Jufvrouw R osETTE had hem gezonden,
om mij op te pasfen, daar ik ongeeid was. Ik was zulks
echter niet meer; ik gevoelde integendeel eene buitengewone
kracht; ik gevoelde de behoefte om te gaan en te werken.
lit ging aan mijnen arbeid, en vervaardigde boter en kaas,
am ze Haar de markt te brengen; toen bragt ik in de hut
alles in eene zindelijke orde, en befleedde daaraan het groot.
fie gedeelte van den nacht. Heden vroeg ging ik mar de
markt, en heb weldra alles verkocht , hoewel ik als een droomer ronddwaalde. Ik dacht aan niets, dan om R osETTe
gehoorzaam te zijn, en mij refit verre te verwijderen. Toen
zag ik wervers, vervoegcte mij bij hen, bood mij aan, en
ontving dit handgeld, dat ik u gal; want, daar ik u moet
verlaten, lieve moeder! zoo behoeft gij toch geen gebrek te
lijden; Jufvrouw ROSETTE zal voor u zorgen; zij heeft
mij zulks beloofd.
Ik wil hair niet meer zien! fnikte de troostelooze G EE
T R UI. Zij berooft mij van mijnen zoon; zij heeft hem be..
volen het land te verlaten !
Ach
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Ach , moeder! hernam ANDRIES, zij heeft mij niets bevolen, wat ik niet nit eigen bewegiug zoude gedaan hebben.
Het was mijn vast belluit; het was mijn pligt. Ware het u
liever geweest , wanneer ik voor uwe oogen weggekwijnd had?
of wanneer ik, wat nog erger zoude geweest zijn,flecht gehandeld en ROSETTE tegen haren vader opgehitst had? — Neen,
moeder! ik kan niet in het land blijven. Mijn hart beeft voor
de gedachte , u en mijne zusters te moeten verlaten; maar
wat zal ik anders doen? Mijn broeder LODEWIJK zal mijne
plaats bij u vervangen. 1k heb hem alles geleerd , en de
Heer R. heeft mij beloofd, hem te zullen behouden.
Gij hebt dus den Heer R. weergezien! was hij niet zeer
vertoornd?
Neen, moeder! hij fcheen meer verbvasd dan vertoornd.
Gij doet wel , fprak hij ; een jongman mOet de wereld zien,
anders blijft hij een domoor. Gij zult een braaf foldaat zijn,
zoo als gij een braaf koeherder waart, en gij kunt uw fortuin maken. Het fpijt mij maar, dat gij nog vOOr ROSETTE ' s bruilolt heengaat , anders hack gij nog een fraai bruiloftsgefchenk outvangen; maar gij zult daarbij niets verliezen.
Toen drukte hij mij drie nieuwe daalders in de hand. Hij beloofde mij ook ; mijnen broeder in mijne plaats te felled, en
hem, als het noodig :nog zijn, vooreerst eenen helper toe to
voegen. ROSETTE zag ik niet meer. Haar vader zeide mij,
dat zij met hare vriendinnen en haren bruidegom naar Orbe was
gereden, en beloofde mij, haar in mijnen naam te groeten.
Nu is alles gednan ; ik zal haar nooit weêrzien. Dezen nacht
ga ik naar de grenzen, waar ik mijnen onderofficier zal vinden.
Dit gezegd hebbende, fond hij op, en riep het geheele
huisgezin weer biunen. Zuster LEENTJE wierp zich fnikkende in zijne armen; ook hij weende bitter, en alien, tot
de kleinften toe, weenden mede, daar de een aan zijne
de ander aan zijne beenen zich vastbield. De moeder
viel op hare knien , en bad God, dat hij haren beminden
zoon .wilde behoeden en hem zijnen zegen geven. ANDRIE s , die al deze fmart Met !anger kon verduren , rukte zich met geweld los, en riep ten affcheid: Vaarvvel,
mijne goede moeder! vaartwel , dierbare zusters ! hebt liefde
voor elkander, en bidt voor uwen A N DRIES! Mogten wij
ons hier beneden niet weerzien, dan voorzeker toch in den

Wind: — Hij ontvlood met fnelle fchredeb.
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Men kan wel denken, dat de volgende dag, en nog vele dagen na dien , door GEERTR v I en LEENTJE in tranen over
den lieven ANDRIES werden doorgebragt. De jongere kinders waren weidra getroost ; want in die gelukkige jaren
ilaat er geene langdurige fmart. Echter kwam broeders naam
in alle hunne fpelen voor. — Eenige dagen daarna kwam R oETTE in de .hut. Haar gelaat was treurend , en hare oogen
werden vochtig, zoo dikwerf men ANDRIES noemde. LEE NT J E zocht haar over de aanflaande bruiloft uit te hooren, en
beriep zich op het gerucht daarvan, hetwelk zich in het dal
verfpreidde. Het goede kind wist niet, dat juist deze bruiloft haar den broeder roofde,- en verwachtte flechts met ongeduld , dat zij dienstmeisje van RO SETTE zou worden. Zij
kon echter niets veruemen. R os ETTE leidde telkens het
gefprek af, bood haar een gefchenk gaf aan elk der kleinen een nieuw geldflukje, en beloofde fpoedig weer te komen.
Er verliep een jaar, gedurende hetwelk GEERTROI nu en
dan brieven van ANDRIES ontving; hij zond haar zelfs eenig
geld, en fchreef, dat hij zich wel be yond en zijnen pbgC
vervulde, .hoewel zijne geheele ziel nog in het vaderlandfche
dal vertoefde. ROSETTE ' S naam kwam nook in zijne brieven voor; inner in elken regel kon men hem raden.
In het tweede jaar bleven tie brieven nit ; echter kwamen
er nog altijd pakjes met geld met de post aan, waarbij Diets
gefchreven was , dan , met een vreemd fchrift , de woorden :
A NOR IEs aan wine lieve Moeder. In den begiune ontving
GEERTRUI dezelven zonder erg. Toen echter ROSETTE
eens een pakje goed aan LEENTJE zond, om hetzeive te
wasfchen , herkende zij het fchrift van het briefje , dat de
wasch verzelde , voor hetzelfde, waarmede de geldrolletjes
befchreven waren. Nu begon zij zeer ongerust te worden.
Zoo lang zij geloofd had, dat het geld van ANDRIE s kwam ,
was dit voor haar een bewijs, dat ANDRIES nog leefde ;
Du dacht zij aanflonds, dat hij dood was, omdat hij Diet
nicer fchreef, en daarover mijmerde zij zeer. Hoe gaarne had
zij nu alle rijkdommen der aarde , voor een regeltje van de
hand van ANDRIE s , gegaven! En nu waren haar de weldaden van itosn TTE ook niet nicer zoo welkom. Waaroin
moest ANDRIEs weg? Het huwelijk, waarvan men zoo veel
gefproken had, werd Diet gefloten. Die Heer van Geneve was
weder vertrokken, en had zich nook nicer laten zien. De
Hear
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Heer R. was ziekelijk geworden, en het fcheen alsof hij
verheugd was, zijne dochter bij zich te houden. Deze verBet hem nooit, en kwam niet meer bij GEERTRU I ; echter
had zij L E ENTJE bij haar genomen, om haar in de huishou.
ding te onderfteunen.
ROSETTE las haren vader des avonds de kouranten voor,
onderwiil LEENTJE in dezelfde kamer zat te Ipinnen, en
oplettend luisterde, of haar broeder niet eens genoemd werd ,
daar toch van zoo vele menfchen gefproken werd. Toen
zij dit eens aan hare moeder verhaalde, vraagde deze: Staa4
er dan niet in, waar de Zwitfers thans zijn?
Wel zeker, moeder! in — — — ik hen den naam vergeten, maar het is ontzaggelijk ver,, zoo als de Heer R. zest,
en het is daar zoo koud, zoo koud — veel kouder dan bij
ons, wanneer het meer digt vriest. Onlangs vertelde hij, hoe
aldaar de menfchen dikwijls levend bevriezen, en toen R oSET T E dit hoorde, begon zij te weenen; misichien dacht
zij aan ANDRIES.
Zij krijgt ha r 'oon, zeide GEERTRUI vertoornd. Waarom heeft zij hem weggezonden? Maar zij denkt welligt niet
meer aan den armen jongen, die om haar bevriest. Breng mij
toch die kourant merle; ik wilde ze zelve wel lezen.
LzENTJE bragt dezelve, en GEERTRUI las met afgrijzen van den brand van Moskou en van den overtogt over de
Berefina. Toen twijfelde zij , in haar bezorgd moederhart,
niet meer, dat haar zoon verbrand of bevrozen ware.
Het derde jaar verliep weldra, en toen men niets meer van
ANDRIES hoorde, werd GEERTRUI nog vaster in haar geloof verflerkt, dat zij haren zoon voor altijd verloren had.
Eenige foldaten kwamen uit lien verfchrikkelijken veldtogt
terug. Hunne verhalen van de geledene ellenden waren outzettend. Niemand kon van het lot van ANDR1ES narigt
geven, en het was maar al to waarfchijn ■ ijk, dat ook hij een
der ontelbare flagtofiers der eerzucht van eenea dwingeland
was. De droefheid ondermijnde GEERTRU i's gezondheid;
zij verloor hare krachten, gevoelde den naderenden ouderdom , en was zeer bezorgd voor de toekomst.
De Heer R. werd in dezen tijd door eene beroerte overvallen, en flied. RosETTE, thans het rijkfie meisje van
bet dal, werd welcira door vrijers omringd, die tot nu toe
had.
Z4
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hadden flil gezeten, omdat zij verklaard had, dat zij alleen
voor de oppasfing van haren zieken vader wilde leven. Hare bloedverwanten baden haar, eene keus te doen; maar zij
beriep zich op den rouwtijd, en verklaarde in het algemeen,
dat zij geen haast had, om hare vrijheid op te offeren. Zij
nam eene oude tante bij zich in huis, en leefde zeer ingetogen. Weidra ging zij eens weder tot G EERTR ut, en hoe
fchrikte deze goede vrouw, toen ROSETTE, in plaats van
op den aangeboden floel te gaan zitten, op hare knien viel,
de handen voor haar aangezigt hield, en droevig weende.
GEERTRUI wilde haar opheffen, maar ROSETTE zeide:
Neen, goede moeder! laat mij! dit is mijne plaats voor u,
de plaats voor de wreede, die u van uwen zoon beroofde;
want voorzeker is hij in dezen verfchrikkelijken oorlog gefneuveld. Ik zal altijd om hem weenen. Ach! Hoe hij mij
beminde! Het zweefc mij nog altijd voor oogen, hoe hij daar
boven, in de herdershut, als een lijk ter aarde viel, toen
zeide, dat ik ging trouwen. 1k had dit vooraf moeten befeffen, want ik had reeds federt lang opgemerkt, dat hij mij
beminde, en ik — — — nu durf it-. het imwrs wel zeggen?
ik beminde hem ook. Ik kan u echter verzekeren, toen ik
hem zeide, dat hij zich moest verwijderen, had ik niet de
minfte gedachte, dat hij foldaat zoude worden en ten oorlog
gaan. 1k wenschte flechts , dat hij in een ander dorp mogc
gaan wonen, want ik kon mijne liefde voor hem niet meet
verbergen. Uwe tranen, GEER TRUI! verfcheuren mijne
ziel; ik wil mijne fchuld vereffenen, want nu kan ik u voor
den zoon, dien ik u ontroofde, eene dochter geven. Ja! ik
wil uwe dochter zijn! Komt u huisvesten in mijne woning
er is plaats genoeg voor u eu voor uwe kinderen, die thans
mijne broeders en zusters zijn. De geest van A NDR IE s zal
in ons midden zijn, en zal gaarne vergiffenis fchenken, zoo
als gij mij vergeven hebc. 1k fia niet van deze plants op,
voor dat gij in mijne bede toeflemt.
GEERTRUI, in hare ziel getroffen en ontroerd, liet zich
niet lang bidden; het berouw en de goedheid van ROSETTE
hadden hair verzoend. In de &atop volgende week reeds
was zij met hare kinderen in het dorp Pont, en huisvestte in
de ruime woning van R OSETTE. L ODEWIJII bleef op den
berg als koeherder. Dikwijls gingen ROSETTE en GEER-.
TRUI daar henen , en geen van beiden kon met drooge oogen
de
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de plaats aanzien, waar ANDRIES buiten kennis was ne.
dergeftort. Bens waren zij weder op den berg, en It o s
TE begon, zoo als meermalen, dat voorval te verhalen.
itond hij , zeide zij , op die plaats , de armen kruifelings
over de borst, en zag mij aan met een gelaat! -- 0, nook
zal ik dat gelaat vergeten! Ilet was voor het laatst, dat ik
hem zag, en nooit zie ik hem weder! — Ja, ROSETTE!
gij ziet hem weder! zeide eene welbekende Item, waarover
utoeder en beminde ontroerden. Uit eene zijdeur trad een
krijgsman te voorfchijn, en vloog in hare armen. Hij was
zoodanig veranderd, dat de fijngevoeligheid eerier vrouw vereischt werd, om baren lieveling te herkennen.
Zijt gij het? Is dit mijn ANDRIES? riep GEERTRUI nit,
of is het zijne fchirn?
Hij is het zelf! riep L OD EW IJ K door bet venfter ; vd6r
twee uren is hij aangekomen. Ik heb hem alles verhaald,
wat gebeurd is , en juist overlegden wij, hoe wij u zijne
terugkomst zouden melden, toen gij zelve bier kwaamt.
Naauwelijks had hij den tijd om zich te verfchuilen, en
echter heeft hij zich te fpoedig vertoond.
ANDRIES kon niet fpreken; hij hield R OSETTE in zijne
armen; deze was in denzelfden toeftand, waarin zij, kort te
voren, ANDRIES befchreven had. Op zijne fchouderen feunend , aan alle leden bevend, had zij langen tijd noodig, om
zich zoo verre re verheffen, dat zij hem konde aanIchouwen,
en zich overtuigen, dat hij het wezenlijk was. Then brags
zij, met eene zwakke item, de woorden Ja, hij is het
zelf! maar wat heb ik mij niet te verwijten! De Hemel, echter, fchenkt hem ons weder, en, ik beloof het u, Wpm moe,
der! hij zal ons nooit weder verlaten. Moeder en zoon gevoelden de beteekenis van dezen zoo teeder uitgefprokenen
naam van moeder,, en omhelsden het meisje. Zoodra de eerfle ftroom van aandoening verloopen was, en de gedachten
weder ontwaakten, verhaalde ANDRIES, dat hij krijgsgevangen gemankt en naar Sibe, ie gezonden was geweest. Hij
fprak weinig van zijn doorgeflaan lijden; zoo veel te meer
echter van zijn tegenwoordig geluk.
Hij was met den rang van Officier teruggekeerd. Zijne dapperheid , of liever, de drift, waarmede hij den dood zocht,
had hem deze belooning doen verdienen. Voor bet overige
brags
behalve zijne liefde, niets terug; maar deze was
voor
Z$
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voor ROSETTE genoeg. De goedheid van den grootmoedfgen Keizer ALEXANDER, zeide hij, heeft aan mij en mijne landslieden de vrijheid wedergegeven, en toen gevoelde
ik het onwarflaanbaar verlangen, om mijn vaderland, mijne
bergen en alles, wat mij dierbaar is, war te zien. Toen ik
in het dal trad, geleidde mij mijn hart het eerst daar henen,
waar ik mijnen broeder hoopte te vinden. Van hem wilde
ik het lot mijner moeder en mijner ROSETTE vernomen. Ik
wilde mijne herderij en den haard wederzien, waar zij, voor
het eerst, vernomen had , hoe zeer ik haar beminde. Ik wade u, dierbare moeder! door LODEWIJK, Op mijne terugkomst later voorbereiden. En, goede Hemel! welk een geluk
wachtte op mij! ik vernam, dat 'ROSETTE niet gehuwd
was; da mijne moeder, broeders en zusters gezond waren,
en bij ROSETTE woonden. Ik had naanwelijks tijd, om
mij aan mijne vreugde over te geven, toen gij bier kwaamt;
en echter kende ik toen mijn geluk nog niet geheel. R 0.•
SETT E heeft dic geluk genoemd: wij zullen elkander nooit
war verlaten!
Intusfchen was LODEWIJK naar het dorp geloopen, en had
aan het geheele huisgezin de gelukkige tijding gebragt. L ERNT jE, FRITS, SUSANNA, LOTJE en KAREL kwamen met
een laid vrengdegejnich, en vielen den gelielden broeder
om den hats. Weidra ging de vrolijke trein naar het dal terug. ANDRIES,RISIChell GEER TRUI en R 0 SE T T E,onderiteunde beide met zijne armen. Spoedig kwamen de buren
en vrienden bun te gernoet, en deze optogt naar bet dorp
geleek eenen zegetogt. R O s ETTE lielde barer tante en overigen bloedverwanten den Luitenant ANDRIES D... als
haren aanflaanden bru,degom voor. Gij hebt mij geraden te
trouwen, zeide zij; thans zal ik uwen raad volgen, want ik
heb een' man naar mijnen wensch gevonden, die in ijns en
ewer waardig is. — Weidra werden zij een gelukkig par.

OVER DE GROOTSTE , TOT HIERTOE SEKENJE DIAMANTEN.

V olgens de meening der voornaamfle kenners en zaakkundigen, beloopt het aantal der tot hiertoe bekende groote diamanten, van 36 karnat en daarboven, flechts negentien. Twee
4Ierzelven bevinden zich in Engiland, namelijk de piggot -diamant
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mant van 45 karaat, waardig at 16,20o (f 178,200) , en een
andere, in bezit der familie HonNsn Y, van 36 karaat,
waardig 8000 (f 88,000). Holland bezit flechts ddn derzelven, van 36 karaat, dien men op 0C 10,368 (f 114,048).
fchat; deszelfs gedaante is kegelvormig; voor korten was hij in
handen der juweliers RUNDEL en BRIDGE to Louden. Frankrijk telt er twee; den grootflen kocht de Hertog van Orleans
gedurende het Regentfchap, en vandaar heet hij nog heden
de Regent; hij weegt 136 karaat, en werd op et 149,058
(f 1,639,638) gefchat. Duitschland kan ddnen vertoonen,
van 13ot karaat, aan waarde cZ, 155,612 ( f 1,711,732.)
Rusland is bijzonder rijk aan zoodanige edelgefteenten ;
de grootfte, die het heeft , bevindt zich in den fchepter des Keizers; deze moet 779 karaat wegen; is dit wear,
zoo zou hij, volgens de gebruikelijke wijze van fchatten,
et 4,859,728 (f. 53,457,008) waardig zijn. De gefchiedenis
van dezen diamant is zonderling; langen tijd diende hij eenen
Oostindifchen afgod ten oog, aan welke eereplaats hem een
Europeesch foldaat ontvoerde. Uit zijne handen ging hij door
die van verfcheidene andere perfonen, die deszelfs waarde
beter kenden dan de foldaat, die hem voor eene kleinigheid
wegdeed ; eindelijk werd hij aan Keizerin CATHARIN A, voor
9o,000 (f 99o,000) eene hooge jaarwedde levenslang, en een'
adelbrief, verkocht. Onder meer andere diamanten, die in
Rusland gevonden worden, is er nog een, die op 0.• 399,800
(f 41397, 800) gefchat words. De groote Mogol bezit eenen
rozerooden diamant , die at, 622,728 (f 6,850,008) waardig is.
De twee grootfle diamanten in Perzië dragen in Oosterfche
grootfpraak den bijnaam van Berg van luister en Zee des
lichts; de eerfie is of 545,800 (f 5,603,800), de andere
ot 34, 843 (f 383,273) waardig. De kroon van Portugal bezit twee der grootften , van welke de eene nog geheel niet
geflepen is. Zoo wij Portugefche berigten vertrouwen mogen, dan is deze de tot hiertoe bekende grootfle; hij zou
zao karaat wegen, en ware, al nemen wij ook aan, dat hij
bij het flijpen de helft van zijn gewigt verloor, toch nog
of 5,644,800 (f 62,092,800) waardig. Een klein hoekje van
denzelven is door de lompheid des vinders, die, niet vermoedende , welken fchat hij gevonden had, er met een' hamer
op floeg, befchadigd; hij werd in Brazillê gevonden. De kentiers zijn, intusfchen, over het beftaan van dezen fleen nog

zeer
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zeer verdeeld in hunne meeningen. Volgens een model , hetgeen men er van vertoont, heeft de Keen ongeveer de gedaante en grootte van het ei eens ftruisvogels. De andere
diamant in Portugal is in bezit des huizes BRAG A N Z A, en
wordt op et, 369,800 (f 4,067,800) gefchat.
De Heer T flows oN, te Londen, houdt zich bezig met
de vervaardiging der modellen van de grootae diamanten;
bij heeft, na vele moeijelijke proeven, eene doorzigtige gasflof ontdekt, welke in foortelijke zwaarte zeer digt bij den
diamant komt, te weten drie en een half maal zwaarder dan
eene gelijke hoeveelheid waters. Met vele moeite heeft hij
thans de klenr, gedaante, grootte der voornaamfte diamanten
weten nit te vorfchen; en zoo is het hem gelukt , de misleidendae namaakfels van dezelven te vervaardigen. In de
kostbare mineralogifche verzameling van het Britfche Muzeum,
welker meesterlijke fchikking men den Heere K6NIG te danken heeft, worden eenigen dezer misleidende facfimile's gevonden.
Wij beauiten deze optelling van groote diamanten met de
melding van een der fchooniten en grootfien, welke zich op
het eiland Borneo in het bezit des Rajahs van Mattan bevindt, eenen om zijne domheid en onmacig opium - eten be.
roemden Vorst op de westelijke kust dezes eilands. De diamane moet van het zuiverlie en fchitterendfte water zijn, en
weegt 367 karaat; van gedaante is hij als een ei, met een
gering indrukfel aan het fpiffe einde. Hij werd, voor ongeveer honderd jaar, te Landak gevonden, en deszelfs bezit
was de oorzaak van herhaalden krijg tusfchen de Voraen des
lands; federt tachtig jaren, echter, is hij in het ongefloord
bezit des Mattan - geflachts. VOOr eenige jaren zond de Gouverneur van Batavia eenen Heer STEUVART derwaarts,
nadere berigten omtrent de grootte, fchoonheid en waarde
van dezen diamant in te winnen, en hem, zoo mogelijk , te
koopen. Nadat de Heer STEUVART denzelven gezien en
onderzocht had, bood hij er 150,000 daalders, twee ten voile uitgeruste oorlogsfloepen met derzelver kanonnen, voorraad van kruid enz., een zeker aantal groote itukken fcheepsgefchut, en eene groote menigte buskruid en kogels , voor.
De Rajah keg, echter, het bod nog af, zijne familie van
dit onfchatbare kleinood niec willende berooven. Want de Maleijers fchrijven dezen diamant eene wonderkracht toe ter gene.
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nezing van alle foorten van krankheden; hij words tot dit
einde bloot in zuiver water gedoopt, waarvan men zich vet.
volgens als geneesdrank bedient. Men gelooft algemeen, dat
het geluk des gellachts Mattan aan het bezit van dezen fleen
hangt.

MERKWAARDIGE MOORD TE STOKHOLM , IN ZWEDEN.

F

en jong man in goede omilandigheden, en van een doorgaand
geregeld gedrag, maakte zich op klaren dag meescer van een
kind, dat voor des vaders huis liep fpelen, en fneed het,
zonder eenige aanleiding daartoe te hebben bekomen, den hats
if. Oogenblikkelijk werd de dader gegrepen en voor den
regter gebragt. Gevraagd zijnde, war hem had kunnen vervoeren tot zulk een barbaarsch bedrijf, antwoordde hij:
• Mijne Heeren! Ik belijd mijne misdaad, en erken, dat ik
, den dood verdiend heb. Ik ben zoo ver van mijzelven te
„ verontfcbuldigen, of om vergiffenis te fmeeken, dat ik
„ veeleer denk , dat gijlieden het regt zoudet fchenden, indien ge mij genade beweest. Ik heb het leven leeren ken.
„ nen, en over den dood nagedacht. Het eerfle befchouw ik
„ als den oorfprong van zonde en ellende, het andcre als
„ eenen Chat van onfchuld en vrede. Ik acht daarom den
„ dood verkieslijk boven het leven, en heb naar een middel
„ gezocht om deze wereld te verlaten. Na vele overdenking
„ heb ik bevonden, dat ik het einde , naar hetwelk ik haak, te, niet bereiken konde zonder eene misdaad: en nu viel
„ mijne keuze op die, welke ik gepleegd heb, als de minst
f
• noode
en meest verfchoonbare. Ik heb een kind om het
„ leven gebragt in de dagen zijner onfchuld, en, Jangs dezen
„ weg, deszelfs behoudenis verzekerd. Ik heb den last ver.
„ ligt van zijnen vader,, die naauwelijks weet, hoe hij zijn
• talrijk huisgezin zal verzorgen. Ik weet echter, dat ik
„ fchuldig ben; maar ik hoop , dat de firaf, die ik van u
„ verwacht, en de wijze, waarop ik die ondergaan zal, mij
„ bij God vergiffenis zal doer vinden voor mijne misdaad."

ZIJ ZIJN IMMERS TOCH DOOD!

Keizerin

ELIZABETH

van

Rusland betoonde eene bijzon.
de.

ZIJ ZIJN IMMERS TOCU

poop!

dere achting aan de Hoofden der Kozakken, die zij meende te
ontzien. Gedurende den Oorlog met Zweden werd
dus ook de Hetman der Donfehe Kozakken tot den Krijgsraad
geroepen. Dit was een ruw krijgsman , die reeds de veldtogten van PETER den Grooten (rMin 30 of 40 jaren vroeger) had medegemaakt. „, Uwe Majesteit," zeide hij tot de
Keizerin, wanneer de Keizer, uw Vader, mijnen raad gevolgd had, zouden de Zweden ons thans den Oorlog Met
aandoen." —„ Wel ," vroeg ELIZABETH wat zoudt gij
dan gedaan hebben?" — „ Zoodra de Ruslen in Zweden getrokken waren, moest men een goed gedeelte van het Zweedfche Volk hierheen gebragt hebben, en de overigen doodgeflagen." — De goedhartige ELIZABETH glimlachte eerst, en
wilde den Hetman daarop de wreedheid doen begrijpen, van
zoo vele duizende menfchen om te brengen.
„ Hoe zoo?"
hernam de aide Kozak: „ zij zijn irnmers tack dood!"
Ilmeten
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L ieve, beste Grootevader!
Daar het thans uw jaardag is „
Wilde ik ook zoo graag wat geven
U tot een gedachtenis.
'k meet, dat uw gevoelig harte
Zulke kleine gaven mint,
A/s het in die kleine gaven
Maar een blijk van liefde vindt.
En wie zou U meer beminnen,
Dan uw oudfle lieveling?
Maar — wat heeft uw arme KEETJE,
Dat zij zelv' niet eerst ontving!
Och, wat was ik bitter droevig,
Dat ik niet zoo iets bezat,
't Geen ik mogt het mijne noemen
En dus vrij te geven had.
's Avonds, Ms ik zoti gaan flapen,
Lag ik met dat denkbeeld neer;
's Morgens , bij het wakker worden,
Was 't mijn eerfle denkbeeld weer.
Ein-
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Eindliik viel mij war to binnen;
'k Dacht — en o, war was ik blij!
'k Heb mijn eerilen rand verloren,
En dat tandje is toch van mij.
'k Heb Mama wel hooren zeggen,
Welk een vreugd het had verwekt,
Toen zij van uw eerfte kleinkind
Eerst dat tandje had ontdekt.
'k Heb U zelv', nog korts geleden,
Toen ik 't pas verloren had,
Om dat tandje hooren Itragen,
Als voor U een kleine fchat.
Schoon ik dan het wou bewaren,
'k Sta het nu met blijdfchap af;
Ja — het is voor Grootevader,
Die er zoo veel prijs aan gaf.
Vrolijk liep ik ilraks naar binnen;
Fluisterde 't Mama in 't oor;
Ging het Grootema vertellen,
En zij kusten mij er voor.
0! war heeft mijn hartje federt
Al verlangd naar dezen dag!
Telkens zei ik tot mij zelven:
'k Wou, ik toch maar Pafchen zag!
Eindlijk is die dag nu heden,
Die uw zesrigst jaar volendt;
Zie dan nu ook, Grootevader!
KEETJE met haar klein prefent.
Och, het heeft alleen de waarde,
Die er uwe liefde aan geeft;
Maar -7 het is het best, het eenigst,
Dat uw arme KEETJE beeft.
Grootemoeder lief het zetten
In een mooijen gouden ring;
Want, zoo'n enkel kindertandje
Is toch ook geen aardig ding.
Nu — nu kunt gij 't alle dagen
Eens bekijken aan uw hand,
En dan, met een hart vol liefde,
Denken aan uw kleine pand.
Mogt gij 't z66 nog lang befchouwen,
Altijd met vernieuwde vreugd!
Als
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Als ge uw kleinkind op ziet wasfen,
In gehoorzaamheid en deugd.
'k Heb dat tandje nu verwisfeld,
Voor een grooter, vaster tand;
'k Hoop nu ook, door braaf te leeren,
Zoo te groeijen in verfland.
Nu dan, beste Grootevader!
Die ons alien zijt zoo waard,
Blijf, tot vreugde van ons alien,
In Gods gunst nog fang gefpaard!
Zie uw kleipe lievelingen
Beide nog eens braaf en groat,
En bewaar UW K E ET JE ' S tandje
Steeds in liefde tot uw dood!

L. 7

J. D.

April 1817.

K.

OP HET ONTAALKUNDIG SPELEN, INZONDERHEID DOOR DE
VROIIWEN , VAN ZEKER TOONEELGEZELSCHAP.

A.
Den Maagd, den Moeder — neen! het is niet om te hooren,
Wat allerjammerlijkst onthaal
Zich ooze fchoone Moedertaal
Hier dour de Vrouwen zij befchoren1
B.
Onnoozlel vindt ge flof tot ergernis of klagt,
Dat zij Vriendinnen zijn van 't Manneujk Geflacht?
IJ.

DIE IS THUIS!

Men reboot bij beurten naar de fchijf.
o Wee! waar berg ik toch mijn lijf?"
Riep Klaas, „ want Julius legt aan:
't Best, dat ik voor de fchijf ga flaan!"
Regt goed! riep deze: doe dat, Klaas!

Dan Mies ik =der foot een' haas.
IJ.

MENGELWERK.
LEERREDE BIJ GELEGENHEID DER EERSTE PLEGTIGS
GODSDIENSTOEFENING DER PROTESTANTEN TE
GENT IN DE KERB DER GEWEZEN CAPUCIPTEN.

Door
A. GOEDKOOP,
Leeraar bij .de Ilervorrnde Gerneente te Gent.
Tekst: Lux. IX: 49, so.
En Joannes antwoordende, zeide: Meesterl Wij hebbea
eenen gezien, die in uwen name duivelen uitwierp; en wIJ
hebben bet hem verboden, omdac hij U' met ons niet volgt.
En Jezus zeide tot hem: Verbied hec niet; want wie tegen
ons niet is, die is voor ons,

C

r13 verwacbt , voorzeker,, zeer garde Hoorders! van
snit, bij deze gelegenheid, eene foort van inwijdingsrede; en' mogelijk verwondert zich de een of ander over
den gekozen tekst, Doch die verwondering zal ras ophouden, wanneer ik u doe opmerken, dat bet met on.
ze grondbeginfelen, die wij meenen de grondbeginfelen
des Evangelies te zijn, weinig ftrookt, eene plaats tor
een bijzonder godsdien(tig gebruik in te we den anders,
dan door er een godsdienftig gebruik van te maken;
naardien onze deer J. C., dien wij als onzen eenigen
meester eerbiedigen, alle onderfcheid tusfchen
en Yeruzalern heeft opgeheven, en alle plaatfen voor de
uit.oefening van zijnen godsdienst, als een godsdienst
in geest en waarheid, even rein en heilig heeft verklaard;
zoodat bet Stadhuis , waar wij, omtrent twee jaren,
godsdienftig zamenkwamen, ons evert zoo heilig is,
dien het even zoo gefchikt ware geweest als het kerkgebouw, ons door Z. M. zoo gunftig toegeftaan.
NENGKLW. 1217. NO. $.
Aa
En
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En verwacht men echter een toepasfelijk woord bij
deze gelegenheid; zie ik daartoe eene grootere fehare,
Qak van andersdenkende medechristenen, hier Meet,
dan mij gewoonlijk met hunne tegenwoordigheid vertert: hoe kon ik dan beter tekst kiezen, dan dien 4
welken ik afgelezen heb; en die ons gelegenheid zal
geven tot, de hehandeling dier ilelling : „ dat de tolerantie,
of verdraagzaamheid, een wezenlijk grondbeginfel van
bet Christendom is."
Wanneer ik van verdraaszaatnheid fpreke, dan bedoele ik daardoor niet zoo zeer in het algemeen dien
eerbied voor de godsdienftige denkwijze van anderen,
hoedanig hunne , gevoelens ook zijn mogen , waardoor
men zich van geweld of vervolging onthoudt; maar ik
bedoele die verdraagzaamheid in een' bepaalderen zin,
Welke plaats moet hebben tusichen en jegens alien;
die, den Christelijken naam dragende , door ondericheidene, gevoelens , begrippen, gebruiken, en wat
dies meer zij, van elkander verfchillen, en echter elkander als medechristenen , als leden van de algerneene
ChriStelijke kirk; aanzien en behandelen.
En hoe gefchikt is de voorgelezen tekst , om ons te
doen zien , „hoe onverdraagzaamheid, in died bepaalderen zin, waardoor men elkander, fchoon Jezus belijderide, niet als zoodanig erkent , eerbiedigt, maar verkettert en de zaligheid ontzegt, uit de menfchelijke
zwakheid en het zedeiijk bederf voortvloeit ;" en „ hoe
dus
het Christendom, dat ons verbeteren en veredelen
,
moet, als een noodzakelijk grondbeginfel van ons vordert, in dien bepaalderen zin verdraagzaam te zijn jegens alien, welke met ons den naam van Christen dragen , offchoon zij, naar ons oordeel, dwalen mogten in
die punten, waarin zij van ons verfchillen." — Ziet
daar two bijzonderheden, welke ik nader ontwikkelen
wilde, zoo veel de kortheid des tijds toelaat, naar aanleiding van de beide verzen van mijnen tekst.
Steramen wij vooraf ooze harten tot de overweging,
door
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door het zingers van het cite en 4de vs. van het 60e
der Evang. Gezangen.
••■•■•■■••*

1. En Joanne's antwoordende, zeide: Meester ! wig
hebben eenen gezien, die in uwen name duivelen uitwierp; wij hebben eenen ontmoet , die, in uwen
naam, iemand genas van eerie ziekte, welke zoo veet
overeenkomst heeft met hetgene bij ons de vallendeziekte is , (en welke of werkelijk , of volgens het begrip
der Joden, door den invloed van booze geesten veroorzaakt werd) mar welker genezing (welke daarvan
dan ook de oorzaak zij) eerie gefchikte vooritelling bevatte van bet beilrijk doel van Jezus komst op de we,
reld, om de werken des Duivels, bet zedelijk kwaad,
te verbreken; en waartoe ,00k deze genezing, daar zij
Doch ,
iaa yezus naam geichiedde, dienen moest.
zegt Joannes , wij hebben het hem verboden, omdat hij U
met ons niet volgt, omdat hij zich niet met ons in
uw gezelfchap bevindc ; en dus van ons eenigzins verfchilt — niet in alles met ons o1rereenflemt.
Ziet daar de onverdraagzaamheid; eene gemoedsgefteldheid en gedrag, waardoor wij eenen anderen bij onszelven afmeten , over hem willen beerfchen , hem willen dwingen, om in alles zoo te denken en zoo te bandelen , als wij meenen te mogen en te nioeten doen, en
hem weigeren voor medechristen te erkennen, omdat
bij niet verkiest , zich daaraan te onderwerpen.
En hoe gevoelen wij reeds bij de enkele teekeningvan
deze gemoedsgefteldheid , hoezeer dezelve afwilkt van die
volkomenheid, welke ons als redelijke menfchen past,
en die het Christendom dus in ons wil en met bevorderen !
Zulk eerie onverdraagzame gemoedsgelteldheid teelent toch reeds eerie groote bekrompenheid des verfiends , waardoor wij hetgene waarheid is, en hetgene
wij als waarheid befehouwen , voor een err hetzelfde houden; en waardoor wij tevens twee foorteu van waarhe-

Aa1

den,
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den, indien ik mrj dus :Hoge uitdrukken, met elkander
verwarren: waarheden van gevoel, en waarheden, die
enkel van eenen befchouwelijken aard zijn.
Maar vooral teekent bet bederf onzer natuur, naardien wij ons een regt aanmatigen, dat Gode alleen toe.
kornt , namelijk heerfchappij te voeren over de begrippen en gevoelens van anderen, welke nimmer een voorwerp van eene menfchelijke wet zijn. Geene begrippen
of denkwijzen kunnen toch immer bet voorwerp van
een bevel zijn, daar zij bet werk van onze eigene overtuiging zijn moeten, en deze nimmer door bevel, maar
door redelijke gronden, moet daargefteld worden, of zij
houden op, onze begrippen, onze denkbeelden te zijn,
en wij worden flaven van het gezag van hem, die zich
wederregtelijk tot beer over onze vrije ziel opwerpt.
En is dit zoo,, dan voorzeker moet zulk een beflaan,
als eene verkeerde gemoedsgefteldheid, door het Christendom veroordeeld worden; te meer, daar zij zelfs
client, om het goede in den mensch te doen ontaarden.
Dit zien wij vooral in het voorbeeld, in onzen tekst
aangewezen, van den vromen y manes. Voorzeker niet
enkel uit bekrompenheid des verftands, noch uit eene
zucht om heerfchappij te voeren over den evenmensch,
rnaar nit liefde voor den Heer Jezus , uit ijver voor zijne zaak, uit ingenomenheid met die bijzondere
ting, waardoor hij het voordeel genoot van een bijzonder leerling van Jezus te zijn, vloeide dit gedrag voort
ingenomenheid met Jezus, die hem en eenen Jaco.
bus, vs. 54, om blikfemvuur doen vragen tegen een
Samaritaansch dorp , dat Jezus, als Jood, niet herber.
gen Wilde.
Het zal niet noodig zijn, geaerde Hoarders ! het geftelde in de bijzonderheden te ontwikkelen , daar ik gaar.
ne tijd fpaarde voor het tweede ftuk, waartoe vs. so
aanleiding zal geven, om aan te toonen namelijk, dat
verdraagzaamheid, in dien bepaalden zin als wij opgegeven hebben, een wezenlijk grondbeginfel van het
Christendom is.
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IL Wij lezen, vs. so. En yezus zeide tot hem:
Verbied het niet; vant vie tegen ons niet is, die is
poor ons.

Welke woorden! Waardig zijn zij, met gulden letteren
in de verfchillende kerkgebouwen van alien , die Jezus
belijden en eerbiedigen , te prijken, als bevattende een
grondbeginfel van zijnen godsdienst maar vooral, dat
zij in alter harten gegraveerd waren , en zulks zich in
het beftaan en gedrag der Christenen vertoonde.
Jezus befchouwt ieder,, die iets doet in zijnen naarn ,
die dus Hem belijdt voor den genen, die Hij is, en
waartoe God Hem gezonden heeft als iemand , die niet
tegen Hem is. Het is niet noodig, dat hij alit formen
volgt, en zich in dezelve voegt, Veel toch kan hem
daarin hinderen. De hoofdzaak is, Jezus lief te hebben; en die Hem belijdt, en dus geen vijand of hater van Hem is , is voor Hem. Zoodanig een mag dan
cok niet verhinderd worden, (mu dat nut te ftichten,
hetwelk hij met zulk een hart voor Jezus doen kat?.
Yerbied het hem niet, zegt Jezus ; maar erkent hem,
bij al het verfchil, dat er tusfchen u en hem plaats
heeft, als een medearbeider aan de zaak van mijn Koningrijk.
Genoeg is dit antwoord, en deze uitbreiding van hetaelve, om ons te overtuigen, dat onverdraagzaamheid,
waardoor wij niet voor Christenen willen erkennen die
genen, welke , offchoon zij met ons Jezus belijden, van
ons door begrippen , gebruiken en uiterlijke kerkform verfchillen , anti-christendom is ; en dat bet een onaffcheidelijk grondbeginfel van den Christelijken godsdienst is,
alit onze raedechristenen , van welk eene benaming ook,
en waardoor ook van ons, of wij van hen, gefeheiden,
als zoodanig to erkennen en te beminnen.
Het gezag van onzen Heer moet in dezen voor ons
voldoende zijn, die Hem als onzen Heer en meester,,
als Gods eigen Zoon, en als onzen Zaligmaker belijden; en al konden wij geheel niet doorzien , hoe deze
verdraagzaamheid zamenhangt met onze verpligting om
de
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de nraarheid te Rumen, te omhelzen, te belijden, te
verdedigen , en geenszins onverfehillig omtrent haat
te zijn, zoo zoo dit niet bevatten van dit verband
ons valrekt niet ontflaan kunnen van gehoorzaamheid
aan eene grondwet in het rijk van onzen Verlosfer, die
alle zijne onderdanen moeten eerbiedigen.
Doch bet is er ver af, dat wij ons alleen bij het ge•
tag van ()nun Meer behoeven re bepalen, hoe voldingend en overgenoegzaam dit ook zijn met; daar wij
bij een weinig nadenken ons zullen moeten overtuigen
van derzelver betamelijkheid, noodzakelijkheid, en overeentternming met onze overige kundigheden, met den
aard des Christendom, en met den overigen inhoud
van het Evangelie. Hetgene wij reeds met een woord
onder vs. 49 gezegd hebben van de heillooze bron der
onverdraagzaarnheid onoet ons daarvan voorloopig overtuigd hebben,daar het Christendom ons zedelijk bederf
beftrijdt, en ons verbeteren wil.
\Vie had meer refit om te vorderen, dat men Hem tot
in de minite bijzonderheden volgde, dan Jezus Christus, Gods eigen Zoon, die zijne zending door wonderen bevestigde, en de eeuwige zaligheid aan ons vertrouwen op Hem verbindt? En echter Flij keurt het af,
dat men iemand verbiedt in zijnen naam iets te verrigten, die, oin welke reden dan ook, niet in alles ats
zijn leerling zich gedraagt, noch in alles met zijne leerlingen, ja met Hem of zijne bijzondere inrigting, initemt. En waarom keurt Hij zulk een onverdraagzaam
beflaan jegens den zoodanigen af? Omdat eene tegenovergeftelde gemoedSgefteldheici — de ware verdraagzaamheid namelijk — gegrond is in den aard der zaak
en in den geest des Christendoms — in de noodzakelijkheid, om alle zijnc belijders en vereerders door liefde vereenigd te houclun — in de gefchiktheid van die
gefteldheid, om bet zedelijk bederf en de ontaarding
van warmen ijver voor Hem tegen te werken — en in
de zamenttenuning van dit grondbeginfel met zijne btu,
ve-
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velen, om zijne leer zelvg te onderzOekell,
daardOor
van derzelver gaddelijkheid overtuigd te Worden.
1) 1k dat de verdraagzaamheid, waardoor
Christenen, die . door verfehillende denkwijze Van elk-,
ander gercheiden zijn , elkander als medechristenen moe'
ten erkenhen en betninnen, gegrond is in don aatd der,
zuak en in den geest des Christendoms. Reeds deed ik
itraks opmerken, hoe er een wezenlijk onderfeheid
itaat tusfchen hetgene waarheid is t en hetgene 3vij als
waarheid befchouwen ; doch daar , ik de bedenking VOor.
zie,dat deze Optherking tot volilagen twijfelatij aan alle:
waarheid zon kunnen leiden, blijf ik liever hechten or•
eene andere aantnerking, die ik reeds met een word
maakte ; dat er, namelijk, twee foorten van waarheden
zijn , —waarheden van gevoel, en waarheden, die enkei
befchouwelijk zijn.
Ligt het. niet reeds in de natuur? Dat het thans dag
is, is eene waarheid, waaromtrent alien, di g het genot
van hunue oogen hebben, hoe outfield die zelfs zijn
molten, niet twijfelen zullen: maar of de zon onbewe4
gelijk in het middelpunt van ons zonneftelfel en
dus de aarde zich in e4 uren om hare as, en in eenjaat
om de zon, wentelt; hieromtrent zullen iterrekundigen
en ongeoefende of bevooroordeelde perfonen altijd Wel
verfchillend denken. En vanwaar dit ? Omdat de eerile
waarheid, dat het dag is, eene waarheid is van gevoel
voor elk, die zijn gezigt heeft — de laatite een fink van
befpiegeling , waartoe veel oefening , ja zelfs fterkte van
geest, behoort, om zich te verheffen boven hetgene
gezigtkundig waar is.
Zoo is bet ook met de waarheden in den godsdienst
gelegen. Omtrent de waarheden van gevoel zijn het alle
ware Christenen in alle kerkgemeenfchappen eens, en
verfchillen zij alleen over punten van berchouwing,
doch die geenen onmiddellijiten of volftrekten invloed
hebben op onzen troost en gelid:. En hieruit zien wij
dus, hoe de geest des Christendoms , die verdraagzaamheid vordert, als- in den acrd de-r zaak is gegrond. Geen
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echt Christen zal zich als een volmaakt menscb, mast.
integendeel als een zondaar, erkennen, die vergeving
en verbetering behoeft. Hij zal in Jezus Christus den
magtigen en gewilligen Zaligmaker erkennen, Bien
weder lief moet hebben, en zijn vertrouwen op Hem
door gehoorzaamheid aan zijne voorfcbriften betoonen.
Zulien de leden van dit groot goddelijk huisgezin elkander dus mogen haten en verketteren, omdat zij verfchillend denken over den aard en oorfprong van het
zedelijk bederf; over het verband, waarin Jezus dood
that tot onze fchuldvergiffenis en zaligheid; over de
wijze, waarop de Zoon van God deel heeft aan de goddelijke majesteit; over de wijze, waarop wij God en Jezus uitwendig moeten vereeren, en over dergelijke befchouwelijke punten meer?—Verre vandaar ! Als Christenen, die in het licht gelooven, werken zij, terwiji
bet dag is; en dit is het voorname doel, waartoe ons
de zon der geregtigheid befchijnt, en geenszins om te
haarkloven over den aard en de wijze der uitvloeijing
van dat goddelijk licht. De aard der zaak en de geest
des Christendoms vorderen dus verdraagzaamheid jegens befchouwelijlte dwalingen van hen , die in de erkentenis dier waarheden zamenftemmen, welke door
elk Christen gevoeld worden, en op zijn gelnk , troost
en verbetering een' onmiddellijken invloed hebben.
e)Dit zal nog meer blijken, wanneer wij opmerken,
dat, zonder dit grondbeginfel des Christendoms, het
beilig gebod der liefde niet kan betracht worden. Jezus
kwam op aarde, om eenen algemeenen godsdienst te
ftichten, die niet, gelijk die van Mozes, voor een bijzonder yolk — maar voor alle volken , en dus ook voor
alle ftanden en klasfen van menfchen, eenvoudigen zoo
wel als geleerden en geoefenden , gefchikt moest zijn.
Voor deze alien is Hij de eenige Heer ; den doop ftelde
Hij voor ben alien in; door den geloof moeten zij gelukkig worden, en door broederlijke liefde op het naauwite zijn. Maar hoe zou dit mogelijk wezen,
indien het geloof beftond in eene toeftemming van alle
de
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de artikelen, door een gedeelte zijner Christenen °M.
worpen , en aan anderen, die zich niet van de waarlieid van alle overtuigen kunnen, opgedrongen? Neen:
din alfeen, wanneer zij , overeenfternmende in de hoofdzaak, verdraagzaatn zijn omtrent alles, wat befehouwelijk is , kunnen zij dat gebod der liefde beoefenen en
aan het doel van een' algemeenen godsdienst beantwoorden , hetwelk is , het hart te reinigen en te vertroosten. — En zien wij niet, hoe de verloochening van dit
grondbeginfel branditapels en moordfchavotten, door
Christenen tegen Christenen, heeft doen oprigten , waar
de , lijders , in hun geduld, moed en ftandvastigheid,
meer Christendom betoonden, dan de vervolgers , van
Welke partij ook, die, op zijn zachtst gefproken , den
ijver voor hetgene zij voor waarheid hielden onchristelijk deden werken ?
3) En ook hierop wilde ik nog opmerkzaam maken :
juist door dit bevel van onzen Heer, om elkander in
befchouwelijke nevensbegrippen te verdragen, en elk.,
ander als medechristenen te erkennen en te beminnen —
juist door dit verbod: verbied het hem niet, want enz.
wilde onze Heer voorkomen , dat onze ijver voor Hem
en zijne zaak niet door het zedelijk bederf, dat ons ontadelt , ontaarde en verkeerd werke.
IJver te hebben voor Hem , die uit den Hemel kwam ,
om ons te verlichten en door lijden en fterven met God
te verzoenen, en vergeving der zonde, leven en zaligheid door zijnen kruisdood te verwerven; hoe natuurlijk
in ieder,, die met Petrus volmondig zegt: tot wien zottden wij henengaan? gij hebt de woorden des eeuwigen :evens! 0! niet genoeg kunnen wij voor\zulk een' Zaligmaker doen — niet genoeg dat heilvolle Evangelie verbreiden — niet genoeg anderen , die onverfchillig jegens
Hem zijn, Hem aanprijzen als den besten vriend, als
den magtiglten helper, als den genen, die alles, alles
waardig is.
Maar hoe ligt ontaardt die ijver, en vergenoegt men
Bich met anderen de overtuiging der befchouwelijke kenpis
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daarvan op te dringen, met dit heilloos gevolg, dat
men zich met eene bloote toeftemming vergenoegt 'en
den medeelnisten, die met ens in gelijken ijver voor
ziinen Beer Brandt, maar zijne gedachten anders reget, ten dood toe vervolgt! Door Jezus bevel op te
volgen — door de inachtneming van het grondbeginfel
der Christelijke verdraagzaamheid, ontwijken wij dit ge.;
vaar, en houden wij onzen regtmatigen ijver binnen de
behoorlijke palen. Wij eerbiedigen dan in ieder, die
Christus vertrouwt , bemint en gehoorzaamt, onzen
breeder in Christus, hoezeer hij ook in befchouwelijke
begrippen van ons verfchillen mope, en onthouden ons
van alles, waardoor wij juist toonen zouden, dat ons
eigen Christendom nog hoogst gebrekkig is. Zoo beantwoordt dan ook dit gedeelte van Jezus voorfchriften —
dit grondbeginfel des Christendoms aan het hoofddoel, waartoe Hij op aarde kwam: om de werken des
Duivels, bet zedelijk kwaad, de zonde, in ons te verbreken, en onze natuur te reinigen van die gebreken,
waardoor ook het goede in ons kan ontaarden, en wij
beulen onzer broederen worden; en deze zamenfletnming van dit bevel met het hoofddoel des Christendoms
meet tevens ons van de goddelijkheid van dit grondbe.
ginfel overtuigen.
4) En niet minder de zamenftemming, waarin dit
grondbeginfel des Christendoms flaat met andere beve.
len en voorfchriften van onzen Beer, die, zonder hetzelve, weldra zouden moeten ingetrokken worden.
Dit zou mij een ruim veld verfchaffen ter behandeling:
doch het zal genoeg zijn, indien ik uwe aandacht alleen
bepale bij bet bevel van onzen Beer, om zelve zijne
leer, en de H. Schriften , te onderzoeken, ten einde
van de goddelijkheid zijner leere overtuigd te worden.
Teen onze Beer Jezus Christus zeide, Joan. VII: 17.Indien iemand den wil van God Iva doen, die zal van
mime leer bekennen , of .54 nit God is, dan of ik van
milzelven fpreke — onderwierp Hij zijne leer aan het
oordeel van elken inensch, en vorderde ileehts gezinek:
heid
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held om Gods wil te betrachten, om een bevoegd reg.
ter te zijn, en van de goddelijkheid zijner leere overtuigd te worden. En hoe zeer onderfteunde Hij dit
voorregt van den rale/liken mensch,om zelve te coder.
zoeken, en eigene overtuiging te bekomen, als Hij, of
goedkeurde, of beval, de Schriften te onderzoeken,
ten einde het eeuwige Leven te hebben: pligt, ook door
zijne Apostelen ten duurfte aanbevolen aan alien, wet.
ken zij door het Evangelie voor het Christendom ge.
wonnen hadden.
Maar hoe is het mogelijk , deze bevelen te volbrengen
in den geest des Christendonis , dat is: in den geest
der Iiefde, zonder tevens die verdraagzaamheid te beoe.
fenen, welke wij zien, dat Jezus tot een grondbeginfet
van zijnen godsdienst verklaard heeft ?
Zonder die verdraagzaamheid, welke onderfcheid maakt
tusfchen waarheid en waarheid, tusfchen waarheden van
gevoel en waarheden van befpiegeling , zou die vrijheid
aanleiding geven tot het opdringen van onze begrippen
aan anderen, en dus tot benadeeling van dat regt, dat
onze Heer aan ieder heeft toegeftaan, om door eigen
onderzoek van de goddelijkheid zijner leere overtuigd te
worden.
Integendeel door die verdraagzaamheid, waardoor wij
als medechristenen eerbiedigen , die met ons in de waarheden des gevoels zamenitemmen, hoe zeer zij ook van
ons in loiter berchouweliike begrippen verfchillen ma.gen, blijft de vrijheid des onderzoeks voor elk lid der
Christelijke kerk gewaarborgd, en worth tevens voorgekomen het nadeel, dat uit verfchillende befchouwelijke denkbeelden ontftaan zou, en werkelijk ontftaan is
char, waar men het geloof aan een zamenitel van be.
fchouwelijke geloofsartikelen, hoe waarachtig die ook
zijn mogten, verwarde met dat geloof in yezus , dat in
vertrouwen op Hem, als den eenigen en volkomen Zaligmaker, befiaat , en waardoor alle ware Christenen,
hetzij zij tot de katholijke, Roomsch-katholijke , of protestantfche kerkgemeenfchappen behooren , ongeacht het
ver-
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verfchil in befchouwelijke begrippen en kerkgebruiken,
ten naauwfte vereenigd zijn.
Ziet daar kortelijk mijn betoog. De waarheid daarvan
zal gevoeld worden , wanneer wij die verdraagzaamheid,
als wezenlijke grondwet in het Koningrijk des Zaligmakers , wegnemen. Wat zal men dan zien? Juist datgene, wat , helaas! tot fchande van het Christendom,
zoo dikwijls te zien is geweest , en nog zoo veelvuldig
is aan te trefFen: namelijk , dat men aan befpiegelende
begrippen de waarde van belangrijke waarheden leent,
en het Christendom in de toeftemming van een befchouwelijk geloofsftelfel doet beflaan,waarbij wij in de zonde kunnen leven, of ons flechts van in het oog loopende ergernisfen behoeven te onthouden; — dat men,
met ijver voor zijne eigene begrippen, als Evangeliewaarheden, vervuld , door behulp der meerderheid, de
minderheid zijne gevoelens opdringt , en, de vrijheid
van het onderzoek verhinderende, heerfchappij voert
over het erfdeel des Heeren; de toenemende kennis ook
der befpiegelende waarheden verhindert, die door het
vrije onderzoek, ten voordeele der Christelijke kennis,
bevorderd wordt; en dat dus overdreven ijver voor eigene begrippen, als onfeilbare waarheden, de plaats
inneemt van die algemeene liefde, welker beoefening de
garde tot een voorportaal der hemelfche gelukzaligheid
zou maken; terwijl het tegengeftelde, onder zekere omltandigheden , dat gedeelte des aardbodems , dat door
Christenen zelfs bewoond worth, in eene wezenlijke
bel herfchept.
■•■•••■■■••••■■•■••••

En welke verpligtingen vloeijen uit deze befchouwing

voor ons voort ? Vergunt mij, dezelve thans flechts
met een woord te noemen.
Op mij rust dan de hooge verpligting,Geliefden!om
mij vooral bij de behandeling dier waarheden te bepalen, welke met ons eeuwig welzijn in een onmiddellijk
verband than. Dit vordert niet alleen het voorregt , 't
welk
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welk mij te beurt is gevallen, om Leeraar te zijn van
eene protestantfche gemeente, waarin Christenen van
onderfcheidene protestantiche geloofsbelijdenisfen mij
met bun vertrouwen, voor zich en hunne kinderen,
vereeren; voorregt , hetwelk nog vergroot wordt door
de eere, die ik geniet, van beftendig Christenen van
de Roomsch-katholijke geloofsbelijdenis onder mijne hoorders te hebben , voor welke alien ik dus die waarheden
moet behandelen , waarin Christenen van alle eeuwen ,
landen en kerkgemeenfchappen overeenftemmen: maar
ook wordt dit gevorderd door mijne dure verpligting,
om uw eeuwig welzijn boven alles te behartigen , en
dus ulieder aandacht, al ftemdet gli ook alien in befchouwelijke nevensbegrippen volkomen overeen, te
bepalen bij datgene, wat met uwe voorbereiding voor
de toekomende wereld in het al,lerriaauwSt verbandfhat.
Maar dan ligt ook op ulieden, Geliefden! de &unite
verpligting,om getrouw tot dit bedehuis op te komen,
ons door onzen geeerbiedigden en godsdienstminnen.
den Koning gefchonken; en ook gebruik te maken van
alle die gelegenheden, welke u worden gegeven ter
vermeerdering van bijbelkennis, of ter vereeniging in
belangftellende en plegtige geheden voor de uitbreiding
van Jezus Koningrijk op de wereld. Maar ook tevens,
om die liefde onder elkander en die verdraagzaamheidte
beoefenen jegens medechristenen, die van ons zelfs in
nitwendige godsvereering zeer verfchillen, doch met
sins ddn' Heer,, an geloof, ddn' loop, en an' God
en Vader hebben; terwijI wij ons Christendom in onzen
wandel moeten vertoonen, en zoo blijken geven, dat,
wel verre dat de Christelijke vrijheid en verdraagzaamheld, die wij belijden, in losbandigheid zou beftaan,
wij integendeel , door de beoefening ,van alle Christelijke
deugden, de waarheid aanfchouwelijk maken van Jezus
nitfpraak: dat , wanneer wij zijnen naam opregt
Bien, wij niet tegen zijne leer zullen handelen.
De ontwikkeling van deze bijzonderheden laat de kort.
held
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held des tijds niet toe, daar de gelegenheid, bij welke
wij zamen zijn , mij noopt om deze rede met plegtige
aanfpraken te befluiten.
[Van deze aanfpraken wordt alleen de laatfte, als
voor het publiek mogelijk belangrijk, en met het geheel der rede zamenftemmende, hieronder medegedeeId (*)•]
(*) En zon ik u vergeten, geliefde Stadgenooten, die ons
met -awe tegenwoordigheid vereert? Dat zij verre! Hartelijk
betuig ik u mijnen, ja onzen dank voor de eere, waarmede
gij ons verwaardigdet, als gij ons in onze eenvoudige godsdienstoefening, op het Stadhuis, kwaamt bezoeken. Gij doet
daarvoor regt aan onze gevoelens, en toont verlicht en ver.
ciraagzaam genoeg te zijn, om, bij al het verfchil van nit.
wendige form, ons te erkennen als zulken, die met u den'
Neer, 'geloof, ern' doop , en Odn' God en Vader heb.
ben. Ontvangt daarvoor mijnen hartelijken dank, alsmede
voor . ale de bewijzen van hoogachting en toegenegenheid,
die ik, in het algemeen, in deze flad, van zoo vete waarflige Gentenaren , gedurende mijn bijna tweejarig verblijf in
Gent, heb ontvangen, en die ik mij altijd hope waardig te
gedragen. Behaagt het u meermalen, onze eenvoudige gods.
dienstoefening, en de prediking van Christus den gekruisten,
met uwe tegenwoordigheid te vereeren, dan wenscht mijn
%art n die zelfde flichting toe, welke ik genoot, wanneer
ik, uwe praehtiger kerkgebpuwen, waardige pastoren onzen dierbaren Zaligmaker in zijne liefde voor zondaren
toorde verkondigen; opdat wij alien ons eenmaal bevinden
zunen in dien zelfden Hemel, wear geen uitwendige godsdienstform ons meer zal feheiden, maar wij ons, eeuwig, vol.
komen vereenigen zullen in den lof van Hem , die eennnal
aan het kruis ftierf voor onze zonden, en thans leeft tot in
eeuwigheid. Amen!
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WAARNEMING OMTRENT HET SCHREIJEN VAN EE.N
KIND , ONDER DE VERLOSSING TERWIJL SLECHTS
HET HOOPD GEBOREN WAS; EENE BIJDRAGE,
TOT DE GER EGTELIJKE GENEESKUNDE.
Door J. VEENIIORST, Med. Dr.

to Zoitlbrock.

O

f het nrogelijk zij, (Tat een kind, under de verlosling, wanneer flechts bet hoofd geboren is, terwijihet
'zich met de borst en de overige deelen nog binneu
het moederlijke ligchaam bevindt, kan ademhalen . , is
eene vraag, wake misfchien kan fchijnen naauwelijks
meer in aanmerking te komen, federt c A.1■1r E R geteerd
beeft , dat bet kind, orn te kunnen adetnen, niet alleat
met het hoofd, maar met de borst en den bulk, tot ant
de heupen, meet ter wereld zijn gebragt. Op .bet gczag toch van dezen berocmden vaderlandfchcn geleerde„ is dit gevoelen vrij algemeen aangenornen, -zoo zells I
dat velen daarop hunne geregtelijk-geneeskundige leerfteliingen, tot dit' fink betrekkelijk, omtrent de kenmerken van het !even en den dood des kinds , bij verdachten mood, gegrond hebben. Onder dezen poem
ik alleen IsiET.ZGER, die, in zijne Geregtelijke Gevecskancle, § CCCX en CCCXLIII, ook op dit gevoclen de proeve der longen vestigt; omtrent de waarheid
van hetwelk hij zoo overtuigd is, dat hij onbewimpeld
elken oplettenden en waarheidlievenden vroedmeester
vraagt, of hij verklaren kan, een kind in den eigenlijken zin te hebben zien ademen , en iladehjk hooren
fchreijen , voordat het. haven de heupen of geheelenal
geboren was ? Hij voegt er bij, dat men had Mogenden,
ken, dat niemand meer met het oude, tegengeftelde
gevoelen zoude zijn vobr den dag gekomen, gelijk nogtans door HUNTER en OSIANDER gefchied is.
Ik heb mij , uithoofde van het belang, hetwelk er in deze
zaak, vooral in een geregtelijk-geneeskundig opzigt,
gelegen is ; verpligt geoordeeld, de volgende waarneming,
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ming, als hiertoe, mijns oordeels, regtftreeks behoocende, mede te deelen.
Verzocht zijnde, de vrouw van D. N., te Noordbroek , die voor de tweede keer zwanger was, in hare
verlosfing bij te than, be yond ik op den a Januarij
1817, des avonds ten half zeven ure, het orificiurn uteri
ter grootte van meer dan een gulden geopend, ftaande
hetzelve gekeerd tegen de holte van het os facrum ; deszelfs randen waren dun en zacht, terwijl het hoofd
zich in het bovenbekken liet waarnemen. Bij den
voortgang van den arbeid daalde hetzelve geregeld,
fchoon langzaam, in het kleine bekken neder. In dezen . toeftand duurde het tot omtrent elf ure, wanneer
de vliezen eensklaps door het liquor amnia werden gefpannen,waarna dezelve bij het eerstvolgende wee bor.
lien, en er zich eene groote hoeveelheid van het gezegde vocht ontlastte. Het hoofd was nu in eene zeer
natuurlijke ligging geplaatst. Na verloop van een kwartier uurs, werd hetzelve doorgeperst, en, weinige
oogenblikken daarna, hoorde ik het kind vrij iterk
fchreijen. Ik oordeelde, in dezen toeftand, de verlosfing zoo fpoedig mogelijk te moeten voleindigen, en
beproefde dit door eene zachte trekking te doen. Dit
evenwel niet gelukkende, befloot ik, ter verkrijging
van meerdere ruimte voor den doorgang der borst, de
armen eerst te ontwikkelen.
Hiermede bezig zijnde, werd het kind, door eene
fterke vlaag, tot over de fchouders voortgeperst; ook
nu kon ik, door eene zachte trekking, onder het volgende wee, het kind niet doen geboren worden. Daar
bet mij, in dit geval, op nieuw zeer moeijelijk viel
de armen voor te brengen, plaatfte ik mijne, beide
voorfte vingeren, bij wijze van hamuli , over de fchou,
ders van het kind, en bragt hetzelve, door eene vrij
fterke trekking , tevens geholpen door een wee,
Jevend ter wereld. De placenta volgde fpoedig, gemakkelijk i het bekken dezer vrouw was, in evenredigheld van de zwaarte des kinds, niet ruira.
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Ik heb bet geheele beloop der verlosfing bier opgegeven , ten einde men te beter in that zoude zijn,
om over de ftraks voorgeftelde zaak te kunnen oordeelen.
Indien wij nu op onwederfprekelijke phyfiologifthe
gronden aannemen, dat, bij het fchreijen, de lucht niet
flechts de longen moet binnendringen, maar ook, met
eene meer of minder fterke kracht, uit dezelve moet
worden teruggedreven, dan zal men wel niet behoeven te twijfelen, of hier inderdaad eene volmaakte adernhaling hebbe plaats gehad. Zoo het den eenen of anderen nog bedenkelijk mogt voorkomen, of ik bier misfchien aan misleiding ben blootgefteld geweest, zoo
kan ik bier bijvoegen, dat eenige omftanders , die de
barende met mij bijitonden, ook dat fchreijen des kinds
even duidelijk hoorden; terwijl men voorts ligtelijk
befeffen zal, dat ik ook, door de opvolgende belemmeringen in de verdere verlosfing, en de omflandigheden, welke, gelijk uit de waarneming blijkt, met derzelver voltooijing gepaard gingen, volkomen tegen allen zelfbedrog beveiligd was, dat, namelijk , toen het
kind fchreide, geese andere deelen, dan het hoofd,
zich buiten de geboorte bevonden. Ik kan dus de boyen opgegevene, door METZGER afgevorderde, gemoedelijke verklaring zonder bezwaar en gerustelijk
met ja beantwoorden.
Mijn geachte vriend, de Heer A. NUMAN, Med.
Dr. en Vroedmeester op bet Hoogezand, verhaalde mij,
dat hem , vdOr korten een dergelijk geval was voor
gekomen, waarin het kind, zoodra hetzelve met het
hoofd geboren was, een hoorbaar fchreijend geluid gaf,
terwij1 het, na eenigen tegenftand , binnen weinige oogenblikken geheel doorfchoot. Ik zoude hier eene gelijke
waarneming van een' anderen mijner ambtgenooten nog
kunnen bijvoegen.
Wat nu het bell uit betreft , hetwelk hieruit voor
mijn oogmerk kan afgeleid worden, hetzelve komt bier.
op neder : dat de 'zekere en duidelijke teekenen van pleats
N1ENGELW. 1817. NO. 8.
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gehad hebbende ademhaling, bij een jonggeboren, dood
kind, op zichzelve niet kunnen befchouwd worden,als
in zich bevattende het zeker en uitfluitend bewijs, dat
hetzelve buiten de moeder geleefd hebbe, en dat zulks
den geregtelijk -geneeskundigen, in voorkomende gevallen, vooral van verdachten kindermoord, in zijne uitfpraak ten uiterfte behoedzaam moet maken. Wie toch
kan er aan twijfelen , of, in foortgelijke gevallen, als
het door mij aangevoerde, het kind, in dien toeftand,
bij een langdurig verwijl der volkomene verlosfing , door
de beklemming, waarin de borst zich moet bevinden,
zal kunnen ftikken? Zullen dan niet hier, na den dood,
de teekenen van verrigte ademhaling moeten worden
waargenomen, met afwezigheid van zoodanige omflandigheden , als dezelve, in andere gevallen, meermalen
twijfelachtig maken? 1k oordeel zoodanig geval des te
mogeNker, indien wij ons den toeftand voorftellen,
waarin de, bij toeval aan zichzelve overgelatene, of
ook zelfs de met opzet heimelijk barende, vrouw van
de noodige hull) ter befpoediging der verlosfing verftoken is ; wanneer, her hoofd geboren zijnde , de verdere
verlosfing, door de hier noodzakelijk plaats hebbende
nitzetting der Borst, eene ongunflige p]aatfing der fchouders. fingering van den tzervus umbilicaris, of welligt door
andere oorzaken, een' korteren of langeren tijd, wordt
tegengehouden. Worth nu evenwel dezelve, vroeger
of later, door de krachten der natuur volbragt, groot
is de kans , dat het kind dood geboren wordt; maar
wie zal dan uit de teekenen van verrigte ademhaling op
zichzelve bepalen, of dezelve reeds vO6r of na de vol.komene geboorte hebbe plaats gehad ? Hier komt bij,
dat deze toeftand voor het kind zeker als een der gevaarlijkfte, waarin hetzelve zich bevinden kan, te houden is, dewijl toch, wanneer de lucht eenmaal tot in
de longen is doorgedrongen, en deze daardoor zijn nitgezet, de omloop door den nervus umbilicaris geheel onregelmatig wordt, en, zoo niet geheel, althans grootendeels, moet ophouden; en daar nu de ademhaling, offchogn

WAARNEMINC.

fchoon werkelijk begonnen,, nogtans, door de beklemming der borst, niet dan hoogst onvolkomen kan worden voortgezet, is er altijd een dreigend gevaar voor
bet kind aanwezig, am binnen korte oogenblikken gefmoord te worden. De Heer NUMAN deelde mij een
geval mede eener zoodanige verlosfIng van een dood
kind, welks hoofd eenigen tijd buiten de geboorte was
geweest, terwijl het overige gedeelte des ligchaams,
alleen uit gebrek van gepaste hulp , een tijdlang onverlost was gebleven; aan welke hulpeloosheid alleen de
dood des kinds bier kon worden toegefchreven, dewij1
er geene teekenen waren, dat hetzelve vroeger, of door
andere oorzaken, gefiorven was. 1k onthoud mij verder van alle beoordeeling derphyfifehe gronden, waarop
men de onmogelijkheid der zaak in gefchil heeft getracht
te betoogen, oordeelende, dat de ondervinding in dezen boven alle befpiegeling te ftellen zij, en dat dezel.
ye boven alien ander gezag, hoe eerbiedwaardig op
zichzelve, moet geacht worden.

DE BARBARESKEKS, OF BREBERS.

(Vervolg en Plot van bl. 326.)

M IT L E Y SOLIMAN, de tegenwoordige Sultan van
Marokko , itamt, door de Sherds, in regte linie van de
.drabifche veroveraars af, die zich in ilfrika vestigden.
Zijne inborst is vreedzaam en zacift, en volgens het getuigenis van den Geneesheer 1311FIT A, die eenige jaren
aan dat bof was, wenscht hij opregtelijk het welzijn
zijner onderdanen. Twee daadzaken getuigen zeer voordeelig van hem. Hij heeft de flavernij der Christenen afgefchaft, en bezigt geene Turken meer tot het beftuur
van zijnen !hat. MULEY ISMAEL, om zijne onderdanen met dwang te beheerfchen, had een Leger van
40,00,o Negers, uit de zuidelijke woestijn, opgerigt;
de thans regerende Sultan laat dezelve niet voltallig
houden; daartegen zijn de Stadhouderfchappen, de
Bb4
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krijgs- en andere posten, nog door Negers vervuld.
„ Dezelfde 111e118C11 Zest KEATINGE — die, wanneer hij ten tijde, toen men hem met geweld aan zijn
huisgezin ontrukte, naar het Westen ware gefleept
„ geworden , in het zweet van zijn aangezigt, bet veld
zoude moeten bouwen, die zelfde mensch klemt den
itaf van bevel in zijne handen, omdat men hem naar
het Noorden voerde; en dezelfde vrouw zit thans op
57
„ eenen troon, omdat een gunftig lot haar naar eenen
„ Mooren - flaat geleidde, welke , wanneer zij met eene
„ lading van flaven naar de eilanden ware overgevoerd,
onder de geeleillagen der opzieners zoudejammeren."
De broeder des tegenwoordigen Keizers is zijn voorzaat in de regering geweest. Hij was zonder-eenig-gevoel van regt en menfchelijkheid. Hij plunderde de Yoden , die in zijnen flaat woonden, en liet dezulken,
welke hunne fchatten verborgen , om het leven brengen. Zes joden-meisjes , welke het waagden, hem
voor hare ouders te rmeeken, Het hij levend verbranden. Zijne eerile regeringsdaad was , dat hij den Staatsminister liet onthoofden , en deszelfs handen en voeten
aan de poort van de woning des Spaanfchen Confuls
liet fpijkerm, omdat men zeide, dat hij de Spaanfche
natie had begunfligd. Gedurende de regering van zijnen
vader , bad deze MULEY YEZID, aan het hoofd van
een leger van Negeri , zich tot Koning van Mequinez
doen uitroepen. Zijn oproer werd weldra gettuit; en,
als boete voor zijne misdaad, moest hij, met een talrijk
gevolg, eene bedevaart naar Mekka doen, om groote
fommen, welke men hem medegaf, (lair op het heilig
outer neder te leggen. Op den weg gelukte het hem ,
dit geld te vermeesteren. Tot itraf, en om hem van
Marokko verwijderd te houden, veroordeelde de Keizer
hem tot eene, driemalige reis naar Mekka. Op de heenen terugreis vertoefde hij telkens eenen geruimen tijd in
Tripoli, alwaar de fchrijver van dit verhaal een ooggetuige was van vele ziiner wreed- en buitenfporigheden.
Behalve de gefchaakte dochter van een ifrabisch Opperhoofd,
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li p oid, had bij nog zeven vrouwen bij twee Negerinnen en vijf Griekfche. Eene van deze beviel in
Tripoli van eenen •zoon; en deze gebeurtenis werd met
een groot feest gevierd. Daar dit feest veel geld kostte en de penningmeester zijns vaders de begeerde Com
niet konde of wilde geven, dwong hij denzelven , eene
menigte zands te flikken , waarvan die ongelukkige
Zijn woest gedrag was zoo gevreesd , dat geen Europeesch
Conful voor hem wilde verfchijnen. Een Spaansch Renegaat , awl welken de Marokkaanfche Vorst het toevoorzigt over zijnen Harem had gegeven, verleidde, gedurende zijn verblijf in Tunis, eene van deszelfs vrouwen. Nadat de Vorst dit ontdekt had, veranderde hij
volarekt niets in zijn gedrag jegens de twee fchuldigen.
Hij nam beiden mede, toen hij vertrok, en hield zich
larig bezig met de keus zijner wraak, Eindelijk, na zijne aankomst in Zuarra , .doodde hij beiden met eigen
hand, en het eerst de vrouw, op eene zoo ontzettend
-wreede wijze, die zich in het geheel niet laat belchrijven. Eenige maanden na de troonbeklimming van Marokko werd dit gedrogt vermoord.
Van de gevaren der reis van Tunis naar Tripoli verliaalt - K EATINGE het volgende. In fpijt aller maatregelen van voorzigtigheid , worden de reizigers meer=len van wilde dieren overvallen en aangetast. Een
Siciliaansch Geneesheer van den Pacha van Tripoli deed
die verfchrikkelijke reis met zijne vrouw en twee kinderen. Hij voegde zich bij eene talrijke Karavaan, waar.
bij men altijd het veiligst is. Deze Siciliaan — zegt de
Overfte — heeft ons dikwerf van de duistere en digte
bosichen verhaalt, welke men moet doortrekken, en
waarin men een bijkans onophoudelijk gebrul der wilde
dieren hoort , welke door den reuk der tamme dieren worden aangetrokken, die de Karavaan volgen. Wanneer
de reizigers door hevige itormen bedreigd werden, dan
moesten zij , om zich daarvoor te beveiligen, in de bosfchen fchuilen. Naauwelijks was bet leger klaar,, waarin men eenige uren wilde vertoeven, of aanitonds hoorBb3
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de men een zonderling gedruisch, hetwelk de aannadering der wilde dieren verkondigde. Deze naderden tot
den zoom des wouds , om hunne prooi te befpringen.
Bij dag liet de leeuw zich niet hooren, maar, met het
naderen van den nacht, kondigde een dof gebrom zijne
nabijheid aan, hetwelk allengskens tot een ontzettend
gebulder aangroeide. De tijger en de parder kwamen
ook, en fiapten, in gedurig naauwer wordende kringen, om de Karavaan rand. In het midden van het leger plaatfte men de vrouwen,kindePen en felrapen , vervolgens de runderen, dan de kernels ,na dezen de paarden, en geheel buitenom de honden. Eene reeks van
brandende houtitapels omfingelde het geheel. Wanneer
des nachts het vuur dreigde uit te gaan , dan hoorde
men, hoe het gebrul der leeuwen aanflonds naderde.
De fchapen flonden alien te beven van het verfchrikkelijk geluid; de paarden konden zich niet meer bewegen ,
en geraakten in een eigenlijk zweet. Tweeniaal op deze
reis roofden de leeuwen fchapen uit het midden der Karavaan, in fpijt der geweerkogels, die om hunne fchoften vlogen.
Vergeleken met een gedrogt , als MIILEY ISMAEL
was, moest KEATINGE den laatften Keizer SIDI MAHOMED wel voor eenen goeden Vorst houden. Het
onthoofden bezigde hij niet, zoo als zijn voorzaat, tot
tijdverdrijf; echter ontbrak er weinig, dat ook hij eens
met eigen hand een' zijner Officieren onthoofdde, wake al te vrij gefproken had over eene, door den Keizer
bedreven, onregtvaardigheid. Reeds had de vertoornde
Keizer het zwaard tegen hem opgeheven, toen hem
betzelve, uit onhandigheid, ontviel. De bedreigde Officier hief het fpoedig van den gond op, overhandigde
betzelve zijnen gebieder, en neeg het hoofd, om den
doodflag te ontvangen. Deze onverfaagde onderwerping
lenigde den toorn des Vorften, die het zwaard in de
fcheede itak, en den Officier vergiffenis fchonk. Of wezenlijke grootmoedigheid hem hiertoe bewoog, daaraan
zoude men nog mogen twijfelen.
Wan-
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Wanneer men JARDINE mag gelooven, dan vol.
voert de Keizer van Marokko zijne itrafvonnisfen altijd
zeif. Deze worden, even als hoogere ingevingen, uitgefproken v6Or dat men de verdediging gehoord heeft,
en ook aanftonds voltooid. De hoofden vliegen en de
banden worden afgekapt met eene vlugheid, waarvan
onze Europefche manier geen begrip heeft. Zoodraeenen
dief de vuist afgehakt is , moet hij zijnen arm in gefmolten pek fteken, en dan laat men hem loopen, zonder
naar hem om te zien. Deze handelwijze dient in plaatS
van verband en aderpers, om het bloeden te doen opbouden.
SIDI MAHOMED wilde voor eenen vriend der wetenfchappen en der letterkunde doorgaan; en, om aan de
Europeers , die hem bezochten , zijne wiskundige vorderingen te doen zien, bezigde hij meestal eene plank en
eenen pasfer van eenen timmerman, om eene loodregte
lijn op eene vlakke te teekenen. Hij bereikte eenen ouderdom van 78 jaren, maar leefde in eene gedurige verdenking van al wat hem omgaf; zijne zonen moesten
alle fpijzen eerst proeven, en de wacht van zijn ilaapvertrek vertrouwde hij ilechts aan windhonden.
De Dey van Algiers is een Turk ; fomtijds wordt
door den Grooten Heer benoemd; meestal echter wordt
hij uit de Janitfaren gekozen, die zich eenigermate als
zijne meesters aanzien, en het regt meenen te hebben,
om zijn land te plunderen. Zijne gefchiedenis is een
weeffel van gruweldaden; en zeer zelden fterft een Dey
van Algiers eenen natuurlijken dood.
De Dey van Tunis is insgelijks van Tterkfche afkomst,
maar in Afrika geboren; Zijn hof en zijn yolk zijn iets
minder onbefchaafd, dan die van Algiers ; ook voeden
zij zulk eenen haat niet tegen de vreemdelingen.
De Pacha van Tripoli is een Moor ; hij is een vreesachtig mensch , hoewel hij den Croon zijns broeders
onregtvaardiglijk vermeesterd heeft ; hij wenscht met
elkeen in vrede te leven.
Olt is de tegenwoordige todiand van de troonen der
Barb 4
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Barbareskers ; daar echter in deze landftreken noch wetten noch grondwetten beftaan en vertrouwen inboezemen kunnen, hangt het lot der volken meestal van den
perfoon hunner meesters af, en de fchepter van deze
kleine roofftaten is het gedurig oogwit van eerzuchtige
ontwerpen, voor Turkfche, Venetiaanfche, Napelfche ,
Sardinifehe en Spaanfche gelukzoekers, zoo als ook
voor Renegaten uit alle Christen-volken. De zoon van
een' Korfikaanichen ilaaf is beheerfcher van Tunis geweest.
Ilet volgende zijn eenige karaktertrekken van bijzondere perfonen der thans regerende familie.
ALLI COROMANLI had drie zonen van dezelfde
vrouw. De oudfle , SIDI HASSAN, welke den titel van
Bey voert, en als de regtmatige troonopvolger wordt
aangezien, was dertig jaren oud, toen deze berigten
gefchreven werden. De tweede zoon heette s I D I H AE T, en de derde SIDI USEPH; deze laatfle is tegenwoordig beheerfcher van Tripoli. De twee jongere
haatten den ouderen broeder, en waren het cons, om
hem van de troonopvolging te berooven. Het Bcyramfeest volgt aanftonds op het Ramadan- feest; tegen dezen tijd vereffenen alle goede Muzelinannen hunne gefchillen, en herftellen den vrede in hunne huishoudingen, wanneer hij verbroken was. Op den eerflen feestdag is er groote audientie aan het hof, en de aanzienlijke bewoners des lands kornen, om den Vorst hunnen
eerbied te bewijzen.
Twee gunflelingen van den Basra zitten hij die gelegenheid aan zijne regter en linker zijde, om alle die genen, welke zich tot den handkus mogten aandienen,
bij den arm te vatten. Dit fchijnt eene voorzigtigheid
tegen booze oogmerken te zijn; en ook flechts die perfonen, welke het bijzonder vertrouwen van den Vorst genieten, mogen gewapend voor hem verfchijnen. De
ftaatfie was groot, en de zaal vol hovelingen, toen
plotfeling een algemeene .fchrik ontaond, en alle aanwe-
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wezigen geloofden, dat de Vorst op zijnen troon zoude vermoord, en zij zelven door zijne vijanden zouden omgebragc
worden. De drie Prinfen waren namelijk, in voile wapenrusting en van hunne gewapende dienaren verzeld, onverwachts
in de zaal getreden. Met getrokken zwaard naderden zij alle
drie den Basfa tot den handkus; deze fidderde over zijn geheele lijf. De Prinfen, van hunne dienaren omgeven, vorm.
den drie afzonderlijke groepen, zonder elkander aan te zien,
en fpraken met de vreemde Confuls. Zij bleven flechts korten tijd, en verlieten de zaal op dezelfde wijze als zij gekomen waren. Men zag duidelijk, dat hunne wederkeerige verbittering hunnen vader niet bedoelde, die echter eerst weder
vrij ademde, toen zij
verwijderd hadden.
Hoewel naderhand de twee jongere broeders vereenigd ontwerpen tegen den oudflen fineedden, waren zij echter in alle
andere zaken oneenig. Onder alle die ruwe en vijandige bewegingen, gaven zij ook weder een edeler gevoel te kennen.
Toen eens een ftrijd tusfchen beiden zoude beginner, fprak
SIDI HAMET tot SIDI USEPH: ,, Waarom zouden wij on.
ze vrienden de flagtoiTers van onzen twist doen zijn? Het
„ paleis wordt met bloed bevfeltt en de vrouwen met fchrik
„ vervuld, en hierdoor worden wij niet verzoend. Mijn paard
, is gereed; zadel het uwe , en laat ons naar het veld rijden,
„ om ons gelchil met elkander te befirijden." Gedurende dit
gezegde waren zijne moeder en zijne vrouw toegetheld, met
een jammergefchreeuw, dat het geheele paleis wedrgalmde.
De Basfa, dien het gedruisch uit zijnen flaap had gewekt,
beval zijnen zonen , de wapenen neer te leggen, en elkander
te omhelzen. Zij naderden, kusten zijne hand, en legden die
op bun hoofd; toen zoenden zij het pand van zijnen rok,
en eindelijk wenschten zij hem , volgens Moorsch gebruik,
een lang !even. Zonder elkander te groeten, waren zij voornemens zich te verwijderen, toen de vader hunne handen vattede, dezelven dnrkte, en tot hen zeide: „Bij den Profeet,
,' bij mijn hoofd, bij uwe handen, en bij mijne hand, we„ ke de uwe.n klemt, bezweer ik u, dat gij vrede houdt!"
Kort Yd.& dit gebeurde hadden beide broeders voor het altaar, op bet plegtigst, en door vennenging van hun bloed,
trouw en vriendfchap aan elkander gezworen. Dit godsdienilig bellaat daarin, dat, bij den eed voor het altaar
van den Profeet, de zwerenden zich met een mes kwetfen,
ell
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en het vloeijende bloed, ten blijke van verzoening, Wmvereenigen.
De vermoording des oudflen broeders door den jongflen,
SIDI USEPH, verdient , als een voorbeeld van Moorfche valschkeid, gekend te worden. Zij gebeurde op deze wijze:
Toen de Bey in het vertrek zijner moeder, L I LLA R U I.LAMA, trad, bad zij hem, hij mogt het zijdgeweer afleggen,
omdat zijn broeder ook ongewapend was. De Bey, geen
kwaad vermoedende, geeft hetzelve aan zijne moeder over,
die hetzelve voor een venfler legs. Zij geloofde nu, dat de
Bey geen vijandig voornetnen meer had, en meenende, dat
SIDI USEPH niet minder vreedzaam dacht, plaatst zij zich
tusfchen hare zonen op eene rustbank, vat derzelver handen,
en geeft hare vreugde te kennen over de opgemerkte goede
geziudheid. De Bey keerde zich tot zijnen broeder, en zeide: dat hij met het oogmerk gekomen was, om hem te verzoenen, en te verzekeren, dat hij geenen wrok meer voedde,
maar dat hij integendeel, daar hij zeif geenen zoon had, zijne twee broeders als zijne natuurlijke erfgenamen befchouwde, en dezelven, wanneer hij tot de regering mogt komen,
als zijne kinderen zoude behandelen. Slur 1.7SEVH fcheen
hiermede te vreden , en verlangde deze verzoening met eenen
eed op den Koran bevestigd te zien. De Bey flemde dit
verzoek toe, en SIDI USEPH flond op, om te bevelen,
dat men eenen Koran zoude brengen. Dit was het afgefproken teeken, dat een flaaf hem zijne piflolen moest geven.
Hij Darn ze, en mikte met de eene nanflonds naar zijnen
broeder, die mast de moeder zat. Deze firekte haren arm
om het fchot af te keeren; zij werd gekwetst, en de
kogel ging den Bey door het Iijf. Hij kon nog even opflaan,
om naar zijn zwaard te grijpen; maar in het oogenblik, toen
hij hetzelve tegen zijnen broeder wilde gebruiken, fchoot
deze de andere piftool op hem af, die zijn hart raakte. Fletgeen deze gebeurtenis voor de moeder nog gruwelijker maakte, was, dat de vermoorde haar voor medefchuldig aan het
verraderlijk ontwerp hield , en, na het eerfle fchot, uitriep:
„ Ha! dit was het dus, waartoe men mij hier deed komen?"
Toen SIDI USEPH zijnen broeder zag nederzijgen, zeide
hij tot zijne flaven: „ Nu, maakt. hem van kant!" Deze
fleepten hem voort, en, daar hij nog teekenen van !even
gaf, fchoten zij hunne geweren op hem af. LILL A wierp
zich
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zich op het lijk, en fmeekte slur us EPH, hij mogt hetzelve niet verminken; toen viel zij, door de pljn harer monde,
in bezwijming,
Intusfchen was Lit LA Ars HE , de echtgenoote van den
Bey, door het fchieten gewekt en toegefneld ; op het gezigt
van het bloedend lijk haars gemaals, Itortte zij over hetzelve
henen, en geraakte in de hoogfte vertwijfeling. Zij fcheurde
de kleederen en fieraden van, haar ligchaam, wierp dezelven op
den grond, Het eene barer flavinnen het grove kleed,afleggen,
trok hetzelve aan, beftrooide zich met asch, begat' zich Haar
den Basfa, en verklaarde hem , dat zij gif wilde flikken, wanneer hij haar niet aanftonds veroorloofde, het paleis te mogen
verlaten , waarin haar echtgenoot vermoord was.
De moordenaar S I DI U S EPH ontmoette bij het heengaan
den Bey ABDAL rat It, den aangenomen zoon en fchoonzoon
van den grooten HAMET. Deze bekleedde een' der eerfle
posters aan het hof, en was, van wege zijne braifheid en
godsdienitige denkwijze, zeer geaeht. Toen de achtenswaardige
man den jongen Vorst met bloed bevlekt zag, was hij voor
ongeluk bevreesd, en gaf zijne bezorgdheid te kennen. SIDI
USEPH konde voorzien, welk eenen indruk het vernemen der
gepleegde daad op ABDALLAH zoude maken; hij befloot
ook dezen te ontzielen, en fliet hem zijnen dolk in 't hart.
De zwarte rnakkers van het gedrogt fleepten het lijk van A E•
DALL A II buiten de poort van bet paleis , en ten drie ttre
des namiddags werd het met dat van den Bey begraven.
werden, binnen weinige uren, twee Vorflen , in den fchoot
hunner familie en op de wreedfle wijze, vermoord; en gebeurtenisfen van dezen aard hebben in Tripoli zoo dikwerf
plaats, dat deze zaak Diet eens veel opziens baarde. Openlijke uitroepers trokken, op bevel van den Basfa, door de ftraten, en riepen: „ God geve den overledenen Bey eene gelukkige opflanding! Zijne dienaren hebben niets te vreezen."
In fpijt dezer verklaring, Bet de moordenaar, door zijne
trawanten, elle getrouwe dienaars van den Bey ombrengen;
en naauwelijks was deze begraven, toen gene een groot feest
gaf, met muzijk en danfen en vreugdevuren, even als bij eene
bruiloft; Een paar dagen later werd de andere broeder, SIDI
HAMET, tot Bey uitgeroepen.
Hetzelfde dagboek, waaruit het vorig berigt getrokken is,
ver-
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verhaalt het eerfle bezoek der wednwe van den 116y bij deszelfs graf aldus: Het graf van den Vorst was ten tweeden
male suet bloemen beilrooid. Groote ruikers van de fchoonSte bloemen, welke het jaargetijde oplevert, lagen in het
midden; rondom zag men ,kranfen , uit jasmijn en palmbladeten gevlochten. Aim we'erzijden brandden fakkeis, en reukwerk was in menigte geflrooid. ZENOBIA, de fchoone dochter des vermoorden, was oak tegenwoordig, hoewel-zij, federt den dood haars vaders , ziekelijk was. Eene tweede
dochter, zes jaren oud, verzelde de moeder, en, toen zij
deze op bet graf zag weenen en daarover been bukken, hield
zij moeders kleederen vast , en riep jammerend uit: vOOr dat
zij den vader gezien had, wilde zij - uiet van hier wijken.
Het gefchreeuw der dienende vrouwen vermeerderde het droevige van dit tooneel, en L I LL A A I SUER moest magteloos
Haar huis worden gedragen.
Voor hunne rouwkleederen hebben de Mooren geene, door
gewoonte of mode, algemeen aangenomen kleur ; maar hoe grooter hun rouw is, des te nalatiger en morfiger is hunne kleeding.
Gond en borduurfel wordt opzettelijk onkennelijk en zonder
glans gemaakt, en zij gaan, eigenlijk , in zak en asch rond. De
vrouwen van het huisgezin van den Heer T U L L Y (eenen Brit,
wien wij dit berigt te danken hebben) bezochten Lit L A AI SEER, vonden liar in diepen rouw gedompeld. Harekleeding
was overeenkomilig hare zielsgefteldheid. Behalve eel: amulet
om den hals, was zij van alien tooi ontdaan. Bij het bitmentreden der Britfche vrouwen fmolt zij in tranen, en eene harer zwarte flavinnen wilde reeds het Woolliali Woo aanheffen,
betwelk zij echter verbood, omdat dit klaaggefchreeuw anders door den geheelen Harem zonde weergalmd hebben. Gedurende dit bezoek trad LILLA II ULLAMA, de moeder des
verflorvenen, in het vertrek; haar gekwetfle arm rustte in
een' dock. Het fchijnt bij de Mooren bet gebruik, de ge,
voelens van fmart over droevige gebeurtenisfen niet door veritrooijing of verwijdering van datgene, wat daaraan herinneren kan, te lenigen, maar dezelven veeleer op alle mogelijke
wijze te onderhouden en te verflerken. De ongelukkige moeder
gaf haar verlangen te kennen, om de vreemden in het vertrek
te breugen, waarin de gruweldaad gepleegd was. Hoe ‘'erbaasd deze vreemde vrouwen ook over dit voorftei waren,
geloofden zij echter, hetzelve niet te mogen afwijzen. De
mu-
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Muren van dit noodlottig vertrek waren met een mengfel van
vet en asch beFtreken, en alles was nog onveranderd gelaten,
zoo als in het oogenblik der vermoording van den Bey, waar.
van de blijken nog overal zigtbaar waren. Het vertrek werd
alleen voor de bezoeken van vreemdelingen geopend, en de
moeder verklaarde, dat zij al het beweegbare in hetzelve onaangetast zoude lacen, tot dat het van zelve verviel. De
reeds genoemde gewoonte, om al het fchoone en fchitterende, of wat als weelde in de nalatenfchap eens overledenen te
befchouwen is, bij zijne uitvaart re verwoesten of onkennelijk te maken , werd bij de lijkflaatfie van den Bey ftiptelij!c
gevolgd. Onder de paarden, wellte, buiten hem, niemand ge•
reden had, was een bijzonder fraai wit paard, van de zui.
verfle kleur. Het flatige tiler volgde de lijkftaatfie, prachtig
uitgedost, zoo als bij het leven van zijnen meester. Op de
plaats der begrafenis werd het, door de dienaren, met asch
en bloed befprengd, ter herinnering aan den droevigen moord
van zijnen meester.
In de woonvertrekkeu verdwijnt, gedurende den rouvild,
al het overtollige gereedfehap en alle fieraad. Gordijnen,
fpiegels, behanglels en tapijten worden weggedaan. De alien zetten hunne kappen verkeerd op het boofd; de nagels
op handen en voeten worden niet befchilderd; ,men draagt
geene armbanden noch andere kleinooden, en men onthoudt
zich van het gebruik van alien reukwerk, hetwelk anders bij
de Mooren veel gebezigd wordt. De weduwen van aanzienlijken Rand trekken, met vele plegtigheden, het rouwkleed
aan den oever der zee aan. Daar kamt de treurende het haar
met een' gouden kam, en doorvlecht hare lokken met witte
linten; daar verruilt zij de, met edelgeleenten bezette, gouden diadeem tegen een eenvoudig net van witte kleur, en alle hare fchoone kleederen bemorst zij opzuttelIjk. Na vier
maanden en tien clagen keert zij op nieuw near het 'zeeftrand
terug, met denzelfden gouden kam, en met vier verfche eijeren, Welke laatfle zij aan den eerften perfoon overhandigt,
dien zij ontmoet. Deze, al ware hij ook de Basfa zelf,
moet die gave aannemen. Men gelooft, dat deze eijereu alle
droefheid en verdriet wegnemen, en daarom ontvangt niemand
dezelven gaarne; echter veroorlooft het gebruik niet, dezelven te weigeren. De treurende kamt het haar nog eens aan
het

174

DE BARDARESICERS.

het strand, werpt den gouden kam in de golven, en dan mag
zij wetter hertrouwen.
Den bruidfchat of de kleederen eener rijke Moorfcbe dame befchrijft dezelfde verhaler aldus: De Prinfes heeft honderd paar fchoenen, honderd paar rijkgeborduurde fluweelen
halve laarzen, even zoo vele kleeden, pantalons, lijfjes, hemden, mutfen, en nog vele andere dingen in dezelfde evenredigheid. Elke fortering was in eene vierkante kist gepakt,
en de geheele voorraad werd in plegtigen optogt door de
eene poort van her paleis uit- en door de andere ingedragen.
Eene krijgswacht en een talrijk gevolg verzelden den togt,
en vele *omen zongen daarbij haar Loo Loo Loo. Hetzelfde
gezang verheft zich ook van het oogenblik af, waarop de
bruid het vaderlijk huis verlaat, tot dat zij aan de woning
van Karen echtgenoot komt.
Bij deze gelegenheid opent de bruid gewoonlijk den optogt; echter is zij in eene kast of een klein huisje opgefloten , dat door een paard, een muildier of een' ezel gedragen
wordt. Hetzelfde gebruik heerscht bij alle Muzelmannen.
Zoodra de Prides in haar vertrek was aangekomen, ontving
zij bezoek. Zij zat op een' verheven troon, met eenen fluijer,
van goud of zilver borduurfel, bedekt; aan hare voeten bingen gouden, vier of vijf pond zware, ketenen. Twee flavinnen droegen hare haarlokken, welke, met goud en edelgefleenten doorvlochren, zoo zwaar waren, dat zij onmogelijk
zoude kunnen opftaan. Om zich van dit haartooifel een begrip to kunnen vormen, moet men weten, dat bij de opfchikrafel eener rijke dame eene menigte van zwarre flavinnen, elk met een eigen werk , bezig is. De eene moet de Karen vlechten, de tweede zorgt voor het reukwerk, eene derde is met de wenkbraauwen bezig, eene vierde met de kunst.
kleuren voor het aangezigt, eene vijfde met het gereed maken der kleederen, euz. Het haar worth in twee groote lokken verdeeld, waarin, nadat zij met welriekende waters en
zalven bevochtigd zijn, een vierde van een pond poeder van
kruidnagelen geflrooid wordt. De nagels der teenen en vin.
geren worden zwart geverwd; aan de laatften fleekt men ringen, en eindelijk wordt der fchoone dame een gouden fnoer
en zilverpaarlen om den hals gehangen, die haar tegen tooverij moeten beveiligen.
Behalve den paauwentroon en de verfierfelen, welke N AD I R-
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in Delfi veroverde, haalt wel niets bij de tentoonftelling van goud, zilver en kostbaarheden, welke in het
paleis van Tripoli to zien zijn. De Vor(ten .der Barbareskers
verzamelen onophoudelijk fchatteu , zonder ooit iets daatvan
uit te geven. De foldaat moet zijne foldij door roof verkrijgen, en met het onderhoud der Prinfen en Prinfesfen is bet
niet veel beter gefleld.
Bij alien glans en pracht, welke aan het hof van den Bastfa heerfchen, zijn zijne vrouwen en kind,:ren desniettemin
met de bezigheden der huishouding en met vrouwelijken arbeid wel bekend. Zij naaijen, weven, horc'uren, en fpinnen
wol. Zij hebben het toezigt over de keuken, en de vrouwen
bedienen hare mannen aan tafel. Worden de vrouwen, in
vele opzigten, ook niet beter gehouden dan flavinnen,
genieten toch het zeldzame voorregt, om den man den toe.
gang tot bane vertrek te weigeren, waartoe niets anders napdig is, dan dat zij hare muilen voor de deur plaatfen. Het
is der Vorftinnen zelden geoorloofd, het paleis to verlaten,
en nooit anders dan des nachts, met een talrijk gevolg en
een krijgsgeleide. Dan worden er fakkels voor haar hedn gedragen; hare komst worth door uitroepers aangekondigd, en
wolken van reukwerk omzweven den togt. Wie het waagde,
van de flraat of nit zijn hnis naar de Vorftinnen om te zien,
zoude daarvoor met bet leven moeten boeten. Tripoli is de
anige Marlene ftad, alwaar de huizen venflers hebben, die
op de ftraat uitzien. De vrouwen worden bier te lande zoo
weinig geacht, dat een vader, echtgenoot of broeder, die
zijne dochter, huisvrouw of zuster wit om het leven brengen, daartoe alleen het verlof van den Basfa of Bey behoeft
te vragen. Een meisje werd, op de verdenking van een
gedrag, door haren neef, in de afwezigheid van haren
vader, met een pifloolfchot gewond; zij genas van hare wonde , en konde weder in den ruin wandelen, waar men haar op
eenen zekeren dag gewurgd vond. Eenige onderzoekingen
waren vruchteloos, en elkeen verzekerde nu, de booze geesten hadden haar ontzield.
MACGILL verzekert, dat de Mooren niet zoo jaloersch op
hunne vrouwen zijn als de Turken, daar zij aan dezelven meer vrijheid geven, en deze zich niet ontzien, haar
aangezigt voor Christen- flaven te ontfluijeren. Hij verhaalt,
tot bewijs hiervan, eene gebeurtenis, die althans de goedaar-
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digheid van den toenmnals regerenden Bey kan te kennel, geEon Europeescb heelmeester werd befchuldigd van geheime verkeering met eene der vrouwen van den Bey. Deze
lief op den heelmeester pasfen , en, toen de befcnuldiging
buiten twijfel was gefleld, riep hij denzelven tot zich, gaf
hem eene beurs met good, en raadde hem, aantionds te vertrekken , wanneer hem zijn leven lief was.
Dik te zijn, worth bij de Illooren, even als bij de Turken,
voor fchoon gehouden. FIliwbare dochters worden dikwerf
waarlijk gemest. Eene bruid, welke eene vrouw van aanzienlijke dikte moet vervangen, past de ringen en arinbariden
van hare voorgangfier aan, voedt zich met fpijzen, die nit
een bijzonder deeg worden vervaardigd, en met het geliefkoosde Cooscofbo, zoo lang, tot dat haar ligchaam den begeerden omvang bereikt heeft. Het gebeurt ook vaak, dat de
goede meisjes bij deze wreede behandeling gezondheid en leven verliezen.
De wetten van den godsdienst veroorloven den illuzelinan
vier wettige vrouwen en zoo vele bijzitren, als elk in 'Nat
is te onderhouderi. Het lchijnt, dat den Keizer van Marokko
dit onderhoud niet hoog komt te than, daar, volgens LEMPRIERE ' S berigt, het daggeld van de Favorit-Sultane een
daalder bedroeg, waarbij dan wel de toevallige inkomfien komen, van de .Loden en alien, die eenige gunst aan het hof
hebben te vragen. De Keizer onderhoudt zestig tot honderd
vrouwen, derzelver flavinnen niet mede gerekend. Zij leven
in kleine afgezonderde vertrekken, die op vierkante plaatfen
uiczien, in welker midden waterbakken zijn. Zij zijn afwisfelend bezig met de opfchiktafei, met het bad, met naaidarbeid, of met fprookjes, die men haar vertelleii moot.
y en.
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Dit land, hetwelk thans de aandacht van zoo velen vestigt,
werd in April van het jaar 1500 door PEDRO ALVAREZ
C Ann AL ontdekt, toen hij , om de windffilten te ontgaan,
welke aan gene zijde van Afrika dikwijIs de groote reis vertragen, genoodzaakc werd, aan eene kust te landen, welke
Zich in het westen vertoont.
Welk een grief voor den grooten c oLumnus, door eenen
floral
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form het verbazende vaste land, ontdekt te zien, hetwelk aan
zijne kunde, vlijc, ijzeren volharding en geduld fcheen toete behooren I want, ware het niet eene kleinigheid geweest,
ten zuiden van het ontdekte West - Indie verder fangs de kust
te varen, en dus geheel Zuid - ihnerika aan zich te finderwerpen.?
C AURA L vond onder den 15° zuider breedte eene • vellige haven, welke hij dan ook Porto Segall.° noemde. Volgens gewoonte plantte hij ald gar, ten blijke van bezitneming,
een kruis, waardoor dit nieuw ontdekte land, in den beginne, Santa Cruz genoemd werd. Koning EMMANUEL verandercle denzelven in de tegenwoordige benaming van Brazilie,
(van Brazas , vuurgloed) naar de gloeijende kleur van het aldaar gevonden voortreffelijk veifhout.
Van eene bijkans driehoekige gedaante, wier grondvlakte
tegen den Maranon fleunt, heeft Brazilie waarfchijnlijk de
verbazende uicgebreidheid van negentigduizend vierkante mijlen. Tegen de woede der zee is dit land op eene verwon.
derenswaardige wijze beveiligd. Een flechts hier en -daar afgebroken bolwerk van vaste, fcherpe rotfen loopt langs de
kust been, en breekt de trotfche golven. Dic bolwerk behoort mede tot de verwonderenswaardigfe verfchijnfelen
de natuur, daar hetzelve waarfchijnlijk het gewrocht is van
de bijkans mikroskopifche koraaldieren.
In een land van de heete luchtfIreek, hetwelk zich 8o0
mijlen verre langs de zee uitarekt, en hetwelk, wanneer men
aanneemt, dat het ten westen door den Javari - flroom begrensd words, soo mijIen lengte heeft, en daarbij van vele
,hooge bergen doorfneden ;s, welk eenen rijkdom en welke
menigvuldigheid vau voortbrengfelen mag men &ar niet verwachten I Juist deze ligging fangs de zee en deze bergen leveren de fchoonfte luchtsgefteldheid op. De zeewind verkoelt de luck zoo wel als de wind, die van de ber.
gen waait. Zelfs wanneer de zon in den keerkring flaat, en
dos Ioodregte flraten fchiet, gevoelt men geene overmatige
hitte. Even ais. alle andere landen onder en q de keerkringen, heeft Brazilie twee jaargetijden, het natte en het drooge.
In den zomer wedijveren hitte en vochtigheid ; de winter is
ook wel warm, maar droog. In dezen goeden jaartijd is de
zee zelden onfinimig, en des uachts met eenen phosphorgloed
over.
NENGELW. 1817. NO.
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Overdekt. De hemet is meestal helder; men kan bij het maanBefit lezen.
Van vele groote en kleine ftroomen rivieren doorfneden,
viaaronder de verbazende Maranon met zijn uitgeftrekt ftroomgebied, is het binnenland in de voordeeligfte en fchoonfte
verbinding gebragt, hier met den Atlantifchen Oceaan , en
diar met Peru en Chili.
De kust van Brazilie is, door de natuur, met vele infnijdingen vocirzien, waardoor vele havens en ankerplaatfen out..
Nan. Het gram eiland Juanes, of Marajo, hetwelk door
den zamenloop der beide geweldige itroomen, de Maranon
en de Para, gevormd wordt, is de flapelplaats voor alle wa.
ten van de uitgefirekte provincie Para. De hoofclItad van dit
eiland befchrijft CONDAMINE aldus: " Wij dachten, dat
• wij naar Europa waren verplaatst. Hier zagen wij eene
• groote !lad, regte ftraten, fchoone huizen, welke reeds fe.
fteen gebouwd zijn,
prachtige ker» dert vele jaren van
• ken. De onmiddellijke handel met Lisfabon maakt het voor
• de inwoners gemakkelijk, om zich van alle gerijfelijkheden
• te voorzien. Zij verkrijgen de goederen van Europa door
• ruling tegen de voortbrengfelen des lands, welke nit de
,' binnenlanden worden aangevoerd. Dezelven beftaan in gond/t la, bast van het welriekend krabbenhout, fasfaparille, bafuiker, kolfij, • en vooral in cacao."
Belangrijker voorzeker is de haven en flad Olinda, of Fernambuc. Zij heeft verfcheidene duizend inwoners, en eene
groote menigce Negers. Deze beroemde plants is op eenige
heuvelen gebouwd, aan de kleine rivier Biribiri. De handel
van de fchoone provincie Fernambuc beftaat, behalve nit eene
menigte fuiker, huiden en katoen, voornamelijk uit het beroemde verfhout, hetwelk , onder den naam van Fernambuc..
of Brazilian-hout, genoegzaam bekend is. Dezen boom noemen de Indianen arabutan; hij is zoo dik en hoog als onze
eik, ja er zijn er, welke drie mannen flechts omvatten kunnen. Zijn bloefem heefc eerie:: aangenamen reuk. De fchors
is zeer dik, uitwendig grijsachtig en met ftekels bezel, in.
wendig rood. Het hour is verbyend hard, last zich uitmuntend wel polijsten, en zoude fraaije meubelen opleveren,
hoewel het alleenlijk gebruikt wordt om te verwen. De jaar•
lijkfche uitvoer daarvan wordt op twee millioenen ponden,
Poor omtrent 458,333 guldens, gefchat.
Ver-
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Verder naar 4.iet nit/en tee ziet men de evens lgroote alk
-nuttige Allerheiligen- haat , (Bahia dos todos ,Santos.) Zij
vormt eene voortreffelijke, voor elken wind veilige, haven,
voor de talrijkfte vloten. De invaart in de haven is aan
znidzijde,. : worth door eitanden gevormd, en door hat fort
Antonio befehernitt. In deze groote baai ontlasten zich zes
rivieren, we/14 Allen bevaArbaar zijn. Men denke zich hierbij
de fchoone, vruchtbare eilanden, weelderig cnet - karoenboomen en andere Europefche planten begroeid, benevens de aanzienlijke handeiftad St: Salvador, tegen de heuvelen.leunen.
de, en men heeft eerie vooritelling van dit groote, heerlijke
tafereel.
Hierop . volgt de aanzienlijke, het eerst ontdekte, haven
Porto Segura, welke aan de geheele provincie haren naani
beett medegedeeld. Eene reeks van rotfen, welke in eene
nitftekende Iandtong eindigen, vormen eenen veitigen dam. -BO
het inloopen in deze haven geniet men een allerfraaist gezigt.
Digt aan de zee vertoont zich eene rij van 'visfchershutten,
Welke van voren door de zwaaijende takken der kokospalmboomen, van achteren door oranjeboomen overfchaduwd wor.
den. Verder naar achteren ziet men het wilde•geboomte; van
callooze paden doorfneden, vormt dit eenen heerlijken lust.
hof, die overvloedig verlevendigd wordt door de fchoonfte
vogelen. Aan noordzijde verheft zich een fteile heuvel,
op Wiens rug men de liad ontwaart. Langs de rivieren liggen de plantfoenen en buitenplaacien der rijken ; want ook
deze (lad whit zeer veel door haren aanzienlijken. handel. Dez fchoone tandItreek is, behalve de ontelbare andere voortreffelijite planten, ook met de weiriekendite balfemboomen
gezegend. Om dezen balfem to verkriigen, Wordt de boom
zeif oingehakt; de dal: niatroomende balfem worth in platte
vaten opgevangen en naar Europa gebragt; 'hij komt den batfern capaivd, en tolu nabU.
Thaws komen wij aan eenen inham des oevers, welke, als
haven befchouwd, tot nu toe door de Portugezen het best
gebezigd is; dit is namel v k Rio Enero, (Janeiro) waaraan de
hoofdTlad van geheel Brazilie is gelegen, die ook wel St. Sebastian genoemd wordt. De invaart en het gezigt van deze
gewigtige haven zijn uitmuntend. Naauwelijks is .,kaap Frio
omzeild, of men ontwaart eene opening in den groenen zoom
der kust. Deze fpleet vertoont zich als een naauw porn's'
CC2
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rusfchen twee verhevenheden van vast, graniet. Dear deze geheel naakt zijn, zoo leveren zij een treffend kontrast op met
den weelderigen plantengroei, waarmede het overige der kust
bekleed is. Komt men der openinge iets nader, dan ziet men,
dat de rots ter linkerzijde uit den enkel, groot, naaldvormig
ftuk graniet, 68o voeten hoog, beflaat. De tegenover flaande verhevenheid beflaat ook wel uit zulk eerie naakte rots,
mar derzelver top rijst niet zoo fteil in de hoogte. De geheele iugang is met forten en batterijen bezet; maar welk
een heerlijk fchouwfpel vertoont zich na de doorvaart door
dit kanaal! Eene onafzienlijke watervlakte breidt zich in het
bekoodijkfte land wel 30 mijlen verre nit, omzoomd met
eenen :Trans van majestneuze bergen, welke het heerlijkst kleurenfpei vertoonen, en zich tot in de wolken verheffen. Men
verbeelde zich, hoe deze, in den beginne naauwe, watervlakte zich allengskens tot eene breedte van ra mijlen uitzet;
hoe zij overal met kleine eilanden, van verfchillende grootte
en gedaante, bezaaid is, welke door de fchoonfle plantenIleuren het oog, en door de liefelijkfle geuren den reuk
ftreelen; op den achtergrond bergen,. overladen van de prach.
tigfte boomfoorten dezer luchtftreek; aan ele eene zijde verfcheidene forten, aan de andere de groote, fehoone (tad met
welk een genot !
Karen omtrek
Hoewel de Portugezen niet veel tot verfraaijing van dit
groot geheel deden, hebben zij echter de negatieve verdienlie, dat zij nets ontfierden. De ligging der (tad is zeer goed
gekozen; en het geheel is niet beneden de waardigheid eener
boofdilad van zulk een aanzienlijk rijk. Het paleis van den
Koning, de Obeliske en andere gebouwen zijn van zuiver
graniet, dat door zijne fchitterende gloeddeeltjes de oogen
verblindt. Het fehoonfte, en waarlijk een prachtig-werk, is
de groote waterleiding. Op eene dubbele rij van gemetfelde
bogen, wordt het water, door aan elkander hangende fteenen
goten, van de bergen, over een bekoorlijk dal, in eenen
fleenen bak geleid, welke digt bij de flad op eenen heuvet
ligt, en waardoor alle pompen der (lad van water worden
voorzien. De romaneske ligging van het dal , bekleed met
gebouwen van allerlei foort, levert voor het oog een heerlijk
gezigt op.
flit zijn nagenoeg de voornaamfte plaatfen en havens langs
de kust van lirazilie. Eene enkele inzage in eene goede kaart,
ech-
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eater, is voldoende, om ons te overtuigen, .dat de vele
monden van aanzienlijke rivieren voorzeker eene betere beziging toelaten, wanneer de vermeerderde bevolking en de
bloeijende koophandel door wijze inrigtingen der regering geholpen wordt.
Het binnenland is bijkans eeneiterra incognita. Wij weten
ilechts, dat het van ontzaggelijke bergketenen doorfneden is,
en een grout tafelgebergte bezit, waaruit de meeste rivieren
ontfpringen. Wat mogen wij dus niet verwachten, wanneer
dit nitgeilrekte land eens, door moedige en kundige natuuronderzoekers , doarreisd en onderzocht wordt, en wanneer
zij ons dan, zonder achterhouding, al het merkwaardige mededeelen, hetwelk zij in de aardrijkskunde en natuurlijke historic ontdekken!
Behalve eene vrij aanzienlijke menigte van gaud en zilver
(hoewel, tot nu toe, niet met Peru ' en Illexiko te vergelijken)
en behalve eenen verbazenden rijkdom in diamanten, faffieren, topazen enz., waarvan er eertijds jaarlijks wel 60,000
karaat naar Europa gezonden werden , is Brazille een der rijkfie landen van de lieete luchtileek, in alle foorten van voortbrengfelen. Uit het rijk der plancen, vindc men bier, benevens de voornoemde verfhouten, ook den onwaardeerbaren
koortsbast, den braakwortel en andere voortreffelijke geneesrniddeen; groote en zoete druiven, en onze Europefthe eiken-, dennen- en cipresfen - boomen, komen bier ook zees
goed voort, zoo dat men te regt met It UMB OLD mag zeggen: „ De bewoner van deze fchoone luelicareek geniet het
„ gezigt van alle foorten van planten. De aarde vertoont hem
in eons alle hare veelvuldige voortbrengfelen, en de geftarn,
de hemet, van pool tot pool ,_ verbergt geene van zijne
„ fchitterend6 werelden voor hem." — Nog rijker is Brazilie
in voortbrengfelen uit het rijk der dieren. Wanneer men nagaat, wat Mejufvrouw MERIAN ons uit het veei kleiner Cuyana heeft, war mag men dan niet nit een land verwachten, hetwelk onder dezelfde luchtftreek ligt, maar eenen
veel grooteren omvang en een weer afwisfelend klimaat heeft?
in de eerie plaats gewaag ik hie van de cochenille, welke
ook in dit land genoegzaani gevonden wordt. Van de fchoonfie, veelkleurige vlinders vindt men bier eenen verbazenden
overvloed. Van de verwouderaswaardigfle mieren ziet men
velerhande foorten. De twedlachtige dieren zijn zoo verfchilCc3
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fehillend, ala ten deele vreesfelijk. De verbaZende reuzenflang verflindt ook Kier her wild, hetwelk haar te nab ii komt.
De ratelflangen hebben p ier een vee, verfchrikkelilker gif,
dan in Carolina; en eenige fchrijvers fpreken van twee foorten van ontzaggelijke waterflangen. — Hoe onnoemelijk rijk
Zijrt de bosichen van Brazilie aan de fchoonfle vogelen!,Bijkans alle de groote, langflaartie, heerlijk gekleurde
wegens hunne geflalte ook wel Indiaanfche raven genoemd,
zijn bier te huis; ook !even bier de fchoon gekuilde kacodoes; en van het talrijke geflacht der papegaaijen, waarvan
wij tot nu toe Zoo foorten kennen, kan men wel de helft
als bewoners van Brazilie aanmerken. Een nier miner fchoott
geltleurd, hoewel minder talrijk geflacht van vogelen, van het
meest zonderlinge maakfel, de toucans, zijn dit land geheel
eigen. Dit is een vogel, wieus fraai gekleurde bek de grootte van het geheele overige ligchaam eveuaart. Van het groot
aantal der bevallige kolibri's vindt men de meeste foorten in
Brazilie, en onder dezen de allerkleinfle, tominejoo genoemd,
welke met zijn nest te zamen naauwelijks 24 greinen weegt.
Neyens" dezen kleinften vogel ziet men dikwijls ook den allergrootflen, den Amerikaanfchen Itruisvogel, in de binnenlanden.
De meeste viervoetige dieren der aangrenzende landen bewonen ook Brazilie. Van de apen vindt men er vooTal de
rchoone mico, met fijn blinkend zilverhaar over het ligchaam
en een rozerood hoofd; de coendu , een fleitelvarken met
eenen flingerflaart, waarmede her zich, even als de makis,
aan- de takken der boomen vasthoudt; eigene foorten van tapirs, lniiiards, miereneters, koatis, tijgerkatten en fcluldvarkens ziet men bier , behalve de allernuttigfle . huisdieren. Bijkans nog rijker dan het land zijn de wateren van Brazilie
bezield. Eene menigte van visfchen in de rivieren, Met minder in de meren en in de zee. Oak in de wateren van Braallië vindt men de kmentin of manati, welke tot de fabelen
van de Tpupiapra, de 7ritons en Nerefden }weft aanleiding gegeven. Een Portugeesch fchrijver zegt van deze dieren,
bun aangezigt flechts daarin van het menfchelijke afwijkt, dat
de oogen wat dieper liggen.(?)
Dit is nagenoeg een tafereel der natuurlijke geffeldheid van
Brazilie. Voorzeker moest men van zulk een nitgeftrekt land
meet kunnen zeggen; maar tot nu toe is het belangrijkfle met
den
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den digten fluijer der geheimhouding overdekt. Wij wenfchen, dat deze fluijer zal opgeligt worden, zoodra de nit.
verkoren ftoet van geleerden, welke de nieuwe Vorstin daarheen zal verzellen, in zijne pogingen en onderzoek zal onderltennd worden.
Wij zagen, dat de zee en de bergen in dit land den gloed
der loodregte zonneitralen matigen; dat ontelbare itroomen,
waarvan er eenige tot de grootIten der aarde behooren, hex,
zelve met andere landen en met den Oceaan in verband bren.
gen; dat niet alleen alles, wat de heete aardgordel oplevert,
mar zelfs de voortbrengfelen der noordelijke wereld, onze
huisdieren en verfcheidene Europefche gewasfen,in BraziliE gevonden worden. Men verbeelde zich de fchatten, welke de
weinig ontgonnen grond reeds oplevert, en men rekene bierbij de duizendmaal grootere, even gunflig gelegene, uitgebreidheid van rustende aarde; men voege Hier nog bij de
voordeelen, die de zee en de firoomen voor den wederkeerigen roil- en koophandel aanbieden — welke uitzigten voor
de toekomst!
Welke menfchen in dit gezegend deel der aarde leven, of
en hoe zij dezen zegen, tot nu toe, gebruikeu — zullen wij
in het vervolg aanwijzen.
(Het vervolg hierna.)

DORA EN

ALONZO.

En toen ik opmerkte, dat mijn hart vol verdriets was
over hetgeen ik op aarde zag, en niet verandWen kon,
Coen keerde ik nsij em, en lachte.
SALOMO.

W

ij weten, dat federc eenigen tijd de verhalers van goeden
fmaak zoo gaarne de vlugt tier zwaluwen van niet goeden
fmaak volgen; zij trekken naar Spanje, of ten mintle naar
kali& Voorzeker eene der thans heerfchende opwellingen
van zuivere vaderlandsliefde!
Wat onfterflijk in den zang wil leven,
„ Moet in 't !even- zelf vergaan —"
Cc
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Dus beeft men in SCHILLER gelezen, en men ontvlugt
dichtend het vaderland, opdat het niet levend in duigen val.
le. Om nu te bewiizen, dat ik ook vaderlander ben, zoo
goed als anderen, moet ik nu en dan wet eens naar het land
vlugten, waar de citroenen bloeijen.
Gelukkiglijk echter vindt men daar niet alleen citroenen,
maar ook oude lietdegevalletjes, waarmede een verhaler zich
even goed als met gene kan verkwikken en — verkoelen. In
zoodanig een werk, dat ik voorzeker zoude noemen, ware
Diet het titelblad van gemeene wezens doorknaagd, vond ik
bet volgend aandoenlijk verhaal; — zoo iets te verzinnen,
zoude ik niet wagen. Ilc kan het mijnen lezeren te gereeder
mededeeten, daar het voorzeker aan drie hunnar hoofdwenfchen voldoet: het beleedigt noch de goede zeden, noch den
goeden fmaak; het heeft zoo veel natuurlijks, als — wij zelven; het is zoo kort , dat men hetzelve bij het ontbijt kan
nitlezen. Om daze redenen, en vooral om de Inatfte, hoop
ik, dat dit verhaal zal gelezen worden, zelfs van hen, die
hetzelve recenferen.
.1...•■•■•••■•■••■•■■•

Ten tijde van den Spaanfthen Succesfieoorlog kende geheel Madrid den eclzamen en deftigen DON PA N D O L F O
D I p LAm p iroo niet omdat hij een aanzienlijk perfoon
was, maar omdat bij aanzi;lilijke zaken deed, en eene mooije
dochter had. PANDOLF0 was eigenlijk een regtsgeteerde,
maar hij had zich in zijn /even even weinig met bet regt als
het regtdoen opgehouden; zijne bezigheid was het befthur
over eene foort van Industriekantoor, alwaar aan jonge wachxende erfgenamen en alxlere uitziende lieden, tegen eerie voldoende erkentelijkheid, geld gegeven werd. Titans burst de
oorlog uit, en de vijand kwam. Al gelooft men ook niets
Ewer, men zal thus Loch wel bet volgende gelooven: .wanneer de vijand komt, gnat het geld been, de bezigheden flapen, de partijzuchi %mkt, de leaftijd vervalt, maar — de
couranten bloeijen.
Onze PANDOLF0 moist van alles gebruik te maken. Hij
Boot het geldbureau en opende een eourantenknntoor. In hetzelve publiceerde, verltocht, ontwierp en fc'nreef hij zijn
dagblad: Het Kanotinerregt — en dit blad had een tijdlang
veel aftrek. liij hield niet van die zachtaardige-flaatkunde,
die met alles te vreden-is, noch, van dien wellevenden C onran-
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die alles . huldigt , wat bovendrijfc; hij koos
flout en fterk partij, en wel de partij der oude Oostennjkfche
regering. Ailengskens vereenigde hij zich ook zoodanig met
zijn onderwerp, dat hij daarin verward raakte, en op den
naarn alleen van Koning F ILIP s DEN V de koorts kreeg.
In den oorlog zijn de vrouwen tot last. DON p ti ND OLo befloot dus, zijne mooije dochter DORA nit te huwelijken. Een jonge vrijmoedige fchreef een foortgelijk, maar
nog heviger nieuwsblad -- De Kartetskogels genaamd, en
fchoot daarmede tegen Koning F IL IPS en tegen hmirman
PA NO OEF o. Wien men niet denkt te overwinnen, dien
biedt men een verdrag ann. DON DIE° o (zoo heette die
geduchte collega) had meet levendigheid , en bovendien vernuft ; te huis'heefde PANDOLFO, in de flad fchimpte hij,
bij DIEGO bond hil de hand vat! vriendfchap aan. De twee
heeren , die elkander eerst gekwetst hadden, genazen elkander nu weer; men prees en fchreef elkander af, en men vergat q uoit, tnsichen twee haakjes er b it) te voegen*: „ uitmun.
tend verhaald in het Kanonnearegt ,". „ voldingend bewezen
door de Kartetspgels," enz. zoo dat het geeerd publiek nu
genoodzankt was, twee couranten te koopen, om er dene te
hebben.
Verwondert men zich over dezen vrede? Dat gebeurt altijd, zoo tang men de geheime overeenkomflen Diet weer.
DIY GO was op de fchoone DORA verliefd, en Papa had
hem dezelve, als verboudszegel, tot vrouw beloofd.
De fchoone DoR A had echter even weinig lust, om als
zegel te worden gebruikt, als de eene of andere Prinfes; en
federt een jong, gekwetst Oflicier, D o N AL 0 NZ o, tegenover haar in kwartier lag, was al haar lust geheel vervlogen.
De meisjes wisten veel van zijne heldhaftigheid te vertellen.
— D o R A leerde hem hoogachten; zij zag dien bloeijenden
jongeling, helaas! met een' omwonden arm wandelen — zij
moest medelijden met hem hebben; bij gelegenheid van een
volksoproer was hij, met. levensgevaar, de befchenuer der
buurt — zij moest hem eereu; zij vond in hem het vrolijkst,
aangenaamst en onderh oudendst gezelfchap zij moest hem
beminnen. De gewaarwordingen van ALI) N z 0 waren tot de.
Zelfde hoogte geklommen, hoewel . langs andere wegen; hij
beminde de fchoone D oR A met drift, en het ontvangen
om zich weder bij het leger te vervoegen, deed beiden
de
Cc5
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de belijdenis hunner liefde en de eeden van eeuwige trout.
over hunne heete en bevende lippen vioeijen.
Hoe gelukkig waren zij , tot dat A L o rtzo het: ,Vaarwel!"
ntoest uitfpreken. „ Wanneer zien wij. elkander weder?"
vroeg D OR A met tranen in de oogen. „ 1k ben bekend bij
Dfijnen Vors t ," hernam ALONZ o; hij waardeert mij. De
fortuin zal hem niet altijd ongunflig zijn; hij •al zegepralen;
hij zal den gouden vrede weder in het vaderland b rengen. JR
voorzeker, dat zal hij, mijn goede, edele FILIPS!"
doodelijk very, FILIPS? Koning FILIPS? " riep DO RA,
fchrikt: , Hemel! nu herinner ik mij eerst, dat gij hem diem,
Mijn vader haat hem en zijnen geheelen aanhang. Nu, hebas, nts is alles gedaan!" ALONZO begreep dit ook; en
Welke uitroepingen,welke echtzuidelijke duo's hoorde men nu
Weldra werden zij door het binnentreden van LEPORELLO geftoord. „ Wat brengt gij?" fprak ALoNz O. Dezen
brief, Mijnheer! Een courier van, uw Regiment heeft diet%
gebragt."
De brief wordt geopend. Welk een lichtftraal in dien ake/igen nacht ALONZO krijgt bevel in Madrid te blijven,
voor zekere geheime bezigheden. Hij neemt zijne maatregelen, verbergt voor een ieder zijne gehechtheid aan Koning
FILIPS, en, om zijne Spaanfche tronw niet te kwetfen,
fpreekt hij in het geheel niet over flaatzaken. Hij tracht tot
PANDOLFO, van eene andere zijde, to naderen, daar hij,
juist genoeg, dus redeneert: „ Die man heeft langen tijd en
altijd geld geteld; dat maakt de hander ruw en morfig —
rnaar de ziel ook. Ruw is hij; hij zal dus ook gierig zijn.
1k heb middelen; die moet ik doen gelden."
Hij legt een bezoek bij den ouden af; verhaalt, hoe bij,
als foldaat, binnenweinige weken misfchien vele honderde men
verwijderd moest zijn, en dus, vooral in zulke drukkende
tijden, niets noodiger had dan een braaf man, die met geld
en regt wist om te gaan, en wien hij de beheering zijner aanzienlijke bezitting met een vol vertrouwen kon overgeven.
De oude watertandde reeds, en , als een voorfmaak, wreef
hij zijnen regter voorften vinger aanhoudend fuel en zacht
tegen den duim. Met honderd buigingen volgde hij A L ON Z o
Haar deszelfs woning, om, door eigen aanfchouwing der finkken , zich aanflonds midden in de zaak te plaatfen.
Dat gnat goed," dacht ALONZO, binnentredende. Hij
ging
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ging in een tweede vertrek, om de itukken to halene PAN.,
bleef in het eerlte. Courantfchrijvere hebben met
Tot,
=isles ten minlie done gelijkheid A MD fat F o zag in bee
ronde, en zijne oogen vielen eindelijk op den geopeaden lesfenaar. Hier lag een open brief, wiens plaarsteekening.hent
zoodanig, in vuur zette, dat hij reeds de hand near denzelyen uitltrekte, toen ALOiNZO terugkwam. Er itontl, namelijk , -bovenaan: Hoofdkwartier van den dartsbertog RAREL
te Salamanca. — DON ALONZO heeft geheime bezigheden in Madrid, fpreekt nooit over ilaatzaken, althaue
niet tegen Oostenrijk — en nu deze brief; het een verklaarc
bet ander — het'kan niet misfen" dacht DON PANDOLFO.
Hij maakte nu eene nog diepere bulging, toen ALoerZO
kinnentrad. „ Het is geen wonder," dus begin hij, na alterlei omwegen, „ dat eeu heer, die zulk een mooi fortuin bezit, ook connexies heeft, waardoor hij, nu en dan, van de
ontwerpen der oorlogvoerendemogendheden."...Toen AL0 pi,
zo hem hicrop ernitig aanzag, wendde hij in eens den Revel.,
„ 1k meen maar zoo! Niet uit perfoonlijk helang — ach hemel ! braaf man zou thans aan zoo lets denken? maar
ilechts, omdat men, door zekere verbindrenisfen, het lieve
vadcrland dikwijls dienfliger kan zijn, dan door openlijken
A 1, oN z o begreep\ hem; zijne heldentronw bleakte; hij werd driftig ; hij fprak — wat hielp bet hem? Hoe
weer hij poogde, to fchijneu, war hij was, des remeer werd
PA ern ()Leo overtuigd, dat hij was, wat hij fcheen. „ Lae
ten wii het daarbij ," zeide de oude grimlagchend. „ Gij
krijgt dikwijls brievea uit bet leger van den Aartsbertog KA,
REL, dien God behoede! Gij krijgt die — ik weer het! ik
heb bronnen, die men bij mij niet zoekt. Gij bloost, waerde
Heer en Meester! waarom toch? De geheele wereid weet,
een courantfchrijver moer kunnen zwijgen. Geef mij ' cle hand,
edel man! zoo ! En nu vertrouwen tegen vertrouwen!
Ziet gij — mijn bad houdt zich voornatnelijk kande door de
bijgevoegde artikels van geheime briefwisfeling, uit alle oar.
den der wereid gedagteekend. Onder ons gezegd: ik
dit ales zelf! Over eenige misvattingen , al vielen zij ook wat
grof nit, leest het publiek henen, heeft dezelven reeds ver.
geten, wanneer ze opgehelderd worden, of lacht over mij en
mijne nieuwstijdingen; maar dit doet geen nadeet aart mija
bled: het tegendeel! Allengskens, echter, begin Br overruigd
te
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ee worden, dat, wanneer men een tijdlang geheime brievett
keeft laten drukken, men -er toch nu en dan wel eens eetf
moet hebben. Ook de diepIte bron worth uitgeput. Gij nu
krijgt dikwijls tijdingen uit het Oostennjksch leger. Betoon
dus eene weldaad aan uwen dienaar; vertrouw mij het een en
ander geheim, opdat ik het naderhand mijnen lezeren ook weder in flute toevertrouwe!"
Met 4e- briefwisfeling van DON ALONZO was het dus gefield:Zijn vader, die nog niet lang dood was ,had eenen ouden
vriend aan eenen Overlie in dienst vat den Aartshertog; en
deze Overlie had eenejonge nicht, DONNA EL vutagenaamd.
De oude heeren hadden deze jonge lieden voor.elkander beItemd; ELVIRA werd op ALONZO verliefd, en deze, uit
beleefdheid, geliet zich zoo, tot dat hij D OR. A leerde kennen. E LVIRA en haar oom konden deze verbindtenis niet
vermoeden; zij geloofden zeker, dat flechts gehechtheid aan
de partij van FILIPS de verwijdeting van ALONZO veroorzaakte. De Overlie fchreef dus dikwijls aan zijne nicht over
Nat- en krijgszaken, welke thans ten voordeele van K A R
fionden; en ELVIRA, welke welflaanshalve nog altijd door
A LON z o bezocht werd, bleef niet in gebreke, hem deze
brieven mede to deelen, om hem, door eigenbelang, tot de
partij van haren oom, en tevens tot haarzelve, over to halen. Dit, lieve lezers, geheel onder ons!
Zoo bedrukt de $etrouwe ALONZO bij deze tijdingen
ook was, wanneer hij aan zijnen meester, zocr opgeruimd
werd hij, wanneer hij daarbij aan zijne meesteres dacht; want
de mededeeling dezer tijdingen maakte den ouden zoo week
als was. Met de eerfte tijding van den beroemden veidflag
bij Saragosfa in zijne hand, vroeg hij om de fchoone DORA; en het leed geen twijfel, dat PANDO . LFO liever tien
dochters dan eenen zoodanigen brief zou gemist hebben. Met
blijdfchap gal hij zijn woord; hij gal het echter niet zonder
een groot maar. „ DON DIEGO, " zeide hij, „ mijn verd...
collega en mijn zeer waarde vriend, heeft mijne toellemming
reeds vroeger."
„ Gij hebt reeds zoo menig woord, in het openbaar, moeten herroepen; waarom dan dit niet, in , het bijzonder?"
Ach! indien het niets anders ware ! maar dan rigt hij zijne
kartetfen tegen mij."
Met

OORA EN ALONZO.

339

als ik bier in de hand hcb, keen
Met ZIlift een e
gij hem af"
„ Voor den—. cold Geef maar bier! Zoo die menscla
maar niet zulk een onbefchaamd vernuft en zulk eene verwenschte kracht bent! — Weet gij wat? beginnen wij het aldus Dat noRA hem uiet zeer genegeu is, weet ik. Nu za)
ik zeggen, dat iij haar befluit genomen heeft; dat eene zekere vrome neiging haar dringe, niet te wilien trouwen; dat
zij eerie non wit worden; en dat ik, als een eerlijk Christen,
haar zulks toch niet ring beletten. Ik befleed haar een tijdlang in den kost in het Urfuler klooster — men weet buitendien Met, wat tegenwoordig, bij die vele .doortogten van
troepen, met de meisjes te beginnen. DIEGO moet mijne
redenen eerbiedigen, en aftrekkcn; bij is van cen verliefd geftel; v66r dat twee maanden verloopen zijn, heeft hij eene
andere vrijandje; wij komen nit ons fchuilhoekje weder ten
voorfcbijn , ligten ons nonnetje den fluijer weder op, en gij;
geleidt het naar het altaar. Vindt gij dit goed? Niet waar,
wij courantfchrijvers weten ons altijd te dekken?"
ALONZO en DORA waren verheugd; DIEGO vertoornd,
maar ftil; P AND 0 L P o wist zijn geluk niet hoog genoeg te
ichatten.
(Het vervolg en for hierna.)

BIJ MET ZIEREED AIIJNER KINDEREN.

magtloos ligt gij daar te lijden,
En klaagt me, o dierbaar kroost I uw zwakheid en uw faint.
Kon ik u van dat wee bevrijden,
Ik zou 't gewillig voor u lijden;
't Waar wellust voor het vaderhart.,
'k Zie tranen drijven in nwe oogen,
'k Aanfchouw uw pijnen en verdriet;
Naauw kan mijn hand die tranen droogen,
7:raar helpen, dierbaar kroost! gaat boven mijn vermogen„
Maar u genezen, kan ik niet.
Wat
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wa t God mij fchonk, en \vat de kunst ken geven,
Bied ik, met vrengd, tot laafnis aan;
Maar kan mijn vaderhand, tot redding van uw leven,
Wanneer de dood genaakt, zijn fchrikbre magt weerflreven,
En zijn g,educht geweld weerflaan?
Ik voel mijne onmagt, bij de zwaarte van ow lijden,
Mijn kroost! 'k hen deernis met uw lot;
Maar helpen, maar voor u dien zwaren kamp to ftrijden,
Maar u van finart en wee bevrijden,
Dit, dierbren! dit alleen kan God.
't Wordt alles nacht en duister om tnij henen;
Mijn vrengd verdwiint, als, p oor den wind , het kaf:
Zie al, wat droefheid baart, zich voor mijn oog vereenen;
't Wordt nacht en duister oni mij henen,
En fomber als het graf.
]3loempjes! die ik kweekte en welig op zag groeijen,
Toen u de lentezon befcheen,
'k Zie u door zornerbrand verfchroeijen,
Geen malfche regenvlaag of dauw komt u befproeijen,
En al mijn hoop en blijdfchap is daarhedn.
Wanneer gij, eens verwelkt, ow fchoonheid derft en leven,
En, met geknakten fleet, ter neer ligt in het zand ,
Wie kan het fieraad elan aan irtijnen hof hergeven?
Ach, bloempjes! derft gij Ichoon en Leven,
Dan wordt mijn paradijs een dor, onvruchtbaar ftrand.
Natuur! waarom hebt gij, met zulke flerke banden,
Mij aan miin dierbaar kroost gehecht?
Het fcheiclen valt zoo bang van teergeliefde panden ;
En, ach dat fcheiden zelf vernaauwt de caste banden,
Door u, Datum! en door de min gelegd.
o Dood! ik toef ow komst; ik voel
fchrikken nadren,
En fidder voor mijn kroost, mijn hemel hter op card.
Ach! woelt reeds ow venijn dat kroost door hart en adren,
En zult gij haast in 't graf vergadren
Dat drietal, aan mijn ziel zoo waard?
Had
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Had ik, bij zoo veel fmart, flechts tranen; kon ik weenen!
't Zou mij veelligt tot iaafnis zijn.
Maar, dierbren! 'k mag mijn klagt met de uwen niet vereenen;
Mijn foltring is te groot; ik kan niet met u weenen,
Tot ligtnis van mijn boezempijn.

juicht, ouders! juicht toch nooit, wordt u een telg gebore.n.
dens naakt de fond, waarin uw heil vergaat:
Het graf zal uw geluk verftoren;
De fchat, uw hart zoo waard, is voor altoos verloren,
Als, voor uw telg, de doodklok that.

Mijn dierbren! wie van n zal 't eerfle van mij fcheiden,
Naar Gods aanbidlijk wijs belle!?
Wien zai de dood het eerst het fomber rustbed fpreidea?
Wie uwer gaat vooruit, en flamelt, bij het fcheiden,
Tot mij het eeuwige vaarwel?
Het eeuwige vaarwel! — 'k voel mij de borst verfcheuren,
En tranen zwellen in mijn oog.
Geeft lucht aan mijn gemoed, o tranen! onder 't treuren.
Ja, 'k voel uw' zachten troost ; ik zie de nevlen fcheuren,
En fla mijn' blik tot God omhoog.
Roept Gij mijn kroost tot U, o Vader! broil van !even!
Herneemt Gij, wat uw hand mij gaf;
Schenk mij dan kracht en moed, aan U terug te geven,
Wat mij een wellust is van 't leven,
En ik aanbid en zwijg, en fla mijn telgen af.
Mijn dierbren! 'k voel het heil,u,reeds zoo vroeg, befchoren ;
De vreugd, om, zonder fmart en pijn,
En voor de onferflijkheid herboren ,
Te jublen met den rei der zaalge geestenkoren,
En daar bij God te zijn.
Kan de nerd, met al haar fchat, u ooit dien wellust geveh,
Dien ciaar de hemelburger fmaakt?
Neen! Zegt gij me Bens vaarwel, vermoeid langs de aard te zweven,
Dan, dierbren! dan begint het waar, het eenig leven,
Dat uw geluk oneindig maakt.

'k Wil,
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' k Wit, rust gij eens in 't flof, clan op nw graf niet flaren,
Met zieldoorgrieverd rouwmisbaar:
Hef dan mijn' blik omhoog, waar gij zijt heagevaren,
Waar gij den feestzaog Itemt met 's hemels harpenaren,
En juich : „ mijn telgen Ivonen (Mar!"

o Dood! ge ontzet mij niet, met al uw' angst en fchrikken.
Mijn telgen iterven niet, fchoon 't flofliik !deed vergaat!
Dit uitzigt, zoo vol troost, kan mij de ziel verkwikken,
Hoe bang ook, in deze oogenblikken,
't Gevoelvol vaderharte (hat.
o Bloempjes! die ik kweekte en welig op zag groeijen,
Valt gij, in 't bloeijen, of en fiert mijn' hof niet meer,
GU zult in beter' grond herbloeijen;
U zal tie onpeilbre bron des sevens mild befproeijen;
In 't eeuwig vaderland verwelkt uw fchoon nooit wear.
Bezwijkt gij voor den form en derft gij groei en leven,
Ontworteld aan den grond, bedolven onder 't zand,
waar Orion blinks, wordt u uw fchoon hergeven;
Mar, (lair ontluikt ge war, voor onverderflijk leven,
In 't hemelsch paradijs verplant.

'k Aanbid U, o mijn God! Gij hebt, met aerke banslen,
Mij aan mijn dierbaar kroost gehecht;
Het fcheiden valt zoo bang van tedrgelieftle pander;
Maar, Vader! 'k dank het U, die bechte liefdebanden
ZijII voor de onflerflijkheid gelegd.

a6 januarij,

ANEKDOTE

WARNSINCK.

VAN LORD CASTLEREAGH.

I

n het jaar .1787, wanneer Lord CASTLERE iGH, toen nog
Mr. STEWART, met Ziinen vriend, den Heer STUR ROCK,
nabij het kasteel Stewart, in een Mein bootje, het vermaak
eener vaart op de open zee genoot, ontflond er plotieling
een kevige form, en op eenen affland van twee Engerche
mijlen van den oever floeg de boot om. Lord CA ST LER It A Gu,

die een zeer goed zwemmer was, herinnerde zich
aan-
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asnftonds, dat zijn vriend in het geheel niet zwenunen kon,
en vestigde dus zijne geheele oplettendheid op deszelfs redding. IN greep eenen gebroken riem, flak denzelven onder
cje armen van zijnen vriend, en vermaande dezen, dit hout
zoo lang vast te houden als hij maar kon, en, wanneer hij
al te vermoeid wierd, op den rug te gaan liggen. Met de
eene hand onderfteunde hij zijuen vriend, met de andere
poogde hij met alle inipanning vooruit te roeijen, en hief dezelve van tijd tot tijd in de hoogte, om bulp te erlangen.
Langer dan een uur volhardde hij, met eene onbefchrijfelijke
infpanning, in dezen wetland en in dezen flrijd met de zee;
thans werd zijn vriend allengskens zoo zwak, dat hij niet
meer in flaat was , zich boven de oppervlakte des waters te
houden. Hij had nog zoo veel befef, om zijuen vriend te
danken, en denzelven te bidden, om hem nu aan zijn lot over
te laten; maar de edele CA s TLEREAGH gaf de hoop niet
op, en het gebeurde gelukkiglijk , dat de oude Lord c A s1, LER E AGH met den Gouverneur van zijuen zoon aan don
oever ging wandelen, en van verre de tegen den dood worflelenden ontwaarcle. Het is niet mogelijk, de gevoelens
van eenen vader, op zulk een gezigt , te befchrijven; hij
(prong met eenige, juist aan den oever zijnde, visichers in
eene fchuit, en, in fpijt der hoogrijzende golven, gelukte
het hem, nog tijdig genoeg, bij het uitgeputte vriendenpaar te komen, en dezelven met vele moeite aan boord te
nemern De Heer S T u RR OCR was reeds zonder bewustzijn
en eenig teeken van level]; maar zijn moedige vriend had
hem daarom Met willen loslaten, en thans had hij het onbe.
fchrijfelijk genoegen , na het bezigen der gewone middelen,
de flapende levensvonken weder te zien ontwaken. De meest
belangelooze en nimmer verbrokene vriendfchap heeft, federt
deze gebeurtenis, altijd tusfchen deze zeldzame vrienden geheerscht.

11ERINNERING , TER GELEGENHEID VAN HET DICHTSTUR DES
HEEREN WARNS/NCR: DE SLAG OP DE ZUMERZEE,

1573.

Aan den Reciacteur der Vaderlandfche Letteraefeningen.
Mijn Heer,

Onlangs, in het 4. en 5de No. van uw Mengeiwerk, mij verMENGELW. 1817. NO.

8.

Dd

Bast

'3 94

HERINNER1NO.

gast vindende op bet Heidendieht van den Heere W AR N.
s I c , De Slag op de Zuiderzee , 1573 , herinnerde ik mij
her volgende:
Op den 21 November 1814 , werd de maandelijkfebe fpreekbeurt, in het Enk.nizer Departement der Maatichappij tot
Nut van 't zllgemeen , door den Heer E F. D BRINK gehouden, over Gods befirtur,, zigtbaar in do Gefclziedenis van ons
Padcriand. Onder de redevoering, waarvan de opgemelde
zceflag een voornaam gedeelte uitmaaktc , liet Do. WEVLAND,
destijds gelield Predikant alder, in !like het zwaard van
nossu halen nit het Inds van de Jufvrouwen VAN R 0^
NO ND, bij welke fatnilie dit gedenkault der oudheid en
Westvriefene dapperheid berust ; beldom met heczelve, te
na het eindigen dor redevoering , den fpreekfloel, en
verraste er het gezelfchap mede, onder bet uitfpreken der
volgende, voor de vuist gemaakte , regels:
Ziet daar dan BOSS H IS zwaard, door heldenmoed veroverd ,
Door vaderlandsch gevoel tot heden toe bewaard!
Heeft ERDBRIN It 's redo , nit ' s lands gefchiedrol , u betooverd ,
Zweert trouw aan 't vaderland op dit veroverd zwaard !
Het zwaard, vervolgens bij de leden ter bezigtiging roodgaancle, had, naar mijn gevoel, meer dan 20 ponden zwaarre, bij de 7 voeten Iengte , en leverde , bij de kenmerken
eener oudheid van twee en eeno halve eeuwen , een bewijs
op van den toemnaligen Spaanfchen trots.
Indien dit der gemeenmakinge waardig mogt worden geoorcIeeld , worth het te dien einde aangeboden door
U wen beftendigen Le zer
Enkhuizen, 20 Junij 1817.

J. DE JONGH.

TREFFEND VOORBEELD VAN EINDERLIJE.E. LIEFDE.

In het vorige jaar (1816) werd het (chip Parthenis , waarover Kapitein HOME bet bevel voerde, op de kust bij
SQuthfhields, in het Graalcchap Durham , door een' zwaren
florin, op eene zandbank gedreven. De geheele manfchap
werd echter gelukkig, door den moedigen bijitand der te dice
geraarlijke plaatfe needs waakzame Reddingsboot , behouden;
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alleen de Kapitein, een man van zeldzame onverfchrokkenbeid, Wilde, in weerwil van alien aandrang der zijnen, her
hem toebetrouwde fchip niet verlaten, en in angflige verwachting zag de troepswijze aan het flrand verzatnelde menigte
elk oogenblik den ondergang van fchip en Kapitein te gemoet.
Onder de aanfchouwers be y ond zich ook des Kapiteins dochter, een jong meisje van ongemeene fchoonheid, die, zoodra
Zij 's vaders heldhartig befluit had vernomen, vastelijk befoot, hem te redden, of — in zijn lot te deelen. Met roerend fineeken bewoog zij eenige matrozen der geredde manfchap, haar naar het flechts eerie (Eng.?) miji van den oever liggend fchip te voeren. De liefde voor hunnen Kapitein
zoo wel, als het fineeken der fchoone dochter, zegevierde in
deze ruwe gemoederen over het dreigende gevaar; zij waag.
den het, in fpijt der fchuimende en woest over de kleine kaan
heenflaande golven, haar aan boord der Parthenis te brengen.
Moedig greep zij de touwladder, beltlom het fehip , viel Karen verbaasden vader, die zich reeds ten dood bereid had, om
den hals , en behaalde, door de welfprekende beden der kinderlijke liefde, een' fchoonen triomf over het hardnekkig befluit des vaders; hij omarmde zijue heldhaftige dochter, klorn
met haar in de reddende kaan, en het kleine vaartuig bereikte, onder het blij gejuich tier menigte, gelukkig den oever.
Kort daarop werd het fchip door het verbolgen element bedekt.en in den fchuimenden afgrund begraven.

REYNOLDS.

Kort vet& zijn overlijden word de in Engeland algemeen betreurde REYNOLDS door eene vrouw om eene gift voor een'
armen wees aangerproken. I-lij gar het kind, naar gewoonte,
rijkelijk. „ Wanneer dat kind ouder is, mijn goede Heer,"
fprak de dankbare vrouw, „ wil ik het leeren, uwen naain
„ te flamelen, en zijnen lierderijken weldoener te clanken."—
Nies- alzoo, herilain de menfchenvriend; niet de wolken danke
finest veer den regen, die het aardrijk verkwikt. Leer het kind,
.zijne blikkeu hooger te rigten, en Ilem te danken , die beide
wilken en regen geeft.
Dd
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VLEIJENDE TEGEN MAAR.

Pe Engelfche Generaal w OLFE kwam er eens joist op in,
dat een jong Officier van hem verhaalde, en telkens daarbij in
zeer gemeenzamen toon zeide: W o LF E en ik deden dit en
dat. — Vermoedelijk," fprak WOLFE, eensklaps ten voorfchijn tredende, „ wilt gij zeggen, Generaal WOLFE." —
Geenszins, hernam de Officier, Rich aantIonds her(iellende:
hebt ge ooit van Generaal A cult. L E s, Generaal JULIUS CES A It gehoord?

JAN BART.

J

AN BART! " fprak LoDEWIJK DE XIV tot den dappe•
Ten Zeeman, „ ik heb u tot Scheepsbevelhebber benoernd."
Daar' hebt gij wdl aan gedaan , antwoordde deze. De
Hovelingen borften in ceu fchaterend lagchen uit over deze
pIompe openhartigheid. „ Gij hebt JAN BART Diet verftaan,"
hernam de Koning; „ hij heeft geantwoord als een man, die
„ zijne waarde gevoelt, en mij daarvan nieuwe bewijzen
denkt te geven."

ONFEILBAAR HULFMIDDEL.

De Geleerden weten toch Riles!" zeide eene Dame boertende tot den beroemden JOHN so N: „ leer gij mij dus het
.9) middel, om een vat kostelijk bier, dat ik zoo even in tnijn'
• kelder brengen liet, voor den fnoeplust der bedienden te
Niets gemakkelijker dan dit , Mevrouw !
• beveiligen. "
hernam de Dichter: plaats ;edits aan elke zijde van het vat
een aangeflaken vat Baurgonje!

BESLISSEND VOORREGT.

Een Barber en een Kapper disputeerden met elkander, Wiens
beroep bet sanzienlijkfte was. Mijnbeer! zeide eindeliik de
Frifeur, wat wilt gij mil' nog tegenfpreken? Voor u houdt
ieder ziinen hoed of muts op den kop ; voor raj neemt
de Koning dien eerbiedig af!

Meng. bi. 302. laatfte reg. that siren, lees even. Hij befende zijn ligchaam uren (even) als zij ne ziel.

MENGELWERK.
HET DIERLIJK MAGNETISAIUS GLEN NATUURVERSCHIJN..

SEL, AANGETOOND IN EEN ' BRIEF VAN JOBS. BUYS,
Lid van de Maatfchappij der Wetenfchappen te Haarlem en Tan het Genootfchap der Proefondervindelijke Wijsgeerte te Rotterdam, en Lector in de Natuurkunde bij de Maatfchappij Felix Meritis te
Anfierdam , AAN DEN WELED. HOOGGEL /MERE
J. A. UILKENS
L. M. & Ph. D. en Hoogleeraar aan de Hoogefchool te Groningen, etas
Weledele Hooggeleerde Heed

H

et words dat wij aan onze affpraak voldoen.
Wij verfchillen in gevoelen over eene zaak, naar mijn
inzien, van veel gewigt, en wel zoodanig, dat de geheele leer, naar welke men de natuurverfchijnfelen gewoonlijk verklaart, daarmede ftaat of valt, en vandaar
belangrijk voor iedereen, en vooral voor hen, die zicla
op de kennis der natuur bijzonder hebben toegelegd:
ik bedoel, het DIERLIJK MAGNETISMUS, door Uw H.
G., in Brieven can eene Vriendin, in drnk uitgegeven
bii OOMICENS te Groningen in 1815, verklaard als
ee n Juttuurverfchijnrel.
De welverdiende achting, welke Uw H. G. in dit
yak zoo billijk verworven heeft, duet alles af, otft
deze uwe verklaring bij velen als bewezen te doers
aannemen; ten minite de meest geachte Recenfenten
hebben reeds dit uw gevoelen toegejuicht, en ik het)
ook in werken van geleerden zien aanvoeren, als ware
bet door Ow H. G. afgedaan en bewezen, dat het
dierlijk Magnetismus een natuurverfchijnfel is. Dat
ik dit uw gevoelen niet omhels , maar zells verder
ga, en, geloof weiger aan alles , wat men zegt en be.
%Teen, ten aanzien van den that van gewaarwordia,
Et
gen,
11ENGELW. 1817. NO. 9.
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gen, door den zentowknoop of tenig ander deel buiten
onze gewone zintuigen verkregen, gemeenlijk bij de
magnetizeurs den flaat van helderziendheid (clairvoyance) genaamd, is Uw H. G. reeds , bij eene vroegere
briefwisfeling tusfchen ons, bekend.
Daar nu ieder mensch, die eenigzins gewoon is
over zich zelven en hetgene hem omringt na te den
ken, in dit ons verfchilpnnt belang meet ftellen; zoo
zar ook, ongetwijfeld, iedereen onze affpraak billijken, dat wij deze onze briefwisfeling openbaar maken, opdat ieder oordeelen moge, wat er van zij. Aileen naar waarheid zoekende, moet niets onze vriendfchap beleedigen; deze moet onze buten blijven bewonen , hoezeer wij elkander met de pen beftrijden.
Wanneer ik mijne ontkenning van het verfchijnfel
zelve op den voorgrond wilde zetten, zoude ik niet bebaeven te twisten over het al dan niet natuurlijke: dan,
dit is mijne bedoeling niet; even min heb ik voor), eene
recenfie te fchrijven van het boven gezegde werkje,
waarin Uw H. G. tracht te betoogen, dat het dierlijk
Magnetismus ander de natuurverfchijnfelen behoort:
alleen gevoel ik mij gedrongen,
I. te ontkennen, dat het dierlijk Magnetismus, zoo
als Uw H. G. hetzelve in gedachte Brieven verklaart,
een natuurverfchijnfel is; en
II. mijn ongeloof te betuigen aan al hetgene Uw. H.
G. daarin opgeeft van eene gewaarwording der voorwerpen buiten zich, zonder het gebruik der gewone
zintuigen.
I. Wat het eerfle betreft, hieromtrent zal ik
A. eerst mijne bedenkingen in het algemeen opgeven,
en dan
B. meer bijzonder nagaan de bewijzen, welke Uw
H. G. daarvoor aanvoert, en welke bijzonder in den
4 en 5den brief van meergezegde werkje voorkomen.
1. A. Daar Uw H. G. op b1.9. van meergemeldwerkje bepaalt, dat men door het dierlijk Magnetismus moet
verltaan „ de werking eener onzigtbare, veerkrachtige
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„ ge en nog onbekende ftof op de zenuvgen, waar.
door onderfcheidene aandoeningen en gewaarwordin.
57
„ gen van verwijderde voorwerpen kunnen wordenver.
oorzaakt ; op welke ftof ook de menfehelijke wil ver.
• molten heeft ; door welke ziel en ligchaam verbon,
den zijn, en ook de eene mensch op den anderen
werken , en bijzondere verfchijnfelen veroorzaken
kan;" zoo komt het mij voor, dat wij het onderling
eons zullen zijn, wanneer wij door een natuurverfchijnfel verftaan datgene, hetwelk wij waarnemen, et
voortgebragt wordt door de werking van flotren of lig.
thamen op elkander.
Om nu de verfchijnfelen van het dierlijk Magnetic.
mus onder de natuurverfchijnfelen te brengen, onder.
Itelt Uw H. G., dat er eene oniigtbare, veerkrachtige
en nog onbekende ftof beftaat, welke op de zenuweli
werken, en al die wonderbaarlijke zaken voortbrengen
kan, welke men zegt, dat in den that van helderziendheid plaats hebben.
Dat er zoodanig eene ftof zoude beftaan, is eene
te onderitelling, en het moet enkel uit de omttandighe.
den blijken, of het beftaan van deze ftof, waatop (let
wel) de wil werken kan, eenige waarfchijnlijkheid heeft ;
zoo als het niet alleen waarfchijnlijk, maar vrij zeker
geworden is, dat er eene warmteitof en elektrieke ftof,
zoo gewone als galvanifche , beftaat; want van deze
floffen weten wij, dat de warmteitof zich in den gloed
en de vlam des vuurs, de electrieke in de vonk en galvanifchen ftroom duidelijk vertoonen ; terwljl de zeilJleenkrachtige flechts eene hooge waarfchijnlijkheid blijft.
Bezien wij dan nu, of de verfchijnfelen van het dierlijk Magnetismus door het beftaan van zulk eene zenuwftof kunnen verklaard worden, en wij vandaar
eenige waarfchijnlijkheid verkrijgen voor het beftaan de•
zer ftofre; want ik zal Uw H. G. niet behoeven te herinneren, dat men in de natuurkunde niet los met onderftellingen kan omfpringen: men moet bur toetfen
Alan de gewone werkingen en wetten der natnur, en
beEe2
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bezien met naauwgezetheid, of zij daarmede wel overeenkomen, in welk geval het dan nog flechts waarfchijnlijk, en geenszins zeker is; terwijl, bet regendeel plaats hebbende, de (telling geen het minfte geloof
verdient. Om alles kort bijeen te trekken, zoo komt,
mijns inziens, de vraag nu hierop neer: Wat moet die
vooronderflelde zenuwitof, of Iiever dierlijk magnetifche
doen?
Zij moet , volgens Uw H. G. ,den mensch de dingen
buiten hem, zelfs op verre afftanden, zonder bet gebruik van zijne gewone zintuigen, doen gewaarworden.
Zij moet hem doen hooren, zien, rieken, proeven door
de zenuwen van de zonnevlecht , even als door zijne gewone zintuigen.
Ik ken flechts (MI zintuig, waardoor wij in verband
than met de wer gild, of de voorwerpen , welke ons
omringen; dat is het gevoel. Dit zintuig werkt door
het geheele menfchelijke ligchaam heen; rnaar bet is
door verfchillende werktuigen gefchikt gemaakt , om
de bijzondere aandoeningen van hetzelve waar te nemen.
Al de grove aandoeningen , die wij tasten en voelen noemen , wbrden waargenomen door de zenuwen van het
ligchaam, overal onder de huid verfpreid. Zijn de aanrakingen van eenen fijneren acrd, dan komen de bijzondere werktuigen des ligchaams te pas; zoo als, voor
de prikkelende deelen der fpijzen, de zenuwen der tong
en het verhemelte; voor de uitwafeming der riekende
Iigchamen, de zenuwen van den neus; terwijl nog fijnere aandoeningen, zoo als die van de trillende lucht
en het afftralend licht, door het oor en het oog moeten worden opgenomen. Wie ziet hieruit niet met verbazing, hoe wijs dit alles gefchikt en ter waarneming
gevormd is, en hoedanig alles in bet enkele gevoel of
voelen beftaat? De prikkelende deelen der fpijzen en
dranken, en die der uitwafemingen van riekende ligchamen , waren wel Iterk genoeg, om zelve, en zonder eenige voorbereiding ., de zenuwen van tong en neus
te doen gevoelen; mar de trillende lucht, welke al de
ver-
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verfchillende toonen de invallende lichtftralen welke al de fchakeringen der kleuren moeten doen waarnemen , waren op zich zelve niet fterk genoeg, om ze te
onderfcheiden. De wijze Schepper fchonk daarom den
mensch het zeer kunftig, zamenftel van de zintuigen des
gehoors en des gezigts; het eerfte gefchikt, om de
trillingen der invallende lucht te verfterken, en door
een trommelvlies al de verfchillende toonen op te nemen; terwijI het oog de bundels lichtftralen in an punt,
achter op het netvlies, bijeenbrengt, om, met vereenigde kracht, de zenuwen des gezigts de onderfcheidene fchakeringen der kleuren te doen gevoelen , en fcherp
bijeen te trekken, wat anders verward en door elkander
zoude gevoeld worden.
Ziedaar dan den that der zintuigen, welke ons met
de voorwerpen, buiten ons, bekend maken , en de ontvangene aandoeningen aan de herfenen, als de zitplaats
van het algemeene zintuig, overbrengen. Nu vooronderftelt (.1w H. G. eene ftof, welke, wanneer deze
zintuigen buiten werking zijn, al de aandoeningen van
buiten ontvangen, en fangs eenen anderen weg, namelijk dien der zenuwvlecht op de maag, naar de herfe.
nen overvoeren kan. Indien dit waar dan moet deze
ftof aan de zenuwen der zonnevlecht doen gevoelen,
niet alleen de prikkelende deelen der fpijzen, de uitwafemingen der riekende ligchamen, maar, wat meer zegt ,
al de trillingen der lucht, even zoo als al de aandoeningen des Iichts; dan moet deze ftof, in dezelfde
omilandigheden, zonder eenig hulpmiddel, als dat van
een oor of oog, te behoeven, al de verfchillende toonen van het geluid, benevens de duizende fchakeringen der
kleuren , aan de zenuwen der zonnevlecht doen gevoelen.
Om Bens voor een oagenblik bij het oog flil te ftaan:
dan moet deze zelfde ftof in that zijn de bundels
Licht te vereenigen, opdat ieder punt van het voorwerp, door de afftraling des lichts in duizende punten verdeeld, an punt van aandoening worde, en
die zelfde agndoening op de zenuwen der zonnevlecht
doe
Ee3
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doe geboren worden, als op de zenuwen der retitle;
(bet netvlies.) Want is bet waar, zoo als, het altijd waar zal zijn, dat gelijke oorzaken gelijke nitwerkfelen moeten hebben, dan moet de gemagnetizeerde, om eenig voorwerp, b. v. een horlogie, te zien,
of eenen toon te hooren, letterlijk dezelfde prikkeling
of hetzelfde gevoel op de zenuw der zonnevlecht ontvangen, als de wakende op het netvlies van het oog,
waarop het horlogie wordt afgebeeld, of in bet doolhof
van bet oor, waarin het geluid, door middeI van de
trommel en daardoor bewogene gehoorbeentjes, ontvangen wordt. Hoe kan nu, bij mogelijkbeid, zoo
lets plaats hebben? Men behoeft immers in de beginfelen der natuurkunde llechts eerie geringe ervarenis te
bezitten, om te weten, dat het niet genoeg is, luchttrillingen te ontvangen, lichtttralen op de zenuwen te
doen werken. Neen ! de organen, welke deze moeten
opnemen , behooren zoodanig ingerigt te wezen, gelijk
ze ook werkelijk zijn , dat zij werktuigenbevatten,welke al de verfcheidenheden aan de zenuwen duidelijk doen
gevoelen. 1k bid u, verklaar mij, hoe zal uw zenuwdampkring, welke zich rondom de zonnevlecht bevindt ,
de toonen van bet geluid en al de fchakeringen van het
Licht onderfcheiden, en wel gelijktijdig onderfcheiden?
Of moeten wij van den zenuwdampkring nog vergen ,
dat hij al die onderfcheidingen niet noodig heeft? dat
hij to gelijker tijd het beeId van een horlogie en den won
van een ulcer geluid zonder verwarting kan en moet
overbrengen? dat hij even zoo goed uit de aandoeningen van door elkander loopende lichtbundels bet voorwerp kan opnemen, als bet oog noodig heeft, de punten daarvan, tot een beeki gebragt , te zien? Ben weinig doordenkens zal Uw H. G. immers middagklaar doen
gevoelen , dat , wat gij ook van uwen zetunvdampkring of magnetifche fiof moogt &lien, de aandoeningen van het licht , in verfpreidende hundels , van de
voorwerpen afkomende, op de zenuwen der zonnevlecht even zoo min, als op die van het netvlies in bet
oog,
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oog, natuurkundig, niet antlers dan verward kunnen
waargenomen worden , bijaldien er niet een werktuig,
zoo als het oog is, befta, dat dezelve vooraf bijeenbrengt. Waarlijk, indien het genoeg ware, flechts doer
de aandoeningen van uwen vooronderitelden zenuwdampkring waar te nemen, dan zoude de wijze
per,, die overal de eenvoucligfte middelen ter bereiking
zijner oogmerken heeft daargefteld, geene zoo zamengeftelde werktuigen, gelijk die van fmaak, reuk, en
vooral bet zoo kunftig gehoor en gezigt zijn, afzonderlijk aan bet dierlijk ligcliaam hebben geplaatSt. De
enkele zenuwdampkring bij de zonnevlecht zoude zeer
eenvoudig dat alles hebben kunnen vervangen. De bin,
nentrap (zoo als Uw H. G. het gelieft te noemen (*))
ware dan veel eenvoudiger en gemakkelijker geweest
dan de buitentrap, een wijs Bouwheer zoude zich
tot den laatften niet zoo vele moeite in bet kunftig
zamenftellen gegeven hebben.
Gij ziet dan, Hooggel. Heed dat de werking van
uwen zenuwdampkring, of dierlijk-magnetifche
den toets aan de gewone werking en wetter der natuur
niet kan doorftaan, ja zelfs geheelenal met dezelven
ftrijdt; zoodat bet verfchijnfel daardcior niet verklaard
kan
(4) Cif zijt gewoon, op uwe bovenkamer den vreemden
kings coven buitentrap tot u te doen komen, terwifl er iemand
in de zijkamer is, om denzelven de deur te opener; en den weg
te wijzen. Dock uw buitenopgang is afgebroken, en uw gewone bediende afwezig. Er komt echter iemand, en eine vet:langt bij u te zijn ; hij meldt zich bij uwe dienstmaagd aan.
„ Fhb de goedheid," zegt zij, om door het huis naar boven
te gaan; zoo zult gtj ook mijne Jufvrouw kunnen fpreken."
Behoef ik u doze gelijkenis op te helderen? Oog en oor zijn
ooze gewone bedienden; zij brengen door hunne zenuwen de
berigten tot het gewaarwordingsverktuig. Dock in den magnetifchen /laap zijn die bedienden afwezig, en de trap tot den
opgang der ziele is als afgebroken, enz. UILICENS, Illerk•
waardige Natuurverfchijnfelen, bl. 35.

Ee4

464

HET DIERLIJR MACINETISMUS

kan worden. De (telling van eene dierlijk-magneache
flof verliest dan alien grond, heeft geene yvaarfchijnlijkheid, en verdient geen het minfte geloof. Beftaat er
dan geene werking van itof op elkander, zoo behoort
ook he't dierlijk Magnetismus niet onder de natuurverfchijnfelen geplaatst te worden, en is te onregte door
Uw H. G. met dien naam beflempeld. Zoo de'verfchijnfelen van het dierlijk Magnetisrnus waar zijn, dan mogen wij dezelve aan de befpiegelingen der dusgenaamde
over- of bovennatuurkunde overlaten, dewijl zij de
grenzen van onze nafporingen overfchrijden.
I. B. Vergun mij nu, dat ik overga tot het nagaan
tier gronden zelve, waarop de fielling van Uw H. G.
rust, dat er waarlijk eene dierlijk-magnetifche ftof zoude beltaan, meestal vervat in den 4 en 5den brief.
De proeven van SPALLANZANI met de blind gemaakte vledermuizen , door anderen met dergelijke katten en konijnen genomen, dat zij zich niet itooten tegen wanden; en gefpannen draden weten te vermijden ,
zijn genoegzaam opgehelderd door nadere proeven ,door
welke zeer blijkbaar is aangetoond, dat er (ten zeer fijn
gevoel in de baardharen of knevels dier dieren beftaat,
welke hen, door het gevoel daarin, waarfchuwen voor
de beletfels in hunnen weg; terwO, wanneer deze kne.
velharen weggenomen zijn, deze blind gemaakte of
geblinddoekte dieren wild been en weder loopen, en
overal tegen aan vliegen. Dat dit aithans omtrent
konijnen het geval is, heeft de lloogleeraar 17ROLIK
door proefnemingen bewezen en gemeen gemaakt in een
ftukje, gedrukt in 1800 bij HOLTROP te Arnflerdam.
Dat honden en andere dieren een' verbazendfcherpen
reuk hebben, lijdt geen twijfel; doch ik zie niet ,waar.om men bij paarden en honden alle herkenning alleen
aan dezen fijnen reuk zoude behoeven toe te fchrijven.
Het gezigt doet immers bij lien zoo wel, als bij den
mensch, zeer veel af; en waarom zotiden zij ook •daardoor niet den weg en de plaats zicit herinneren, even
zeer
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zeer als door den reuk? Dat.evenwel deze laatfte zich
ver kan uitarekken, en lang in de porien der ligchamen verblijven, behoef ik aan Uw H. G. niet voor te
'louden, die, als natuurkundige, zoo wel als ik,de onbegrijpelijke fijnheid kent, waarin de ftof verdeeld kan
worden. Even zoo behoeven de trekvogels bunten
reuk niet van Senegal tot bier nit te ftrekken. De verandering van klimaat doet hen verhuizen; windftreken,
herinneringen aan vorige reizen doen hun den weg yinden. Vat hebben wij dan .daarbij met eene andere ftof,
en nog wel met eene dierlijk-magnetifche, noodig?
Het voorgevoel van wetrsveranderingen is mij bij
menlchen en dieren nooit raadfelachtig voorgekomen.
Gevoelige zenuwen, of zulke derzelven, die op plaatfen van bet ligchaarn , welke door wonden of andere
omflandigheden geleden hebben, zeer gevoelig geworden zijn , moeten immers eerder dari andere door meerdere of mindere perfing der lucht, en vooral door koude , worden aangedaan; en zie daar ons ligcbaam tot
een baro- en thermometer gemaakt! Verfchoon mij,
Hooggel. Heer! dat ik mijne verwondering deswege
betuige , dat ik een natuurkundige als Uw H. G. , bl.
i7, op deze reeds daar geopperde bedenkingen, boor
antwoorden: „ Maar welke flof werkt alzoo, en waarop werkt zij P" Zonderlinge en voor mij onbegrijpelijke vragen! 'Welke ftof werkt op deze fijn - gevoelige
zenuwen? Waarlijk geene dierlijk-magnetilche, neon,
maar dood eenvoudig de warmteflof en de lucht. En
waarop werken zij? Even natuurlijk en eenvoudig:
op de zenuwen zelve, waarop alles werkt, wat ons
aandoet en door -oils gevoeld wordt. Al wat Uw H.
G. aanvoert over bet kennen der kleuren door blinden
op het gevoel, het onderfcheiden der metalen, ertfen,
zand enz. door den reuk, bewijst ook waarlijk niets
nieer, dan hetgene Uw H. G. zelf, op bl. 20 uwer
BrieVen, zegt : „ dat er gewaarwordingen kunnen
0, plaats hebben, die geenszins algemeen zijn,"—evenwel, naar mijn inzien, veel eenvoudiger aan de waarEe5
ne.
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nemingen door de gewone zintuigen, die zeer fijn en
gevoelig gefleld zijn, dan aan eene dierlijk magnetifche
'vIoeiflof, toe te fchrijven zijn. Dat hysterieke perfonen, welker zenuwen ongemeen gevoelig zijn, en die
eene meer dan gewoon levendige verbeeldingskracht bezitten, zonderlinge indrukken hebben, weet ik bij eigene ondervinding; maar de werking der verbeelding
op de zenuwen, en van deze wederkeerig op de verbeelding, heeft mij daarvan de reden genoegzaam verklaard. Wie weet niet , dat menfchen van deze gefteldbeid fomtijds zoo ver komen, dat zij zich de zonderlingfte kwalen, de vreemdfle zaken kunnen verbeelden;
zoo als glazen beenen, en wat dies meer Willen
wij nu verder gaan, en vragen: hoe gefchiedt deze inwendige werking op elkander? hoe werkt de kracht der
ziele op de zenuwen en fpieren, en deze weder terug?
dan vragen wij even billijk naar de twee hoofdkrachten
der natuur, welke wij overal aanwezig ontdekken, die
van aantrekking en uitzetting ; en het antwoord is
klaar. Deze kennis ligt buiten de grenzen van ons
kenvermogen: want het zijn de krachten der fchepping , waardoor de Almagtige alIes fchiep , en nog voortdurend onderhoudt; en deze flelling is, mijns inziens ,
veel eenvoudiger en natuurlijker,, dan het te hulp roepen van eene dierlijk - magnetifche ftof, welke even min
daarvan iets wezenlijks verkIaren kan. Het verhaaide
van eene dame, die de tegenwoordigheid eener kat vermoedde, welke men nergens dan op den zolder vond,
is immers geen het minfte bewijs, dat deze vrouw eene
werkelijke aandoening van de kat had gekregen. Hoe
ligt kon zij, bij het inkomen, iets van dit dier hebben
ontdekt, of liever geweten hebben, dat men daar aan
buns eene kat hield , en , door hare verbeelding geholpen ,
zeker befloten hebben, dat het dier zich in de nabijheid
bey ond? Waarlijk, hieruit te willen befluiten tot de
werking van eene buitengewone ftof, van de kat op die
dame, is immers de ongerijmdheid zelve, en eene re7
denering, geheel verfchillende van die, tot welke wij
bij
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b,11 het doen van natuurkundige waarnemingen gedrongen worden, en even zoo verfchillende van die redeneringen, welke Uw H. G. in het vak der natuurkunde
zoo meesterlijk voerde, toen het vooroordeel, dat ik
thans tracht te beftrijden, zich nog niet bij U geves,
t gd had. Met regt roep ik uit: Wat doer niet de voor,
ingenomenheid met geliefkoosde flelfels af! Zij bene.
vett het verftand der grootfte geleerden.
H. Het dierlijk Magnetismus is dan niet te rangfehikken ander de natuurverfchijnfelen, en de gronden, door
Uw H. G. daarvoor aangevoerd, zijn onvoldoende,
$a geheel gezocht , even zoo als mannen van naam wet
Bens natuurkundige proeven hebben opgegeven, out
een geliefkoosd flelfel op te houden en te bevestigen,
waaruit, onbevooroordeeld gezien, geheel lets anders
zoude behooren afgeleid te worden; en vandaar zoo
regtnatig de waarfchuwing, door mannen, in de natuurwetenicha.ppen met den hoogften roem bekend, gegeven: dat men in het trekken van befluiten uit marnerningen en proeven niet te omzigtig wezen kan, ten
elude zich zelven niet te bedriegen; en dat daarom flies
gevaarlijker is, dan eerst een zeker fystema bij zich
ven als waar en zeker vast te ftellen, en daarna proe•
ven op te zoeken, om het gevoelen, daarin vervat, te
bevestigen. Hieraan maakten zich mannen, anders in
dit yak beroemd, fehuldig; en het kostte geene moeite, om, onpartijdig en onbevooroordeeld hunne proeven en waarnemingen nagaande, de begane misfiagen
middagklaar aan te wijzen. De werken der beroemdfte
natuurkundigen dragen daarvan de blijken. ls het dah
waar , dat, hoe groot en vast van geest men ook wezen moge, men zich zelven kan misleiden, wanneer
men vooraf zekere flelfels aangenomen heeft, zoodat
men niet zuiver kan waarnemen, en alles ziet (als ik
mil zoo oneigenlijk eens mag uitdrukken) door een glas ,
gekleurd met het vast geloof aan de zaak, welke men
nog in hare uitwerkfeis onderzoeken moest ; hoeveel
veer moet het dan waar zijn, dat de geloovigen aan
bet
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bet dierlijk Magnetismus, die al de proeven en waarnemingen door het glas , mPt dit geloof gekleurd,zien,
zich zelven kunnen tnisleiden, al waren zij ook, anders
de NEWTONS dezer eeuwe: want het is immers eene
conditio fine qua non, dat men bij het magnetizeren gelooven moet , zelfs zoodanig, dat het bijzijn van een'
ongeloovigen de werking van hetzelve hinderlijk kan
zijn. Zie bier, hoedanig ik eens mij zelven heb misVoor eenige jaren in de Duitfche Journalen veel
gelezen hebbende van RITTER 'S tooverflinger,, trachtte ik- zijne proefnemingen na te bootfen; en dit gelukte
mij zoo w61, dat ik, tot verwondering van iedereen,
deze proefnemingen met den besten uitflag deed: dan,
zeer afkeerig, om de natuur ,door gewaagde ftellingen,
met buitengewone krachten te bezwaren, hinderde bet
mij altijd, dat ik deze proeven zoo w61 zag gelukken;
maar ik moest gelooven, en ik geloofde ook werkelijk ,
omdat ik te wdl meende te zien, en te duidelijk te onderyinden. Dit duurde voort, tot dat ik, toevallig,
voor mijnen vriend, den Heer IV.VAN BARNEVELD,
met roem in de natuurkundige wetenfchappen bekend,
deze proeven verrigtte. Hij verwonderde zich eerst
over dezelve; doch kwam daarna op den gelukkigen inval, om mij, als houder van den flinger, te blinddoeken, ten einde waar te nemen, of nu ook de flinger de
onderliggende metalen enz., even als te voren, volgen
zou: en wat gebeurde er? Alles misiukte; de flinger
bield ftil, of flingerde naar verkeerde rigtingen ! En ziedear dan mij zelven, onwetend, door deze proefnemingen bedrogen, en wel door mijne verbeelding; immers
deze ftelde zich, ziende de ligging der metalen, de opgave van RITTER zoo duidelijk voor, dat er door die
voorftelling eene onmerkbare beweging in de toppen
van den duim en vinger,, welke den draad vasthielden,
ntflond; zoodat, onwillekeurig en als van zelve, de
flinger dien weg gedrongen werd te volgen, welke met
de voorftellen der verbeeldingskracht overeenkwam. Na
dit gebeurde, en op gronden, welke ik als natuurkundi-

OREN NATUVRVERSCHUNSELA

409

dige belijde en zoo even heb opgegeven, kan mij nienand ten kwade duiden, dat ik, althans in ongewone
gevallen, waarbij nieuwe ftellingen ter bane komen,
geheel ongeloovig blijf, tot dat ik met daadzaken, door
mij zelven ondervonden, overreed worde; althans niet
aanneme de proeven, door magnetizeurs opgegeven;
proeven, niet vatbaar voor eenige natuurkundige verklaring; te meer, omdat het juist deze proefnemers
zijn, die eenen weg inflaan, geheelenal ftrijdig met de
leer der exacte wetenfchappen, te weten, eerst onpartijdig onderzoeken , en daarna , gelooven. Immers moet
men, volgens Uw H. G. eigene opgave, het volkomenfie geloof hebben aan de zaak, en den fterkften wit
on' dezelve te verrigten: want op bl. s3 zegt Uw H.
G. „ De eene mensch kan, zoo hij wil en gelooft , on„ der zekere manipulatien op den gevoeligen zenuw„ dampkring van eenen ander invloed krijgen,” enz.
En wat Terder, bl. 31. „ Hoe! door willen en geloo„ ven moet de invloed van het dierlijk Magnetismus
„ bijzonder werken? o ja: bier kan geene te groote
„ kracht, geene te uitgebreide beteekenis aan willen en
gelooven gegeven worden.” Voeg hierbij, dat het mij
nimmer gelukt is, zelfs onder de behandeling van den
beroemden VAN GHERT, bij het magnetizeren iets te
zien, dat mij verwonderlijk of onverklaarbaar voorkwam.
1k hoorde den gemagnetizeerden fpreken, zoo als een
half flapende meermalen fpreekt. Hij hoorde niet alleen
den magnetizeur, maar zelfs iedereen, fpreken. Hij fprak
over zijne kwaal , als iemand , die droomt , en er niets van
weet. Hij had zoo wel Licht noodig,• om, zoo het beet,
door zijne zenuwviecht op de maag te zien, als door zijne oogen, welke laatften hij ook trachtte te gebruiken.
Hij niet alleen, maar ook andere beroemde fomnatattlen, bleef, in zijn' magnetifchen flaap, het zwak betiouden , om te willen misleiden. Een mijner vrienden
was bij de bewerking eener fomnambule, bij openbaren gefchrifte in helderziendheid beroemd, tegenwoor.
dig. Deze hoorde alleen het Nan of ltleppen eener
fchel,
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fchel, wanneer de magnetizeur dezelve vasthield.
gelukte veelmalen, tot dat eindelijk mijn vriend ftil van
plaats veranderde, en de fchel fuist hield op die plaats,
alwaar de magnetizeur dezelve gehouden had —en zie!
Loan was alles verkeerd, en zij hoorde nu zoo wel bet
kieppen van de fchel in de hand van mijn' vriend, als
in die van den magnetizeur. Voegen wij bier nog bij,
hetgene in waarheid heeft beftaan met een zeker, zeer
fatfoenlijk meisje binned deze 'tad (iimIlerdam.) Dit
meisje had in haren zoogenaamden tuagnetifchen flaap
vele wonderen verrigt , zoo als het lezen door de maag
enz.; maar,,toen de verdienftelijke Hdogleeraar V. haar
op eene vernuftige wijze ontmaskerde , was hare helderziendheid niets dan eene volftrekte misleiding, waarvan
Naar Medicus en andere voorname mannen reeds eenigen tijd de dupe geweest waren. Al wat ik van het
dierlijk Magnetismus heb gezien, is mij niet anders
Voorgekomen, dan als de werking van eene Berke verbeeldingskracht, zoo wel bij den magnetizeur, als bij
de fomnambule; waarop men niet genoeg nadenkt, of
'lever, om het geliefkooSd dierlijk Magnetismus met al
zijne wonderkrachten te behouden, niet genoeg nadenken wil.
Ik kan dan, om al deze redenen, niet gelooven, betgene mij zelfs door de geloofwaardigfte mannen, vooral
wanneer zij zelve magnetizeurs zijn , van het dierlijk
Magnetismus in den 'bat van heldcrziendheid, als ongewoon en bovennatuurlijk, wordt verhaald. Evenwel
is het er verre af, dat ik voor geene overtuiging zoude
vatbaar zijn; dat ik niet zoude willen gelooven, wanneer ik zelf dadelijk konde waarnemen, en geheel
overtuigend zag, dat een fomnambule waarliik door de
zonnevlecht , even als door onze gewone zintuigen,
gewaarwordingen verkreeg. Het was daarorn , dat de
Weled. Heer,, Dr. v AN MARUM, te Haarlem, en
ik, Uw H. G., reeds in den zomer van het verleden
jaar , aanboden eene premie van tweehonderd gulden,
voor en ten behoeve van het J.uftituuc van Doofflommen
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men te Groningen, wanneer het Uw H. G., of iemand
anders van naam, tot uwent, mogte gelukken, door
een' gemagnetifeerden te doen lezen een woord, dat,
duidelijk gefchreven, door den Heer V A N MARUM in
eene doos zoude geplaatst en aan Uw H. G. toegezonden worden : daze doos zoude , gelijk UwH. G. zich wet
zal herinneren, wel gefloten , en met de zegels van zes
Heeren Directeuren der Haarlemfche Maatfchappij verzegeld zijn; terwij1 eene dergelijke doos, met hetzelfdo
woord daarin, eveneens verzegeld en gefloten, bij de
Weled. Heeren Directeuren der gemelde Maatfchappij
zoude bewaard worden, ter vergelijking. Dit zelfde
aanbod herhaal ik nog te meer,, daar hieraan, tot nog
toe, niet door Uw H. G. is voldaan; en de Weled.
Heer VAN MARUM heeft mij veroorloofd, dit ook uit
tijnen naam te blijved aanbieden, onder verzekering,
dat wij niet alleen onze ongeloovigheid zeer gaarne met
het betalen van tweehonderd gulden zullen boeten,maar
ook openlijk verklaren, dat wij door d'aadzaken overtuigd zijn; terWij1 wij, in het tegengeflelde geval, altijd zullen volhoudon,tiat het ten minfte`hoogst onwaarfchijnlijk is, en wij nimmer gelooven, dat er, buiten
gewone zintuigen, aan de ziel gewaarwordingen
kunnen worden overgebragt , en dat al, wat de geachtfte magnetizeurs daarvan zeggen, alleen verfchijnfeis
zijn, welke door eene levendige verbeelding en vooroor.
deel, zoo niet, fonniids , doOr misleiding van den kant
der patienten, die zich laten magnetizeren, worden
daargefteld.
In de vleijende verwachting, dat Uw H. G. wet am
dit ons verzoek en verlangen zult willen beantwoorden,
ons door daadzaken overtuigen, en alzoo voldoen aan
Uw H. G. uitnoodiging, bl. 54: kom en zie! waar•
door immers in dit geval te 'verftaan is : tracht u door
elgene waarneming te overtuigen; heb ik de eer met
boogachting te zijn

Uw Weled. Hooggel. dienstv. Dienaar en Vriend
I Coils,
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V oornemens zijnde, eene reis te doen, nam ik het
befluit , het fraaije Bordeaux te verlaten, en met een
driemastfchip naar de Vereenigde Staten van Noord.thnerika te gaan; ik beftecdde mij dus aan. de tafel in
de kajuit bij Kapitein CORKER voor i6 Louisd'or.
Onze lading, ,die in wijn, brandewijn, olie en amandelen omtrent 4003 centenaars bedroeg, was naar
Nieuw-Tork beftemd; de manfchap beftond tilt den
Kapitein, i ftuurman, 1 kok en 6 matrozen; reismakkers had ik maar eenen, die jENNIG heette, en
geboortig was uit het kanton Bern.
Wij ligtten de ankers deni6denMaart (1816), wachtten eenige dagen op een' goeden wind, en gingen den
22aell met 19 voile zeilen in zee. De dag van ons
vertrek. was zeer fchoon, en verkondigde de naderende lente; des morgens bewonderden wij de bekoorlijke Oevers van de Garonne, des middags verauderde
deze fchoone ftreek in zandheuvels , des avonds werden ook deze, door al te groote verwijdering, aan ons
oog onttrokken, en van nu_ af: zagen wij,40dagenlang,
Diets dan lucht en water. Den laden April, toen wij de
bank van Terreneuve naderden , verhief zich een
vreesfelijke ftorm, welke drie dagen en drie nachten
onophoudelijk raasde; er viel zeer veel fneeuwi het
was verbazend loud; van wege het hooge water ,, konden wij, niet op het verdek komen , en in het fchip werden wij gedurig hen en war geflingerd. Kok en ftuurman verlieten hunnen post; zeilen ,en ftuur moesten
aan God worden overgelaxen, die ons eindelijk met
eenen fchoonen, maar kouden ,Paaschdag weder verbeugde. Dien zelfden , avonci zagen wij eene menigte
watervogels en fchildpadden, hetwelk voor , ons een
teeken was, dat wij op eene zandbank waren. De maandag was fchooner en aangenamer dan de zondag ; des
Mors
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morgens zagen wij eenen bijkans 3o voet langen
visch, welke verbazend veel water uit zijne neusgaten
fpoot, en in bet geheel niet voor ons wijken wilde;
gaarne lieten wij hem dus ter zijde liggen, want deze
visfchen zijn niet gemakkelijk, en federt ik bier ben,
zijn reeds twee vaartuigen door dezelven verongelukt ;
bet eene werd door zijne woelingen omverre geworpen, en ha andere iloeg hij, met zijnen Nan den.bodem in. Des avonds was het ondergaan der zon prachtig; wij hoopten, eenen gerusten nacht te zullen genieten, om de vorige flapelooze nachten weder in te
halen; maar wij werden in onze verwachting te leur
getteld ; een woedende florm verhief zich omftreeks
middernacht, en wij moesten nog eens zeilen en ftuur
verlaten. Van den ixclen tot den soften badden wij zeer
ongefladig weer, mooije en onaangename dagen, warmte, koude, hitte, bagel, blikfern , donder, wind en
fueeuw. Den 27iten zagen wij zes walvisfchen, die
twee ,aan twee een' ouden grooten zevenden walvisch
vervolg.-len; dien zelkien dag vingen wij een klein rood
vogeltje, hetwelk van vermoeidheid op ons fchip vlugtte; den 29ften vervolgde ons een haai, welke omtrent
I2 voeten lang fcheen te zijn. Het is grappig, dezen
visch te zien; want, daar hij een zeer zwak gezigt beefy,
is hij gedurig van twee kleine blaauwe vischjes verzeld,
welke hem als wegwijzers dienen, en hem zoo getrouw
zijn, dat zij zich aan hem vastklemmen, wanneer hij
met eene werpfpies gevangen en op het fchip getrokken
words. Den 'lien Mei waren wij geheel. met mist om.
b(*even- des avonds, omftreeks to re , toen alle zeilen bijgezet waren, kwam er onverwacht een verfchrikkelijke rukwind op; het fchip. werd eenige voeten boyen het water -geworpen, en plofte in eene diepte neder, dat wij alles verloren achtten. Gelukkiglijk.waren
de matrozen bij de hand, en haalden de zeilen in; die
arme duivels moesten, zoo naakt als zij waren, in den
top der masten klimmen, om ons te redden; de nacht
was regt onftuimig, en zoo ook de volgende dag; de
DIENGELW. 1817. NO. 9.
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golven rezen zoo hoot als Bergen en van alle zijden
drongen zij op ons in. Den ;den zagen wij Long- Island , dat wij aanitunds weder vertieten, en den 5den
bntwaarden wij het land van .Nieuw-Tork. Het was
een fraaije, hecrli;ke lentedag; de zee was gelled ftil,
toen wij van verre iets zagen, hetwelk wij, in den beginne , voor wilde eenden hielden; weldra, echter, zagen wij, tot onze groote blijdfchap, dat het een loots
was, die ons naar Nietiw - Tork moest geleiden. Ons
eindelijk aan het doelwit onzer reis te zien en eindelijk
Bens web* andere gezigten om ons te hebben, dit maakte eenen indruk op mij, die onbefchriifeliik is; ik hield
tnij aanflonds met de nieuwspapieren bezig, welke de
lluurman ons gebragt had, en in den tijd van twee uren
zagen wij land.
Het waren heuvels, met dennen-, pijn- en vruchtboomen beplant, waarvan eenige reeds vol bloelems
waren; deze en de kleine fraaiie huizen en fcluiren,
van bout getimmerd en met pannen gedekt, wc.lke hier
en daar, tusfchen groene weiden en fchoone akkers,
verftrooid lagen, herinnerden mij aan bet lieve vaderland, waarmede alles vele gelijkenis heeft. De wind.
was tot het inloopen in de bogt zeer gunflig, en dus
kwamen wij des middags ten 3 ure in Nieteiv-Tork. Het
water is aan wederzijden met weiland en woningen VCFfierd, en vooral met fterkten tot verdediging der haven; aan beide oevers zijn to batterijen met 500 kanonnen; oak zijn er verl'cheidene drijvende batterijen, die
van So tot too kanonnen voeren. Vanhier komr men
eerst aan het hospitaal; vandaar Tangs bet eiland van
den Gouverneur, alwaar een fort is met sookanonnen;
een kwartier uur verder is men voor de Clad, alwaar
wij bet anker uitwierpen. De vele, Van alle natien
toeftroomende fchepen, welke hier liggen, leveren den
aankomenden een belangrijk en rnerkwaardig gezigt op.
Nienw 7 Tork is eene tamelijk fraaije 'tad , op een
fehiereiland gebouwd; de huizen zijn, op Hollandfche
inanier, van, klinkers, en hebben gewoonlijk drie ver-
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diepingen; een huis is dikwijls in 3 of 4 weken opgetimmerd; de muren zijn maar twee fleenen dik, en zeer
ligt zamengevoegd; men bouwt voortdurend, en er
worden jaarlijks meer dan soo huizen afgewerkt. Desniettemin is de huishuur zeer hoog; voor een fatfoenlijk huis betaalt men 2 of 3000 daalders. Vele rijke lieden laten op jpeculatie bouwen, verhuren aan 2 0 tot
30 huisgezinnen, en trekkcn jaarlijks wel 5o,oco daalders huishuur. Het inwendige der huizen is, even als
uitwendig, zeer zindelijk en net; de glasruiten zijn
als fpiegels; trappen, vloer, enz. worden dagelijks
geveegd en gewasfchen; en al het koperwerk is gepolijst, zoo dat het naar goad gelijkt. Het binnenfte
der kamers is bij de boeren, even als bij de heeren,
eenvoudig, maar fchoon; de muren zijn behangen, de
vloeren met tapijten belegd, welke men van Louden
en Parijs ontvangt, en de meubelen zijn van mahoniehout. Elke kamer heeft Karen fchoorfteen en ijzeren
kagchel.
De daken in Nieuw-Tork zijn met pannen, fomtijds
ook met leijen, gedekt. Er is een reglement, dat Been
huis langer dan 'co jaren mag itaan; na dezen tijct
moet het afgebroken worden, omdat de gebakken flee-nen niet veel langer duren, en het inftorten der muren ongelukken zoude kunnen veroorzaken. De ftraten
zijn breed, en de huizen regelmatig gebouwd; aan elks
zijde der ftraat zijn verhevene paden, met platte flee,
nen belegd, voor de voetgangers. In het algemeen zijn
de ftraten zindelijk ; de langfte van dezelven is een half
uur lang, en, volgens het ontworpen plan, zal zij, na
eenige jaren, een uur lang zijn; er zijn tien groote,
en even zoo vele kruisflraten. Merkwaardig heb ik er
niets gevonden , behalve het raadhuis; dit is zeer groot,
en geheel van wit mariner gebouwd; Nicuw-Tork be,
zit ook een Mufeum , hetwelk echter met die in Euro•
pa niet mag vergeleken worden, en eenen fchouwburg,
die naar eene afgebrande hut gelijkt ; men fpeelt lleehtS
in den winter, en niet dan treurfpelen. Eene fraaJe
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wandeling is bij de batterij aangelegd, welke wezenlijk
verdient vermeld te worden; want bet uitzigt,dat men
bier heeft, is overheerlijk. De wandeling is digt bij
het water, waar men de beide oevers , de aankomende
en vertrekkende fchepen, tot in den verren Oceaan,
kan overzien; en bovendien wordt zij bijzonder veraangenaamd door hare hooge, fchaduwrijke boomen. Eenige kerken verdienen ook gezien te worden. De bevolking wordt op roo,coo zielen gefc hat, waarvan een derde uit vreemdelingen, Meest Engelfehen , Duitfchers en
Franfchen, beftaat.
Bijkans elk is bier koopman, en er wordt een aanzienlijke handel gedreven, vooral buitenlandfche. De
inboorlingen zijn welgevormd, de vrouwen bijzonder
fchoon van aangezigt; men ziet er weinigleelijken, Beene mismaakten; zeldzaam , echter, bereiken zij eenen.
hoogen ouderdom; zij hebben te vroeg reeds uitgebloeid. Hare kleeding is bijzonder fierlijk. De verfchillende flanden zijn naauwelijks te onderfcheiden.
Eveneens is het des zondags met de mannen gefteld.
De italknecht draagt dezelfde kostbare kleederen als de
koopman; op dezen dag is alles gentleman, en in de
herberg zit de rijke bij den arm en zonder onderfcheid.
De ilmerikaan heeft een zeer droog karakter; hij fpreekt
zeer weinig, diaar heeft een goed hart en is dienstvaardig, vooral jegens vreemdelingen.
De bewoners van Nieuw -York werken de geheele
week door; des zondags ziet men bijkans niemand op
de ftraten; alles fchijnt dood te zijn; noch
noch herbergen worden ontfloten; elkeen brengt dien
dag in de kerk door, of vaart over bet water, hetwelk
een kwartier ours breed is, met eene ftoom- of paarden - boot , in vijf minuten. Deze vaartuigen gaan
dagen, van 's morgens 4 tot 's avonds ro ure, onophoudejijk heen en weder, en hebben dikwijls, bij ane
overvaart, aoo perfonen, koetfen paarden en wagens
aan boord. Wanneer de ihnerikaan in de herberg gaat.,
verteert hij flechts zeer weinig voor een glas brande-
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wijn of rum ; zijn er eenigen bij elkander, dan is bun
hoofdgefprek altijd over godsdiensttwisten; over ftaat.
kunde fpreken zij ook zeer veel, alleenlijk echter over
zulke ouderwerpen, welke in hztrekking flaan tot den
handel, en dus moeijen zij zich weinig met Europa,
dan alleen te dezen opzigte; al het overige is bun onverlchillig.
Fraaije kunflen en wetenfchappen, welke niets opbrengen, hebberi zij weinig; daarentegen houden zij
veel van de, werktuigkunde. Met hunne ftoombooten
zijn zij zeer ingenomen; zij llebben thans vele zoodanige vaartuigen, die iegen fircmm en wind in gaan; deze brengen veel gelds . op , zijn zeer gemakkelijk voor
de reizigers , zeer fierlijk getimmerd en met fraaije vertrekken voorzien. Meer dan twirrig van deze vaartuigen gaan naar Philadelphia, Baltimore, illbany en
Boston; tot Philadelphia toe zijn bet so uren; des
morgens om to uur vertrekt men, en des anderen
morgens om to uur komt men aan; des nachts flapt
men in eerie goede herberg uit, betaalt 5 daalders voor
de reis , en I daalder voor avondeten en flaapgeld.
De paardenbooten, die flecks aan gene zijde des
flrooms varen, zijn ook aardig gemaakt. Midden op
zulk eerie boot is een road huisje, waarin Le. paarden
rondgaan en de raderen in beweging brengen. Men ziet
bier te lande ook zaagmolens, welke zonder water en
alleen door den damp van fteenkolen worden bewogen ; zij werken zeer goed. Len nieuwgebouwd floomfregat is insgelijks merkwaardig; her voert 8o kanonnen, is., twee voet dik, van goed eikenhout getimmerd, en zoodanig ingerigt, dat, wanneer bet van den
vijand beklommen werd,hetzelve aan alle zijdenkokenci
water zoude uitfpuwen. een Vaartuig, ecbter,
kan alleen op de rivier worden gebruikt; want het zoude te moeijelijk zijn, om op de zee daarmede te wer.
ken. Binnen kort zal zulk een vaartuig naar Rusland
vertrekken; hoe het overkomt , zullen wij clan wel boorem. Het rijden is in Nieuw-Tork zeer algemeen; elke
boex
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hoer houdt rijtuig en paard; niernand gaat te voet;
genen , welke zulks zelve niet hebben, gaan met de water- of landpost, welke dagelijks naar verfchillende °or..
(len vertrekt, en zeer goed ingerigt is.
Van Nieuw-Tork vertrok ik den 17den Junij, en
kwam den i8den des avonds te Philadelphia aan. Tot
Anboy,, 3 uren verre, voeren wij met eene boot ; des
namiddags ten 3 ure Itapten wij in eenen wagen, reden
den geheelen nacht door, en kwamen den anderen dag,
des middags, te Burlington aan, vanwaar wij, met
eene ftoomboot, verder naar Philadelphia voeren. De
reis van Jimboy naar Burlington is zeer romanesk; men
rijdt altijd door digte bosfchen, waarin hier en daar
eenige huisgezinnen wonen; wanneer men ra of 15
uren afgelegd heeft, breidt zich het land in eene prach.
tige, fchoon aangebouwde, vlakte uit.
(Het vervolg en flot hierna.)

BR A Z I L I E.

(Vervolg en fiat van bl. 383.)
Toen de Portugezen, V6Or drie eeuwen, in de digte bosfchen van Brazilie drongen, moesten zij met vele moeite
naar inboorlingen zoeken. Die zeidzame , maar voor mij Reeds
achtingwaardige dweepers, welke aan hunne onverwinnelijke
infpraak, om ruwe wilden cot onzen godsdienst, en dus tot
een befchaafder aanwezen, te brengen, vrienden en bloedverwanten, gerieven des levens, en dikwijls aanzienlijke bezit.
tingen opofferden, de zendelingen, vonden deze voortreffelijke landen woest en zonder menfchen. Op de hoogfte boomen moesten om van derzelver kruinen naar
enkele menfchen, of naar derzelver fpoor, den rook van armoedige hutten, om te zien. En war vonden zij, na zulke
verbazende infpanningen? Niets , dan een onbeduidend aan.
tal ruwe menfchen, die eene verfchillende taal fpraken, gedurig met elkander in twist leefden, en de regenilrijeligne
teden hadden. Hier een yolk van jagers; daar vischeters, of
men.
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Inenfchen, die alleen van fchelpdieren leefden; en maar zelden eene rchrale teelt van Indiaanfche tarwe, naar mate zij,
Vosichen, rivieren of vlakten op hunnen weg vonden.
Het hoofdkarakter van deze menschen was doorgaans •een
zwervend, dierlijk voordeven in hun gedachteloos aanwe*
zen, hetwelk flechts een genot van het oogenblik bedoelde,
verzeld van eenen gedurigen haat tegen al;e vreemde volken,
welke haat meestal cot menschverflinding opklom. In hunne
geflatte hadden zij wel gelijkenis met elkander; elk8 yolksliam, echter, had zijnen bijzonderen familietrek, die zoo
kennelijk was, dat deze ilammen elkander op het eerfte gezigt herkenden. Zij waren meest alien van eene middelbare
grootte, met gezonde letlemacen.
In hunne leefwijze heerschce hetzelfde Elke clam
lunette van den geringen voorraad van levensmiddelen, door
bijvoeging of afzondering, een verfchillend voedfel; echter
was de manioc het voornaamtte .betlanddeel van alle hunne
fpijzen en dranken. Hunne woningen waren cllendige hutcen,
van boomhmmen opgerigt en met boomfchorren gedekt ; de
wanders waren van teenen gevlochteu en met klei digtgemaakt. Een man had meer dan dine vrouW; echter mogt
hij met geene andere verkeeren, dan met die, welke hij voor
zijne vrouwen erkend had. Eerst na het dooden van eenige
vi mien mogt een jongman een huwelijk aangaan; elke
bloodaard werd door de meisjes afgewezen. De opvoeding
der kinderen bepaalt zich voornamelOt tot de jagt, de vischvangst en den oorlog. Order elkander leeft elke Elam' rustig
en vreedzaam; maar, wanneer zij Bens beleedigd worden, zijn
zij onverzoenlijk. Hunne talen waren niet. zoo onvolmaakt
en onbuigzaam als die der noordelijke lidianen, hoewel zij
ook geene woorden hadden voor algemeene begrippen; hunne
getalwoorden klommen ook niet hooger dan Hunne vermaken zijn gasterijen, plegtige ooriogsfeesten, en voornamelijk het danfen; dit laatae bellaat mt.er in eene beweging des
ligchaams en der artnen, dm der voeten. Hoewel deze volken geenen eigenlijken eerdienst en geen bepaald begrip van
de Godheid hebben, vond men bij hen echter blijken eener
oudere religie, en van een geloof aan hoogere wezens. Ook
hadden zij begrippen van een !even na den dood; want zij
geloofden, dat bij hun overlijden nog iecs van hen overig
bleef, en dat eenige hunner voorvaderen in geesten waren

Ff4

vex.

420

muzirAE.

veranderd. Het is merkwaardig, dat bij eenige dezer volken
de overlevering gevonden werd van eene groote overarooming des lands, met de bijvoeging, dat toen maar twee menfchen, broeder en zuscer, in het leven waren gebleven. Hunne oorlogen zijn wreed en verwoestend; de gevangenen worden met eenen onmenfchelijken wellust geflagt en verflonden,
waarbij dan zelfs vrouwen en kinderen hun aandeel krijgen.
jegens hunne zieken en gekwetaen gedragen zij zich met op12ttendheid en liefde, en de overiedenen worden met vele
achting behandeld. De dooden worden in een rend, tonvormig graf bijgezet; de iierflorvene wordt zittend, met gebogene knien en armen, in hetzelve geplaatst. Een opperhoofd
krijgt zijne wapenen en verfierfelen mede in het graf. Dam.bij worden, onder het florten van tranen, klaagliederen aangeheven; en deze worden, ter eere van den verflorvenen,
herhaald, zoo dikwijls men het graf nadert.
De toefland der Brazilianen , • zoo als wij dien bier opgegeven hebben, is wel' in die landen, waar zij met de Portagezen in aanraking gekomen zijn, eenigzins veranderd; ook
hebben. wij het aan de moeijelijke pogingen der zendelingen
te danken, dat hunne menschverflinding veel verminderd is;
maar, in het algemeen, zijn zij. zeer ingenomen tegen hunne
verdrukkers, dus weinig genegen om vreemde zeden aan te
nemen, en bij gevoig den ruwen flaat getrouw gebleven,
welke ons den zoogenaamden natuurmensch zoo afkeerig
van befchaving vooraelc.
Derzelver tegenwoordige bevolking op te geven, fchijnt
geheel onmogelijk te zijn. Even als alle oorfpronkelijke bewoners der nienwe wereld, hebben ook zij her overwigt der
zoogenaamde Christenen verfchrikkelijk gevoeld. Zij zijn door
derzelver wapenen verdrongen , en hun getal is zeer verminderd; ja, het is hoogstwaarfehijilijk, wanneer de Europeers
voortgaan met zich in de binnenlanden van Zuid-ilmetika
meer te vestigen, dat dan deze veelfoortige volken van Brazilii gedeeltelijk met elkander, gedeelteiijk met de Europeers zullen ineenfmelten, en met den tijd flechts in de oude
gefehiedenis zullen blijven leven.
Met minder verfchrikkelijke tooneelen , dan Peru, werd
Brazilie van de Europeers in bezit genomen. Wij zagen, dat
CABRAL zonder moeite het ontdekte land bemagtigde; en,
daar men bier niet zoo fpoedig kostbare metalen vond, en de
ge-
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geheele buit alleen uit de verfhouten beftond, was ook de
begeerte der gelukzoekers naar dezen nienwen grond niet zoo
driftig, en dus min geducht voor de inboorlingen.
Deze ontwaarden echter weldra, war men bedoelde; daarom verzetteden zij zich , met limed en wreedheid, tegen de
misdadigers en flechte vrofiwlieden, welke Portugal hierhenen zond, om tot de vestiging eener nieuwe kolonie to verftrekken. Een ancic2re !lam dezer kolonie beftond nit de ongelnkkige Joden, welke de lnquifitie in Spanje en Portugal dotzinnig vervolgde. Deze ongelukkigen vonden zich ook me-.
nigwerf bedrogen. Ontgingen zij in Europa den brandftapel,
bier weran zij dikwijls door den ruwen Indiaan verflonden;
echter werden zij bier toch eerst na hunnen dood gebraden!
De Hugenooten, welke door eene onbefefbare krankzinnigheid
nit Frankrijk verdreven werden, maakten de derde klasfe der
eerfte bevolking van Brazilie nit. In den , jare 1642 werd
Brazilie door den Nederlandfchen vlootvoogd wiLLE1cEns
veroverd, en de veroveriug naderhand door den heldenmoed
van Vorst MAuRITS zoodauig bevestigd, dat dit land tot
1661 een wingewest der Nederlanders bleef. Toen, in den
vrede van het genoemde jaar, Brazilie weder aan Portugal
kwam, bleven vele Nederlanders, welke zich daar gevestigd
hadden, in dat land.
Over het geheel genomen is dus de bevolking van Brazilie
veelfoortig, en heeft in dezen eenige overeenkomst met de
bevolking der Vereenigde Staten van Noord - Amerika ; want
ook in Brazilie waren godsdienflige vervolging en de zucht
naar vrijheid van geweten de hoofligrondleggers dezer yolkplanting. Maar welke -verfch:llende vruchten kunnen niet op
eenen en denzelfden flam groeijen! Wij weten, dat door Ea,
gelands liberale denkwijze en onderfleuning in Noord- ilkerika de heerlijklle vruchten zijn gekweekt; welke vruchten,
naderhand rijp geworden zijnde, van den moederftam zijn afgevallen. Portugal heeft zich bij de menschheid niet zoo verdienflelijk gemaakt, ten aanzien zijner ilnierikaanfthe y olkplantingen. Het befchermde en verzorgde dezelven wel, maar
altijd in den geest van een intolerant Katholicismus. De Inquifitie werd wel niet naar Brazilie overgebragt; maar dir
fchrikgeregt had toch aldaar zijne gelastigden, welke de andersdenkenden met geflrengheid gadefloegen, en daardoor
aan deze volkplanting ongeneeslijke wonden toebragten. In
Ff5
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Nord-Amerika kochten PENN en CALVERT de noodige
landerijen van de Indiana; voor Europefche goederen; in Bra.
2dlii werden de inboorlingen door de Portugezen befchonwd
als lieden, welke geen eigendom konden en moeten hehben,
en met geweld tot andere zeden en gebruiken moesten genoodzaakt worden.
Behalve deze onberaden maatregelen, verzon de regering
nog alle mogelijke middelen, om den bloei des landbonws en
Itraziliaanfchen koophandels te bezwaren. Door het voornemen, om de koopvaarders door eigene oorlogfchepen . te beveiligen, werd de vrijheid des koopliandels beperkt, daar nu
de bandelvloten gedwongen werden, om flechts in de maand
Mart van Portugal naar Brazilii goederen re mogen brengen.
therdoor werd den koopman de gelegenheid ontnomen, om
Van het gepaste tijdflip gebruik te kunnen maken; en door
de telkens plaats hebbende wedijver moest natuurlijk de
vracht verbazend verzwaard worden. Nog drukkender eater
voor BraziliE zijn de monopolien en de zware belastingen.
Eene der hoofdbeboeften van den mensch, bet zout, hetwelk
ligtelijk in Brazilie zelf konde gevonden en toebereid worden, mag alleen door de regering van de Kaap- Verdifche cilanden worden ingevoerd, en is daardoor zoo geweldig duur,
dat verbazend talrijke rundvee in de binnenlanden flecks
om de huiden gedeod wordt , en het vleesch , hetwelk kond ingezouten worden, meestal ligt te verrotten. De uitvoer
van fuiker is met twintig ten honderd belast. De handel met
indigo is een eigendom des Konings. De wijnteelt in het
groat ten verkoop is verboden. Ook het voordeel van gen
bier welig tierenden katoenboom worth aan de planters outtrokken. Alle kacoen werd naar Portugal verzonden, en deze regering betaalde dan wanneer en zooveel zij telkeas verkoos. Bovendien moeten de kolonisten tienden van alle voortbrengfelen, van alien in- en uitvoer, en eene belasting van
elken ilaaf opbrengen.
Dus vereenigt zich dan alies, om den bloei dezer heerlijke volkplantinge tegen te houden. Even als T A N'T A L u s,
omgeven van den groorften overvloed, brengt de planter van
Brazilig z.ijn Leven in kommer en behoefte door.
Maar, er opeut zich een aangenamer verfchiet voor de toekomst. De tegenwoordige regering heeft haren zetel in Brazilii gevestigd, en het wingewest is in een hoofdland veranderd.
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derd. De belangen des lands worden niet meer door afgezondene ambtenaren, maar onder het oog des Konings zelven
gehandhaafd. Geleerden en kunftenp ars van alle klasfen vertrekken naar dit uitgebreide, heerlijke land; en dus hebben
wij alle reden om te hopen, dat weldra het tafereel van het.
zelve gunfliger en behagelijker zal uitvallen, dan het te voren
opgegevene.

DE HE L.
Eene Aarlezing van

T.

Zeer geeerde Ho orders!
Onlangs droomde ik, dat ik een bewoner van de maan WU*
Aldaar regeerde een magtig Keizer, genaamd KAMELEON de
Krikshaftige , in wiens dienst ik, zonderling genoeg, Eerfie
Minister was. Ik had echter eene groote four, die in zulk
eenen post naauwelijks te vergeven is; ik was boven alle mate vrijmoedig. En dus gebeurde het, dat ik mij aanmatigde,
eenen oorlog, welken Keizer Y AMELEON de Krikshaftige
voerde, eenen onregtvaardigen oorlog te noemen. Dit had
dan ook het natuurlijk gevoig, dat zijne Majesteit mij den
geweldigen last van zijnen toorn en van zijne ongenade deed
gevoelen, en mij met de woorden: „ Ca naar den Duivel!!!
mijn affcheid gaf.
Hoe ik dit bevel volvoerde, zult gij, mijne Heeren! nit
het berigt ontwaren, hetwelk ik zijner Majesteit, nopens
mijne gezantfchapsreis naar de Hel, deed overhandigen. Die
berigt luidde woordelijk aldus:
Sire!
» Ca naar den Duivel!" Dit waren de gewigtige lakonieke woorden, waarmede uwe Majesteit mij onlangs, in eene
opwelling van Keizerlijke luim, tot Hoogstdesielfs Charge
d'affaires bij zijne heifehe Majesteit benoemde.
In het binnenfle van mijn hart over deze uitdrukking der
Keizerlijke ongenade getroffen, onttrok ik mij aan ewer Majesteits oogen, om mijn verdriet in de eenzaainheid te Inchten. Ik wierp mij op een rustbed, en beproefde, of her
mij gelukken mogt, }pet fmartelijk gevoel door eenen laafdronk uit den beker van M OR r u EU s te bedwelmen.
Ver.
geefs!
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geefs! — , Ca naar den Duivel!" deze donderwoorderi
onophoudelijk in mijne ooren.
>, Welaan!" zeide ik eindelijk tot mijzelven, „ zijne Majesteit beveelt, dus moet ik mij tot mijn gezantfchap naar
de Hel gereed maken. Misfchien gelukt het mij , met eigene
oogen te zien, of datgene, wat de biechtvader zijner Majestett van deze onderaardfche flrafinrigting verhaalt, (om zijner
Majesteit, zoo te zeggen, de Hel regt beet te floken) tot
de fabelen en fprookjes behoort, welke Hoogstdenzelven
fomtijds in het oor geknoopt worden, of wat er waars aan
de zaak zij."
Dien ten gevolge voorzag ik mij van de noodige paspoorten, geloofsbrieven, en brieven van aanbeveling van uwer
Majesteits Minister van Buitenlandfche Zaken, on aanvaardde
tegen Maria -lichtmis mijne reis naar de Hel, daar ik mij op
bet oorlogsvaartuig Beelzebub infcheepte.
Wij fluurden in eene regte rigting op het caput infernale
(helfche ligchaam) los, en na menigvuldige doorgeftane gewaren ontwaarden wij hetzelve eindelijk, en wierpen in eenen
inham, niet verre van den zoogenaamden helfchen muil, het
anker uit.
Qui vit?" brulden ons de fehildwachten tegen, en deden
alsof zij hunne geweren op 'ens wilden losbranden. Wij
hijschten uwer Majesteits vlag op, en zit daar! men lief
ons ongemoeid het anker uitwerpen.
Een drom van helfche Douanen roeide op ons toe, en wilde ons vifiteren, of wij misfchien ook Engelfche goederen
wilden fluiken; want de Duivel houdt zich geftreng aan het
Pastelandsfysterna. Houdt uw gemak, gij lompe gasten!"
riep ik trots, en hield hun mijn paspoort onder den neus.
Dat hielp. Hoe kropen die brakken, toen zij uwer Majesteits zegel berkenden! Ongemoeid liet men ons nu aan wal
Rappen, waarna wij een fleil pad van eene rots beklommen,
en eindelijk bij de Helpoort aankwamen.
Wel U, Sire! zoo gij eens met dezelfde zielerust in dit
verwenschte hol kruipt, als uw Exminister! Bij mijne arme
ziel I nu merkte ik eerst, welk eene treffelijke zaak een goed
geweteu is, en ik houde het voar een der noodzakelijkfte
ftukken der garderobe van eenen Keizer, omdat het ziel en
ligchaam meer verwarmt dan eeu hermelijmnantel, welke bier
naau-
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ttaauwelijks voor koortskoude en tandenklapperen beveiligt,
zoo hij niet met een good geweten gevoerd en gewatteerd is.
Ik hoot dus in Mite een: Gad Pave the King, prevelde
en. paternoster, en weldra was het mij zoo ligt om het
hart, 'alsof ik naar de Opera Baja of in 'bet Theatre de la
Gaieti ging.
Uwe Majesteit verbeelde zich een onafzienlijk onderairdsch
gewelf, omtrent hetgeen de Katakomben bij Parijs in bet
klein zijn, welks ftikdonkere nacht Kier en daar door karmazijnroode vutirkolommen verlicht wordt, am welke de helfche heerlegers bivouakeerden. Waarlijk!' alles, wat uwer
IVIajesteits • illuminatiemeester en oppervuurwerker tot nu toe

vertoond heeft, en zelfs het laatife groote vuurwerk in de
hoofdftad van uwen vijand, is een wezenlijk niets, in verge.
Viking met dit ',helfche vuur. Ik feliciteer uwer Majesteits
Maarfchalken en Generaals, die, zoo als men zegt, door
onmatig gebruikt ijs, zich de maag verkoud hebben; char
zullen zij zich eindelijk eerst regt kennen doprwarmen.
In het midden van dit koor verhief zich de trout van
ne helfche Majesteit. Men klom tot donzelven op fangs
honderd metalen trappen, getnaakt uit een mengfel van ka.
nonnen, kontributieflaven en gerequireerde kerkverfierfelen,
zoo als een wisfelaar mij verzekerde, die van bet bivatief
kwam geloopen, en mi.) een Kameleond'or - ter inwisfeiing
aanbood. — Madame, de Duivelin Moeder, zat ter zijde van
den Helvorst. De Prinfen van den bloede, de zwarte Ministers, Maarfchalken en Rijksdignitarisfen, de Senaat en het
Wetgevend Ligchaam flonden rondom de trappen van den
croon, en de Gardes en Mammelukken, met hunne vurige
hellebaarden, floten eenen balven kring om denzelven.
Daar uwe Majesteit voorzeker nieuwsgierig is, om den
Duivel in perfoon to leeren kennen, zal ik Hoogsttienzelven
een beeld van hem ontwerpen. — De Duivel is een klein,
dik, ineengedrongen beer. Hij heeft eene taangele kleur,
graauwe, diepliggende katoogen, eerie breed uitftekende kin,
een Tituskop met pikzwarte haren, en een regt duivelsch
uitzigt.
if propos van Tituskop: zijne hofdichters zeggen wel, dac
hij een' antieken Cefarskop op zijne fchouders draagt; maar
ik moet, nit hulde aan de waarheid, bekennen, dat die kop
corder eenen Lazaroni of emu ItallaanfChen muizevallenkra-
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tier fchij'nt eigen te zijn, dan eenen CESAlt. Daarbij fmijt
zijne Majesteit gedUrig met krijgshaftige fpreekwijzen om
tich henen, als foudre bougre! diable ventre gris! enz. en
-men zegt, dat hij nu en dan zoodanig van woede overvallen
words, dat hij de vallende ziekte krijgt, waarover dan de
_geheele Hel in oproer geraakt.
Zijne Majesteit fcheen eenen onrustigen nacht te hebben
gehad, en in geene goede te zijn. Zijne kleur fpeelde
van het zwavelgele in het dondergroene; zijn voorhOofd was
in verfchrikkelijke plooijen gefronst; zijne oogen wierpen
blikfems in het ronde. Naauwelijks , echter, deed Hoogstdezelve den mond open, toen de geheele Hel applaudisfeerde,
en eene menigte fuelfchrijvers, kourantiers en cliplomatici
bragten de gewigtige duivelswoorden als orakelfpreuken in
hunne portefeuille, en limn ze daarna als draken (vliegers)
in de lucht rijzen, welke aanflonds in werkelijke vuurfpu.
weude draken veranderden, en eenen geweldigen flank in de
Hel verfpreidden.
„ C'est tout comme chez nous," zeide ik tot mijzelven, en
nam een fnuifje.
Hierop werd ik door eenen geflaarten ceremoniemeester
Voorgefteld, en overhandigde mijne geloofsbrieven en brieven
van aanbeveling. Naauwelijks had zijne helfche Majesteit
zelven ingezien, toen Hoogstdeszelfs gelaatstrekken in êens
opkiaarden.
Sacre Mille diables!" begon hij, terwiji hij zijnen mond
tot eenen vriendelijken grijns trok en eenige malen hemde,
(want hij was geweldig verkouden) „ voila une ambas.
fade de notre aimahle coufin et allie. Seyez le bien venu!"
Bien venu!" brulde de Hel hem na; want, tusfchen
twee haakjes, de Franfche taal is ook bier de taal van het
hof. De Duivel vernam nu, met eene ongemeene teederheid,
Naar het welzijn van mijnen doorluchtigen fleet, en nitre teveils den wensch, een rendez.vous met uwe Majesteit te
Mogen hebben, waarbij hij Hoogstdenzelven, fehertfenderwijze, eenen duivelskerel noemde, en daardoor het teeken tot
een algemeen fchaterlagchen under de hovelingen gaf.
„ Haal mij de Drivel!" viel ik hem in de rede, zonder te
bedenken, dat ik den Drivel zelv', in eigen' hoogen perfoon,
voor mij had — „ waarlijk, mijn Heer, de Keizer tit A M
LeON de Knygshaftige , zal het zich tot eer rekenen,
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belfche Majesteit op halfweg te gemoet to komen, zoo ais
de etiquette het gebiedt."
„ Ah bah! " hernam de Duivet, zeg'uwen neer, dat Wij
branden van verlangen, om hem in onze Refidentie te zien,
en dat Wij Onszelven gereed maken, om hem of te halen."
Hierop gaf hij mij verfchillende groeten, vooral aan ewer
Majesteits Maarfchalken, en bevel mij, dezelven van zijne
bijzondere genegenheid te verzekeren, noodigde mij very&
gens voor dien avond op een groot fiuper aan het hof, en
met een majestueus booldknikken gaf hij mij mijn affcheid.
In vertrouwen gezegd, Sire! ik was blijde, van den
Duivel verlost te zijn; want zijne vragen waren fomtijds zoo
duivelsch listig ingerigt, dat hij mij toch eindelijk zou gebald hebben.
(Het vervolg hierna.)

DORA

E N

ALONZO.

(Vervolg en /lot van bi. 389.)

DORA kwam in bet Idooster, en be yond zich altlaar zeer
wel, in tie zoete hoop eener fpoedige verlosfing. Zij was
nu wel zulk een lief meisje, als ik er, na mij, aan elk braaf
jongeling een toewensch; maar zij had toch twee zwaklicdes
zij vertrouwde de mannen niet al te veal, en zwilgen
was hare zaak Met. Tot de eerfie vereischten van Naar kioosterleven behoorde eene vertronweling ., en haar bartsgebeim
was bet eerfte wat zij aan dezelve had mode te deeten.
Ongelukkig, echter, had doze nicuwe vriendin ook vein
oude kennisfen; onder dezen was DONNA ELVIR A. Deaelve bet geheim van DORA zoo warm uit het hart.
ELVIRA - men weer immers, hoe de Er, rt a A's zijn,
thans nit DON JUAN
ELVIRA geraakte buiten zichzelve, en wilde ach! war witde zij al niet, vooral daar zij
dit berigt joist op het tijdflip ontving, dat zij A L ONZ o ontetwijfeld aan bare voeten verwachtte, daar hij, oin die noodlottige brieven, thans zoo dikwijls bij haar kwam, en daar
de onniandigheden van Boning FILIPS gedurig benaauwder
werden.
De a. L v IR A ' S zijn echter niet alleen driftig; zij zijn ook
gellepen. Zij begreep weldra, dat zij met drift bier nets
konde nitvoeren, maar wel met list. Het eerfte, wat zij
deed,
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deed, was, dat zij voor ALON20 alles geheint hield, wat
zij vemomen had; het tweede, dat zij die vertrouweling zorgvuldig onderwees; en haar eene aanzienlijke belooning beloofde, wanneer zij de ontvangene lesfen getronw en met beleid
ten uitvoer bragt. Daartoe nu was het nonnetje een gefchilco
perfoon.
Men bragt dien .dag weder eene nienweling in het klooster,
die mooi genoeg was, om aanflonds de oogen aller zusteren
tot zich te trekken, en zwaarmoedig genoeg, om die oogen
te vestigen. „ De arme AGATHA is voorzeker regt ongelukkig!" zeide D o EA op een' avond tot hare vertrouwde:
wat mag haar wel deren?" Daarvan wist de vertrouwde
joist ZOO veel als ik namelijk niets; zij haalde de fchouders op, en antwoordde met een treurig gelaat: „ Wat zonde het arme kind angers deren, dan het gewone lot van, onze
Berne meisjes? Ongelukkige liefde. Arme AGATHA!"
Ongelukkige liefde! Op dit woord ontroert het hart van
elk jong meisje. DolA wilde weer weten. De vertrouwde
hernani zuchtende: ,, Het gaat hoar, zoo als duizen'clen
ontrouw van dat meineedig geflactit. — — Maar vergeef
de gefchiedenis moet geheim blijven!" — en, hoe zecr DOdat niet
RA ook aandrong, zij zeide geen woord sneer
zeer moeijelijk is, als.men niers weer. Onder het voorgeven
van vermoeidheid, verwijderde zich het nonnetje , opdat
de vonken, welke zij in het ontvlambaar hart van DORA
geworpen had, regt mogten glimmen.
Zij glommen ook maar al te wel. D o it A lag Lang
loos in hoar bed, en toen zij eindelijk in 'hap viel, zweefde voor hare verbaasde blikken — even als voorbij die van
MACBETH eene rij van koningen eene rij van trouweJoozen, en, even als gene alien naar BANKO geleken, zoo
geleken deze alien naar ALONZO. Dat was erg; maar, het
werd nog erger.
In den vroegen morgen reeds was ELVI RA in bet fpreekvertrek , en begeerde hare vriendin te , zien. Deze kwam en
verhaalde. Men was tevreden en nam nieuwe maatregelen.
D OR A had dezen morgen ook Diets dringenders, dan voor
hare vriendin haar met zorgen vervuid hart te openen. Zij
zocht haar oven!, en eindelijk ook in het fpreekvertrek;
ELVIR A ging fpoedig been, en de vertrouwde Eland verdrietig op. „ Ik heb u gefloord,',! zeide DORA; „ moat ik
1110e4

ZIORA

!N ALONZO.

429

ik werd onwe6rItaanbaar tot u getrOkken. Mija
moest
hart! helaas, mijn arm hart; Maar vergeef mil, ik zie, ik
heb u verdrietig gemaakt."
„ Niet gij, mitne lieve!" hernam de vertrouwde, „ hebt zulks gedaan, maar het meisje,
hetwelk gij zaagt henen gaan. — Zoo fchoon, zoo bevallig,
zoo verftandig, en toch
— helm! wij vrouwen worden, in zekere betrekkingen, niet eerder v66r dat wij
kinderen hebben, die reeds weder dezelfde dwaasheden kunnen begaan. Deze teedere ziel komt tot mij, zoo gelukkig
als in het paradijs, om mij in vertrouwen te zeggen, dat federt korten tijd een zeker jongman... en nog wel eon krijgsman... helaas! zij merkt het onweder niet, hetwelk boven
haar onfchuldig hoofd zamentrekt." —
Hoe meer de vertrouwde bleef iteken, des te nieuWsgieriger werd D Ott Te vergeefs! „ Mijne tong is gefnoerd
door een heilig woord," zeide de zuster, en gisteren hebc
gij nog ondervonden, dat ik zwijgen kan, als het graf."
Echter liet zij zich toch zoo veel ontgtippen, dat juist die
jongeling, dat juist die krijgsman Bt. VIRA om liefde ge.
fmeekt, haar hart getroffen, en haar eene eenwige trouw ge
zworen had. „ En zij gelooft dic, die ongelukkige!"
voer zij voort; „ zij gelooft het, hoewel zij weet, dat hij
nog onlangs hetzelfde gezegd heeft aan een ander gevoelig
meisje, dat misfchien, voor het vertrouwen op hem, zon
wilien fterven."
„ Wie is die ellendige?" riep D o R A , en ♦erfchrikkelijke
voorgevoelens doorkruisten haar hart.
Verlang niets van mij, dat tegen mijnen pligt ftrijdt,
tie lieve! Elk geheim is mij heilig." — Iii het eerst verging
n oa A bijkans van angst; toen nam zij een befluit. Dien
nvond fcheen zij welgemoed, bezocht het lieve zusje, bood
haar zoeten wijn en inoeperijen aan, en bragt , als toevallig,
bet gefprek weder diar, waar zij hetzelve des morgens afgebroken hadden. De zwijgende betuigde op nieuw hare gebeimhouding, fchilderde echter zoo naauwkettrig, dat het origineel niet te miskennen was, en toen zij de uitwerking ontwaarde, ontviel haar, bij ongeluk, de naam van ALONZ o.
D orts. viel bijkans van zichzelve, en de vriendin zeide heel
onfchuldig: U deers immers niets, mime lieve? maar gij
Inoest was gaan rusten, mijn kind!"
Droevige nacht! Den anderen morgen ontving zij we! en
Gg
brief.
IdENGELW. 18:7. NO. 9.
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briefje van ALONZO, een voorbeeldig teeder briefje; belaast
wat kon dit helpen? D ORA recenfeerde — zoo als andere
lieden ook wel doen — volgens hare toenmalige
ming, den fchrijver; toen was het bedaarde
koud; het
ljne — gedwongen; het hartelijke — geveinsd; het vurige
overdreven.
Eerlijke LEPORELLO! " zeide zij tot den brenger, „ hoe
gaat het al zoo?"
God dank, zeer well"
„ Gij kent immers eene zekere DONNA ELVIRA?"
„ Oh ja! kent gij die ook?"
• Eenigzins — zij is thans ziek." —
• Ziek? Wel neen! Dat moest ik immers ook weten."
• Ja, ja! gisteren is zij ziek geworden." —
n War men niet al zegt! Dat is zuiver nit den duim gezogen — waarlijk! Gisteren morgen heb ik een' brief voor
mijn' heer van haar gehaald; 's middags heeft hij bij haar gegeten, en 's avonds heb ik wear een' brief daarheen ge.
brag." —
Voorzeker hebben zij thans elkander wel veel te fchrijyen I "
„ Dat moet wel zoo zijn! De brief, dien ik afhaalde, en
die, dien ik wegbragt, waren beide mooi dik."
En echter fpreken zij elkander dikwWs."
Dat moet wel niet toereikend zijn." —
Dar geheimzinnige in hun gedrag... niet waar?"
" Dat is het juist, wat mij verveelt! Mijnheer is nooit zoo
geweest. Heden heb ik een paar fchoenen verileten, om al
de fchuldeu van mijn' beer te betalen. Dic is altijd een tee.
ken van zijn vertrek geweest — maar ik hoor nietst "
Hoe? war? zijn vertrek?"
• Ja, ja! Den grooten koffer heb ik naar beneden moeten
flepen; en hij zelf pakt in, en zoo in de !Hite, dat ik razend
zou kunnen worden — en daar ginds bij die D ONNA gaat
het even zoo. Toen ik voor een oogenblik , daar kwam,
dat was een loopen en een jagen, een opfchikken en een
voorbereiden — Met anders dan a/sof er bruiloft zou zijn.
1k vroeg uit alle hooge en lage toonen — te vergeefs!
ik werd bovendien nog uitgelagchen."
DORA was in vertwijfeling. Hoe verre was zij er van
uf, om het verband te vatten! Buicen het klooster, namelijk,
›.1
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was het nog veel onfluimiger, dan in hetzelve. Dezelfde
brief, Bien LEPORELLO van ELVIRA gehaald, en des
avonds teruggebragc had, bevatte de tijding, dat Aartshertog
KAREL naar Madrid op weg was — eene tijding, die P AN.
DOLFO, ELVIRA en alle Oud - Spanjaarden in de levendig
ite vreugde , alle wijnkoopers, illumineerwerkers en kaarfenkoopers in de drukfte bezigheid, A LONZ A echter in de
grootfte verlegenheid bragt. Zijn Vorst moest de hoofdftad
verliezen1 hij zelf fpoedig vertrekken! zijne beminde verlaten! en voor den partijzuchtigen, thans van blijdfchap uitge.
latenen papa kon de reden zijner vlugt nu niet /anger verbor7,
gen bliiven!
Dit bleef zij ook Met. Thans, dear het geluk zich voor
de partij van KAREL fcheen verklaard te hebben, brandde
de partijzucht den ouden beer zoodanig op het hart, dat hij
in het Kanonnenregt eene oproeping aan alle getrouwe Spanjaarden plaatfte, om openlijk in rij eu orde op te treden, de
hoofden der tegenpartij te vatten, en dezelven, benevens de
gouden fieutels der 1/ad, voor des overwinnaars voeten te
leggen. Daarover gcraakte ALONZO in drift; de heeren ontmoetten elkander — ALONZO ontdekte zich
PANDOL.
F o raasde. „ Beer!" riep hij, gij hebt mij een fluivertje
te verdienen gegeven; hiermede vergelde ik u dit: zijt vrij!
Maar hoor: voorleden maandag heeft onze onoverwinnelijke
gebieder negenduizend foldaten van uwe partij doodgeflagen — dus zijt gij, federt maandag, een hoogverrader en re.
het — dus een lijfflraffelijk misdadiger — dus eo ipfo buitea
alle burgerlijke regten en wean — dus, al waarc gij met
mijne dochter gecrouwd, behoefde ik hear niet aan u te laten — dus nog veel °minder, dear deze zaak onder ons geheel op woorden berust." — —
ALONZO hop in vertwijfeling henen en naar huis. , L EVORELLO! " riep hij,
pak het overige in, en betel paarden!" — Waarhan?" „ Tegen middernacht op den
weg near Portugal." — Z0 zal, zij moet m ij volgen, de
lieve, de getrouwe!" Dus dacht hij, en fnelde naar het
klooster.
Courantiers, echter, hebben een' fijnen nem. PA NDOLat o had zich nog meet gerept
en we/ insgelijks near het
klooster! Hier bevel
dat, btjaldien een Officier, die er
zoo en zoo nitzag, of een bediende, zoo en zoo gekleed.
G g 2
mop
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mogten komen en naar zijne dochter vragen , men Wks haat'
niet zeggen mogt, ook niets fchriftelijks van die heeren aan
zijne dochter geven, veel minder haar met dezelven laten
fpreken. De Abdisfe beloofde alles fliptelijk te volbrengen.
Thans fnekie de oude naar DON DIEGO. Hij redeneerde al.
dus: „ Vertrekt ALoNzo, dan krijg ik geene berigten meer,
en mijn ambtgenoot fleekt mij de loef af; DORta ech:er, die
geene partijliefde kent, built en jammert mij de ooren vol;
dit moeten wij verhelpen door een dubbel huwelijk — tusfchen de couranten en de jonge lieden."
„ Mijn vriend!" dus begon hij, „ gij hebt de tijding van
den intogt oozes gebieders ook vernomen? Gode zij dank!
de oorlog is ten einde, en de vrede komt ; maar, helaas! de
nieuwstijdingen zullen zeldzamer worden."
„ Daarover lach 1k; mij zullen ze niet ontbreken," hernam
DIEG 0 fchertfend.
„ Zoo waarlijk? wat ik zeggen wilde, vriend! de
vrede heeft ook nog andere gevolgen; bij voorbeeld, de
meisjes kruipen niet meer zoo vreesachtig in de hoeken. Het
was bij mijne dochter ook anders niets dan vrees, wat hoar
in het klooster_ dreef; thans zien wij het. Zij is wel van eene
groote deugdzaamheid; en boor eens, dit mag ik zeggen,
hoewel ik haar vader ben, zij is thans fchooner dan ooit; zij
is nog zoo wat gegroeid — verdant gij mij — door het goede
voedfel. Gij lacht?Ik had er niets tegen; maar zeker,zeker...
War wilde ik 'ook zeggen? Ja, om weer op ooze zaken te
komen, wij konden dat veel gemakkelijker waken — door
eene vereeniging, meende ik, zonder eenig nadeel. Om onze wederzijdfche inteekenaren te behouden, behoefden wij
maar de titels in elkander te fmelten; bij voorbeeld: geketend
Kanonnenregt , of Kogelregt. Het eerfle zou niemand verNan , het tweede zoo doed lagchen — twee groote voordeelen voor het werk." —
Intuslchen hoorden zij postilions blazen, liepen naar het
venfler, zagen eenen ftatigen heraut tusfchen de trompetters,
volgden met verbazing dien trein, zagen, hoe hij voor het
randhuis ftiihield, en vernamen — den bloedigen veldflag aan
den Taag. „ Hemel en aarde!"riep PANDOLF 0, en floeg de
handen over het hoofd zamen. „ Onze onoverwinnelijke held
zoo fchandelijk overvallen, door eene handvol y olks verflrooid
en vernietigd, en die FILIPS aan het hoofd van ziju leger
op
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op weg naar de flad! o Mijn getrouw hart! en, o ramp! mijne welgemeende oproeping! ik ben verloren!"
„ Ja, dat zijt gij, heer!" riep DIEGo, en rektezich zoo
lang, en blies zich zoo dik op, als hij maar kon. Gij
weigerdet mij uwe dochter — ik weet zeer wel, waarom. Ik
zweeg, tot dat het de regte tijd ware. Nu is hij daar! Mijn
befluit is genomen; gij moet,gefnuikt en zoo klein gemaakt
worden als een mosterdkorrel, en dan verbrijzel ik u fpelende." — Hierop ging hij fpottend he6n.
ALONZO was intusIchen aan het klooster • gekomen, en
had gretig begeerd met DORA to fpreken. Dit werd hem
ronduit geweigerd. Hij was geen nieuweling; hij liep naar
huis, fchreef,, Met al bet vuur der ziel, wat zij weten moest,
nam een fraai beursje met nog fraaijer goudgeld mede, en
klopte nog eens aan de kloosterpoort. Toen hij de oude
deurwachtfler op hare muilen hoorde, flapte hij ter zijtie,
hield het beursje, zacht fchuddend, voor het geopend fchuifje, en eerst toen hij aan de vriendelijke Item ontwaarde, dat
die kunstgreep werkte, trad hij ten voorfchijn. „ Zijt gij
het wea. , lieve jonge heel'?" zeide deurwachtfier. „ Het
fpijt mij, maar de Abdisfe heeft het geflreng verboden — ik
durf u waarlijk bij zuster Doan niet aandienen."
Dat is niet ,noodig," hernam L ON z o. „ Hoortgij
g,
hoe dof het beursje klinkt2 Niets dan good. Dit alles is voor
u, zoo gij dezen brief flechts overhandigt."
„ Lieve jonge heer, dit is even geftreng vorboden; ik durf
dien brief waarlijk niet overhandigen. Maar — wilt gij veroorloven? (Zij wreef bet beursje beproevend tusfchen hare vingeren.) Er words immers niers, itrijdig met het zielsgeluk van
DORA, in dezen brief begeerd? Nu, dan kan men wel was
wagen! Ik meen this :zuster Doan heeft eene vriendin, waarvan zij onaffcheidelijk is, en :Ian welke zij alle hare geheimen toevertrouwt. Aan deze moest Hr den brief geven —
clan ben ik der Abdisfe niet ongeboorzsam; en deze mag hem
verder bezorgen — dan is zij het ook niet, oinciat het bevel
alleen aan mij gegeven is."
Wie was gelukkiger, dan ALONZO? Hij gaf den brief en
het beursje, en verwachtte Diets zekerder, dan waarom
bij zoo vurig gefineekt had — na eenige uren, langs clenzelfden weg, en voor denzelfden prijs, een gundig antwoord to
vntvangen.
Gg3
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De anne brieffchrijverl De denrwachtfter deed wel haar
best; zij maakte eene breedfprakige inleiding bij de vertrouwde, en gaf den brief niet eerder over, v66r dat zij dezelve
ter bezorging genegen vond. Het verflaat zich echter van
zelve, dat deze vriendin hem, in fliite, in duizend ftukken
fcheurcie. Het werd avond. ALONZO hield zich in eene
dier voorfteden verborgen , waar men van de groote verandering in de ftaatzaken niets wist, eensdeels om de verraders
te ontwijken, anderdeds om nader bij het antwoord zijner
teminde en bij den weg naar Portugal te zijn. Hij ging mar
bet klooster — de deurwachtfter had geen antwoord. Hij
fchreef nog dringender; die brief had hetzelfde lot, en het
boosaardig bedrog der getrouwe vriendin kon des te gemakkelijker verborgen blijven, omdat DORA dien avond — zoo
als wij aanftonds hooren zullen — Diet meer in het klooster
was. Mismoedig Ilapte A L ON z o in het rijtuig, vertrok
maar zijne bloedverwanten in Burgos, tot dat hij van zijnen
— zoo als hij toen meende, ongelukkigen — Koning beriglen mogt ontvangen.
Kan men zich nog grooter verdriet merbeelden? PANDOL7 0 ondervond het. Het gemeene y olk, dat zich alrijd tot
denzulken keert, die overwinnend over deszelfs hoofd ilapt,
trok fchreeuwend door tie itraten, dreigde de vrienden der
Dude regering met galgen, en bewees de voorkeur der Lien.
we regering met ijzeren bouten. PANDo r.F o liep bij alle
lieden van aanzien rond, om te vragen , of de overwinnaar
enen courantfchrijver, zoo als hij was, wel zou doen hangen of braden? — hij vroeg, hoewel hij wist, dat die beeren van de zaak zoo weipig wisten als hij. Eindelijk wees
men hem naar den Kommandant van de itad. „ Wees gerust,"
zeide deze zeer goedharrig tot hem. „ Ik ben verzekcrd,
dat geen Vorst ter wereld van u en uwe couranten de mince
kennis draagt, en ook nooit daarop letten zal."
Di t was een doodfleek voor den ouden. Ilet vertroostende van dit antwoord geloofde hij Diet; voor zoo niersbeduidend te worden verklaard, dit kon hij niet verdragen.
Wanhopend ging hij naar huis, en floor zich in zijne kamer
op; toen werd hem de courant van D IEG o, voor den volgenden dag, nog nat van de pers, gebragt, welke eerst den
nieuwen overwinnaar een herhaald welkom toejuichte, verVolgens alle de aaufpraken bevatte, welke dien avond op den
fchouw..

DORA EN ALONZO.

435

fehouvvburg zouden plaats hebben, dan eene Menigte opfchrif.
ten, welke bij de algemeene verlichting der fled zouden pronken; dit Mies met DIEG O's naam geteekend — en, wel is
wear, reeds vooraf voor den intogt des Aartshertogs KAREL
vervaardigd — en eindelijk, onder den titel: Hoe zal hij ze
vinden ? met eene kluchtige fchildering van den invloed ein.
digde, welken deze gelukkige gebeurtenis op de aankleveri
van de tegenpartij zoude maken waarbij dan allerlei luimige en tastbare uitvallen op onzen ouden en zijns gelijken de
gelukkigfle waren.
Het blad ontglipte p ANDOLFO ' S bevende hand; hij zonk
neder op eenen floe!, en werd door eene beroerte getroffen;
en, daar de natuur meescal die leden het eerst firaft, welke
het meest gezondigd hebben, zoo verlamden zijne tong ert
zijne regterhand. De buren kwamen; zij konden hem niet
begrijpen; zij haalden dus de dochter uit het klooster.
De goede DORA vergat haar eigen leed , om den armed
papa regt liefderijk op te pasfen. Vergeefsl De dag kwam
aan; op wile firaten verhief zich het gejuich; toen kwam de
aanval weder, en verlamde de geheele regter zijde. Toen nn
FILIPs binnentrok, voorbij het huis van PANDOLFO,
waar juist eene fchaar toonkunflenaars geplaatst was; toen
deze. nu, op Leven en dood, bliezen en fpeelden, terwiji
het y olk luidkeels fchreeuvvde: „ Level level" men — flied
de arme man, en de crane') der goede dochter konden hem
niet weder doen oncwaken.
De overwinnaar had de voorzigtigheid, overal , waar hij
kwam, de kasfen en de posterijen in beflag te nemen, opdat
van ailes , coat hem betrof, niet eerder kennis tot het pnbliek kwame, viler dat hij zelf goedvond die te geven. Dic
deed hij rhans met zoo veel te meer zorgvuldigheids , daar hij
wist , dat in Madrid de kasfen en de tegentlrevers talrijk
waren. \ranhier dan ook, dat A t ON z o eenige weken in
Burgos was, velOr dat bij tijding kreeg van den gelukkigen
ommekeer van zaken. Thans vloog hij terug, om zich aan
de voeten van zijnen Vorst en in de amen .van zijn meisje
te werpen; want hij dacht , dat de oude heer nu geene zwarigheden meer konde maken hetweik dan ook het geval
was.
Hij kwam aan het klooster; men gaf hem berigt van DANDOLFO ' s dood , en van DoRA ' s increk in hag huis; daarheGg4
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henen begaf hij zich nu, en trad binnen, zoo als de Roping in H AMLET met een vrolijk en den treurend oog.
DORA ftond juist voor den fpiegel, om uit eenige modellen
van rouwhoeden dien nit te zoeken, welke met hare droefbeid het voordeeligsc flrookte; toen zag zij A L oN z o —
bare tranen vloeiden , en teedere verwijtingen volgden. De
sninnaar begreep er geen woord van, en vreesde reeds, dat
de (mart eenen zekeren invloed op het denkvermogen van
zijne vriendin had gehad toen zij ELVIRA noemde, hij
dezen naam als eenen draad opvatte, en aan denzelven allengskens den geheelen zamenhang harer verwijtingen vastknoopte. Hoe ontroerd waren zij, beiden! hoe hartelijk
fchonken zij elkander vergiffenis! hoe teeder betreurden zij,
dat de diepe rouw hen noodzaakte, hunne vereeniging nog
ten half jaar nit te ftellen!
Op den laatfien dag van dit half jaar, echter,, kwam bunIIe des te gelukkiger tot nand. D 0 N DI EG o had, onder alien, het fchoonfle bruiloftsdicht ingeleverd ,
opdat A LONZO hem den nieuwen Koning mogc aanbevelen,
wanneer men iemand tot felirijver van eene nieuwe hofcou.
rant mogt zoeken. ELVIRA, op den naam AL oNz o veriiefd, wreekte zich van hem — in de amen van een' zijner
naamgenooten.

NA DE HERSTELLING MIJNER KINDEREN.

Dartelt vrolijk aan mijn zijde , kind'ren ! waar mijn hart voor fast,
ydet het blosje der gezondheid weer gefierd op 't lief gelaat.
Dartelt vrolijk aan mijn zijde, kind'ren! waar mijn ziel in leeft.
Ja, ik voel het, wat de Algoedheidmij ,in u , m:jntelgen! geeft;
'k Voel het , heden , meerdanimmer, nu het bang gevaar verdween,
En de nacht is weggevaren , waar geen lichtftraal mij omfcheen ;
Nu ik u, verlost van 'c lijden en ontheven aan de fmart,
Weer mag drukken , weer mag presfen aan 't verruimde vaderhart ;
Nu de wrange lijdensbeker is geledigd tot den grond ;
Nu ik alles dacht te derven, waar ook alles wedervond ;
Nu mijn hart, bij 't reinst genieten , u de lens der blijdfchap geeft.
zij de , kind'ren! waar mijn ziel in leeft.
Dartelt vrolijk aan
Hoogstweldadig, o mijn telgen! was dat lijden, was die fmart:
'c Bragt u, kon dit moglijk wezen! nader nog aan 't ouderhart.
VrOg"

NA DE HERSTELLING MIJNER HINDERER.

437

Vteugde moge ons bloemen telen , maar de fmart kweekt liefde en
min,
En het hart, drinks nektarteugen uit den lijdensbeker in.
Liefde leert haar krachten kennen bij het klimmen van den flood.
Liefde wint den zwaariten kampftrijd ; zij is iterker dan de dood !
ja , mijn telgen ! 'k heb geleden , toen ik, rustloos , afgemac,
Met terneargeflagene oogen , naast uw ziekbed nederzat :
IVIaardeliefde fchonk mij krachten; zij gaf hoop en moed en troost,
En mijn weenen werd aanbidden van den Vader van mijn kroost ;
Dat aanbidden werd gelooven: God is altoos wijs en goed !
?t Schonk de langverloren' kalmte we& aan mijn gefcboktgemoed.
Schatten ! 'k hield u voor verloren , in den druk der droefenis ;
'kZag mijn b/oempjes reeds verwelken,en ik treurde om haar gemis;
Hield het fcheiden reeds als zeker, en mijn fomber fnarenfpel
Klonk en wedrklonk Tangs de wanden , reeds voor u , het jongsc
vaarwel !
'kZag de lijkbaarreeds voor de oogen,daar de hoop mijn ziel begaf;
Telgen ! 'k zag , in mijn verbeelding , u reeds dragen naar het graf;
'k Zag mijn woning uitgeflorven , en geen ilanflend kinderwoord ,
Eens mijn wellust en mijn hemel , werd meer aan mijn' disch gehoard :
lc Vont/ mij van mijn kroost verlaten ; 'k zag mij , met mijn gade
alleen,
Nu eens klagend, dan warzwijgend,'t zware levensfpoor betreen.
'k Hield het alles reeds verloren ; maar,, ik heb mijn' fchat waromi
Hier voegt juichen en aanbidden ; 't hart zij bier her heiligdom
13ij dat vreezen voor'c verliezen rijst de waarde van den fchat,
Die, in 't leven, ons gegeven , alles voor de ziel bevat.
Bij dat duchten, bij dat fchokken, bij den angst, die 't hart beroert,
Wordt de band der huw'lijksliefde vaster nog om'tkroost gefnoerd.
Waar kan redding ooit doen juichen,dan na't prangen van den nood?
Waar praalt ooit het /even fchooner, dan na 't wijken van dendood?
Wie zal ooit de lente roemen , in haar fchoonheid, jeugd en prachr,
Als de winter haar niet voorgaat met zij n' langen doodfchen nadir?
Kronkeit bier de weg van 't leven nimmer door een zandwoestijn ,
Dan kan zelfs het zalig Eden voor het hart geen Eden zijn.
o, Mijn dierb'ren ! 't was uwredding uit gevaar en fiervensnood ,
Die voor mij een bran van we/lust, rein en onvermengd , ontiloot.
.Alles wisfelt bier op aarde ; ramp en voorfpoed , vreugd en druk.
Op bet Ajdeu volgt verblijden ; op de droefleid , waar geluk.
Nftast
Gg$

4S1

NI DE

HEMMING InijNER IMIHAREN.

Naast den bitt'ren lijdensbeker flaat de fchaal van 't hoogst genot.
Alles wisfelt en verandert onbeftendig is het lot.
Maar,het bitere van dit leven maakt den kelk der vreugd eerst zoet
Eu het Anaken van ziju teugen doet den matten pelgrim goed.
Maar dat duchten , maar dat fchokken , maar de vrees , die 't hart
benaauwt ,
Schenkt der rust een hooger waarde,als zij ons vertroosting dauwt.
Hoe verkwikkend is de kalmte , als de norm heeft uitgewoed ,
En de glans van maan en ftarren zich weer fpiegelt in den vloed I
Hoogstweldadig is het lijden : 't voert en lei& ons tot genot;
Brengt ons hooger doelwit nader, en de juichtoon klimt tot God!

Dichters! kunt gij , in uw zangen , fchetfen , wat een vaderfmaakt,
Als bet aanzijn van zijn telgen zijn geluk volkomen maakt ?
ja , gij moogt dat heil gevoelen , bij den aanhef van uw lied;
Maar het fchetfen, in uw zangen , dichters ! neen , dit kunt gij Hier.
't Is een namloos zielsgenoegen,blijdfchap, die 't gemoed verrukt,
Maar door woorden nook omfchreven , door geen taal nog Dirge.
drukt !
'k Yoe! het; maar ik heb geenklanken , waardig 't goed , voor mij
bewaard.
Telgen ! telgen ! 'k heb uweder : ja , gij zijr , door God, gefpaard!
o, pat fmaken , dat genieten van de zoetfte vrucht der min
Heeft voor onders , die 't befeffen , heeft voor mij den bemel in!
Komt clan, dartelt aan mijn zijde,kitid'ren! waar mijn hart voor flaat,
Met her blosje der gezondheid weer gefierd op 't lief gelaat.
,I.■•••••■•

Keen, ik heb n niet verloren , en mijn boezem beeft niet meet*:

't Eenmaal kwijnend levensplantjewast en tiert en block nu wear.
e, De blijdfchap kiest weer woning, waar mijn hand den treurcoon
floeg ,
Vlaar ik , fchreijend, van Gods goedheid, 't leven van mijn kind'ren
vroeg 1
Vreugd vervangt de boezemfmarten , en bet danklied mijn geween;
It Heil des !evens, dierb're telgen ! dartelt, met u, om mij been.
Komt , aan't harte van uw' vader , kind'ren waar mijn ziel in leeft :
'k Mag a weer gezond aanfchouwen, en genieten , wat God geeft.
Darrelt vrolijk aan mijn zijde , thans verlost van Iced en pijn ;
'k Heb met u den druk gedragen, ook uw vreugd zal mijn_ zijn,
Vader 1 waar Gij zielen ftrengelt door zoo rein een' liefdeband ,
Worth de wellust reeds genoten van volmaakter vaderland!
1V. H. wAaNsiNCit, BERNS/.
5 Febr. 17.
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(Uit het Engelsch.)
Bij een overzigt van Parijs onderfcheidt zich het Hotel des
Invalides door deszelfs vergulden koepel, een ongemeen verfchijnfel in de Europefche bouwkunde, den aanfchouwer luid,
als 't ware, toeroepende, dat eene wenfchelijke rustplaats
voor den krijgsman, in den dienst verminkt of verouderd,
een voornaam voorwerp is van de zorge der natie en van den
Vorst. Een gevleugelde leenw, een zegeteeken , der aanzienlijke Republiek van Venetli °mould, (naderhand echter
teruggegeven aan den Senaat van fie7letië) flaat op een hoog
voetfluk bij den ingang der laan, die naar de poort of bet
ijzeren hek leidt. Het gebouw vertoont flechts ddn breed
front, doch is voor het overige vierl:ant, bevattende in zich
verfcheidene binnenplaatfen, met galerijen, waarin omitreeks
drieduizend perfonen kunnen verzorgd warden. Men outdekt
in elk gedeelte van dit hospitaal eene groote oplettendheid op
verfche lucht en zinde4jkheid. De flaapkamers der patienten
hebben eene volkomen vrije lucht door venders over de bediteden, die het uitzigt hebben in kleine tuinen. Voor de bedfteden hangen witte gordijnen, en naast dezelve ftaat eene latafel: de tinnen bekkens voor de foep fchitteren u tegen door
hunne belderheid. Men vindt er tuinen voor hen, die in that
zijn otn te wandelen, met overdekte plaitfen, om hen te befchutten voor regen en zonnefchijn. De eetkamer der of&
cieren is verfierd met gefchilderde afbeeldfels der fteden, in.
genomen in den jare 167e. De kamer der foldaten bevat at.
teekeningen flechts van de fehetfen der fterkten, in het jaar
1667 veroverd. De groote keuken is hoog van verdieping en
zeer zindelijk , doch, naar het uiterlijke aanzien, niet groat
genoeg voor zulk een geflicht. Er is een afzonderlijk nook.
Inns voor de apotheek. De kapel heeft niets bijzonder
flekends ; maar men heeft de grootfle oplettendheid en kosten
befteed aan dat gedeelte van bet gebouw, dat onder het dak
is, en aan het dak zelve. De bouworde van dit gedeelte, in
de gedaante van een kruis, is allerfchoonst; de grond van de
rotoude en der bijgelegane kapellen is van marmer, verfierd
met fleurs de Us. flier is een gedenkteeken ter eere van v A dB A N opgerigt , zoo als het bijfchrift luidt, door Zijnc
jes-
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jesteit den Keizer en Koning , 1807. Nog een ander gedenkteeken voor T UB EN N E, die verbeeld wordt ftervende in de
armen der overwinning in bet gevecht van Turkheim in 1675,
in basrelief. Het binnenfte gedeelte van den koepel en het
verhemate is verfierd met fraaije fchilderijen in rijk vergulde
lijsten. Dit hospitaal was oorfpronkelijk gefticht door L (IDE W IJ K DEN

XIV.

Het Vondelinghuis is nu gefteld onder het opzigt van hergene zij noemen la Maternite. Het gebouw bevat flechts een
bonderdtal bedden, of liever ijzeren wiegen, in den groot
vertrek, behalve eene kamer voor zieke kinderen; deze wiegen zijn voorzien van witte kleeden, en het vertrek fchijnt
ruim genoeg voor het gemelde aantal kinderen onder de twee
jaren; want na dien ouderdom zendt men hen naar andere
buizen, die zij Hospices des Orphelins (Weeshuizen) noemen.
De honderd wiegen in dit vertrek zijn niet altijd bezet, hoewel fomwijlen het getal Diet toereikt. Daar dit Inftituut gezegd worth van grootere uitgebreidheid te zijn dan_eenig an.
der van die loon moeten vreemdelingen, die het bezoeken,
natuurlijk verbaasd ftaan over bet geringe aantal van kinderen, die bier verzorgd worden; maar zij Nan nog meer
verbaasd , dat het aantal, dat bij minnen te platten 1ande be!teed is, v-eertienduizend bedraagt. leder kind, dat bier gebragt wordt, heefc een nommer aan zijne routs vastgemaakt,
Ant bij alien geregeld op elkander volgt, en r'elken jare met
No. i van voren of aan begint het nommer op dezen dag
(i6 September) was iets hooger dan 3,600.
Van de Hospices des Orphelins , naar welke de vondelingen
verzonden worden, wanneer zij twee jaren mid zijn, vindt
gij er een in de Rue St. Antoine. Dit is een zeer goed gebouw, influitende een groot vierkant plein, met boomen beplant, en eene ruime kapel. De vertrekken zijn luchtig en
zindelijk, en het huisraad netjes onderhouden. De kinderen
zien er zindelijk genoeg uit, dock niet zoo als wij het in
Engeland gewoon zijn. Zij zien er tevens gezond uit, de algerneene ligchaamsgetteldheid van Franfche kinderen in aan'clerking genomen zijnde. De meisjes naaijen het linnengoed
voor haarzelve en voor de jongens, wanneer dezen op een
beroep gezonden worden. De voedfters behooren tot eene
geestelijke orde, en hebben een zeer eerwaardig voorkomen.
Verfeheideu hospitalen dram den naarn van Hospices

IN PARIJS.

441

cOrables, waarmede geene krankzinnigen bedoeld worden,
maar verminkten, hoogbejaarden en onherflelbaar zieken. Een
groot hospitaal van deze foort is er in de Rue Recollet, voormaals een monnikenklooster van de Recolletten. Het is een
fchoon, groot, fleenen gebouw, met een open plein tangs
bet geheele front, en bevat omtrenc vijfhonderd patienten.
In deze zelfde nabuurfchap is mede het groote hospitaal van
St. Louis , waarin men zich bepaalt tot lijders aan allerlei befmettelijke ziekten, waarvan het ongeveer twaalfhonderd
zich bevat. De lagere f/aapkamers zijn gewelfd en gewit, en
hebben elk drie rijen bedden, zonder gordijnen, en geheel
open voor de lucht. Ook yin& men er eene zeer groote
kerk. Val de Grace, een ander hospitaal, was voormaais
eene kweekfchool; een zeer fchoon gebouw, en een der fieraden van Parijs.

PERZISCHE ZEGELS.

in Pert:7 berust de geloofwaardigheid van eenen koopmansbrief, even als van eenen wisfel, doorgaans op het zegel.
Eerie behoorlijke onderteekening is in het geheel niet noodig,
en dikwijls zijn de ftukken met de hand der afzenders niet
gefchreven. Vandaar is ook het zegel van het hoogfle gowigt. In hetzelve ftaat de naam, en, zoo hij er eenen heeft,
ook de Eitel des eigenaars, zoo wel als de dagteekening,
wanneer het zegel gefneden is, gegraveerd. Het beroep van
eenen zegelfnijder vooronderltelt het grootfle vertrouwen, en
is niet zonder gevaar. Hij moet van alle zegels, welke hij
vervaardigt, een register houden, en wanneer den perfoon,
wien hij het verkocht heefc, hetzelve ontftolen words, of
wanneer bet verloren raakt, zoo zou de misdaad, om een ander volkomen gelijk to maken, hem het /even kosten. Hij
moet de wezenlijke dagteekening, wanneer het zegel gefneden is, in hetzelve aanteekenen, en diegene, wien het behoort, moet van het gebeurde door de geloofwaardigfle lieden een bewijs laten opmaken, en zijnen correspondenten
kennis geven, dat hij alle met zijn vorig zegel geftempelde
documenten en rekeningen, van den dag af, dat hetzelve verloren geraakt is, voor nul verklaart.
GE.
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V

arkens in wapenrusting ziju wel eens befchreven of aangeduid, ?mar het is moeijelijk perfonen te vinden, die als ooggetuigen dit zouden krnnen bevestigen; doch in Zuid-ifmerika dragen vele varkens laarzen, zoo als D E M ENoN v I re
LE, een geloofwaardig Sebrijver,, getuigt in zijne Reizen
naar Guaxaca. Eenen naauwen weg, zegt hij , in eene rots
vitgehouwen, bewandelende, had ik eene zonderlinge ontmeting; het was een Indiaan, die een paar varkens naar Guaxaca voortdreef. Zij waren monfireus groot, zoo dat ik genoodzaakt was op zijde te gaan en flaan te , blijven, om de
beesten te laten voorbijgaan. Terwijl ik oplettend naar dezelve keek, ontdekte ik, niet zonder uitbarfling van lagchen
over de misfelijke vertooning, dat zij eene foort van fchoenen, of liever laarzen, aan hadden. Wat! zeide ik in mijzelven , een varken gelaarsd, terwij1 de arme Indiaan, die
het drijft , barrevoets gaat! De varkens hadden in waarheid,
om elk der gewrichten hunner verdeelde klaauwen, eene laars
met eene zool van grof leder; en het geheel was zoo netjes
gemaakt „en (loot zoo naauwkeurig om de gewrichten, dat
ik in den eerflen opflag waarlijk meende, dat bet natuurlijke
aanhangfels waren, tot het dier behoorende. Ik fprak den Indiaan aan om onderrigt; hij fcheen medelijden te hebben met
nrijne onwetendheid, en antwoordde op eene zeer phlegmatieke
wijze, dat het gefchiedde om de dieren te bewaren voor bet
zweren der voeten. Bij nadere overdenking kwam mij deze
beweegreden zeer gepast voor; want de dieren waren zoo
vet, en zijn van nature zoo log, dat, waren zij niet gelaarsd
geweest, terwijl zij eenen togt van vijfentikintig mijlen moesten afleggen, en waren hunne pooten gewond geworden, zij
zouden neergevallen zijn, en zeker op den weg liggen gebleven.
•■■•••••••■111,11•104•101■11■

CATHARINA DE II.

n de haven van Kroonflad ontflond eenmaal brand aan boort,
Ieens
fregats. Er werden nafporingen te werk , om de
oorzaak dezes ongelukkigen toevals te ontdekken, hetwelk
Men algemeen aan eenen kwalijkgezinden toefchreef. Verfcheide-
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dene matrozen werden verdacht en geprangd om het misdrijf

to bekennen. De Keizerin, de zaak vernomen hebbende, antwoordde : ,Ik heb in mijne jeugd geleerd, dat de vermenging
van foal:lige koude zelffiandigheden van zelve vuur voortbrengt; welligt ontflond de brand door zoo een ongelukkig
toeval, en her zou creurig zijn, onfchuldigen daarvoor to
graffen." Zij flelde eene Commisfie aan, om het fregat to
onderzoeken, en de mogelijke aanleiding tot den brand na to
vorfchen. De Commisfie ontdekte, dat dezelve ontflaan was
door een vat olie, dat in den hoek des haards op een' hoop
roes was geworpe'n. Dit vermoedde men ten minfte, en berigtte het der Keizerinne, welke terflond het ontflag der befchuldigden gebood.
NAYF ZELF GE-110EL.

Pater D'HARROULS verhaalt:,,Toen Pater BOURDAL DUD
to Rouaan predikte, verlieten de kunfienaars hunne werkplaatfeu, de koopluiden hunne winkels, de advocaten de geregtshoven, de artfen hunne kranken, de oude wijven haar
fpinnewiel. Toen ik, na hem, aldaar predikte, bragt ik alles
weder in orde; geen mensch ging weer van zijnen post."
ONTUDIGE OPENHARTIGHE/D.

Den Inwoneren van de Stad Beaune, in Frankrijk , is zekere
naive trouwhartigheid eigen, die hen van alle hunne Iandslui.
den onderfcheidc. LoDEWtja XIV trok eens door deze
Stad. Hij werd op het Stadhuis geherbergd en onthaald. De
Maire en de overige Raadsleden maakten Z. M. aan cafe'
hunne opwachting. „ Inderdaad , Mijne Heeren," fprak de
Koning, wien de Bourgonje fmaakte, dien men hem fchonk,
uw wijn is lekker!" — „ o, Sire!" antwoordde de Maire
zeer flan*, „wij hebben er, die nog veel beter is."— „Waarfchijnlijk," hernam de Koning glimlagchende, „ bewaart
dien dan voor betere gelegenheden 1

EDEL ANTWOORD.

K

eizer FREDERIK D-E III werd gevraagd: welke menfchea
bij meest beminde. Dezulken , hernam hij, lie mij. tiler weer
swam, dan G o D.
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JAN ' S GEVOELEI4 OVER ZIJN ' HEER.

Mijn Jonker heeft een vreemde kwaal;
Men weet niet, MC hem deers;
En vinden wij niet fpoedig but,
Dan loopt het wis verkeerd.
Verleden zondag, 's morgens vroeg,
Riep hij: „ Mijn laarzen, Jan
En toen hij daarmee vaardig was:
Waar zijn mijn gespen dan?"

r

Aan tafel gaat het kluchtig toe:
Nog gistren — ha, ha, ha!
Blies hij, als ware 'c rijstebrij,
Uit al zijn magt de fla.
'k Had onlangs hem een boek gebragt:
Terwiji hij leest, (hoe raar!)
Neemt hij zijn pijp, en klopt die uit,
En roept finks: „ Binnen maar
Laatst zat zijn poedel naast zijn' floel.
et Was op een fpeelpartij.)
Hij houdt de kaart hem voor, en zegt:
„ Wat dunkt
fpelen wij?"
'c Gezelfchap, op een' zoelen dag,
Dronk onlangs buiten thee:
Hij neemc den trekpot, op mijne eer!
En giet er de asters mee.
Op onze laatfle hazejagt,
Daar ging het treflijk toe!
Hij legt zijn' fnaphaan aan, en — par!
Hij fchiet een magre koe.
Er fchijnt in heel de Apteek geen drank,
Geen kruid, dat hem gerieft:
De Dokter fpreekc van d' onderbuik;
Ik zeg: hij is verlieftH —
Vrij naar het Hoogduitsch.

IJ.

MENGELWERK.
VERHANDELIN0,
OVER
SIIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.

Door
GERRIT JOAN INIEIJER (*).

werd,
M
Haar het gevoelen der meeste Spaanfche Schrijveren, te
IGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Alcala de Henares , den 9 October 1547, geboren. Kort
na zijne geboorte begaven zich zijne ouders ter woon
naar Madrid. Volgens hunnen wensch zoude de jonge
CERVANTES een der drie hoofdvakken kiezen, welke toen alleen eenig vooruitzigt gaven, Godgeleerdheid, Regtsgeleerdheid, of Geneeskunde; hij had echter, naar zijne eigene belijdenis , zulk eene heerfchende
neiging voor de Dichtkunst , dat hem elke andere oefeDing mishaagde. De eerile proeven, •welke hij van zijnen aanleg voor cke dichtkunst gaf, verdienen alleen
daarom opmerking, omdat zij de eerftelingen van een
groot vernuft zijn. Daar zij echter geene bijzondere
verwachting inboezemden, werd CERVANTES niet
gezocht, en hij zag zich daardoor gedoemd, zijn leven
lang tegen armoedeen behoefte te woraelen. Mismoedig verliec hij in 1569 zijn vaderland, en ging naar Italia , alwaar hij door den Kardinaal JULIOA Quit VINT A werd opgenomen. Slechts den jaar bleef hij in het
huis van dezen, toen hij eenen nieuwen werkkring verkoos, welke met zijne toenmalige zielsgefteldheid beter
firookte.
Sultan s E L IM verbrak den vrede met Venetia, en
zond zijne vloot naar Cyprus. De Venetianen riepen alle
(*) Ultgerproken in de Maatfehappij Felix frierilis, den
sden Februarij 1817.
MINGZLW. 017. No. 10.
Hh
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le Mogendhe vooral v/us V, tot onderftand tea
gen de Turken op. Pius benoemde den Hertog c 0LONNA tot Vlootvoogd. In het eerfte jaar werd veel
verloren; in het tweede kwam men tot beflisfing, en de
flag bij Lepanto voltooide de luisterrijkfte overwinning,
welke de Christenen in de zestiende eeuw hebben behaald. CERVANTES, die als officier der Paufelijke
vloot in dezen flag diende, had zich daarbij een rnoedig
krijgsman bewezen, en het ongeluk gehad, zijnen linker arm te verliezen. Deze deerniswaardige verminking
weerhield hem Diet, na het einde van dezen oorlog,
die loopbaan te vervolgen. Hij trail nu in dienst van
zijnen . Vorst, Ironing FILIPS DEN II. Toen hij echter in 1575 van Napels naar Spanje wilde overfteken,
werd de galei, waarop hij zich be yond , door eenen Algerijnfchen zeeroover genomen , CD:CERVANTES naar
Algiers gebragt , alwaar hij,flaaf van ARNAUT DIAm , alles moest dulden, wat zijn nand, en de met
wreedheid gepaarde hebzucht van zijnen meester, onverdragelijks opleverde. Zijn toefland fcheen wel ingerigt to zijn, em' zijne ziel te verdrukken; maar,, in
plaats: van zijnen moed te verliezen, ontwikkelde zich
zijne lieldenziel nog meer , en waagde zich aan de floutfte en 'gevaarlijkfte ontwerpen tot herkrijging zijner vrijheld. De opziener der ilaven van MANI had, in de
nabijheid van Algiers, digt bij. de .zee , eenen
waarin een hol was. CERVANTE s ontdekte dit , outvlugtte uit zijne gevangenis , en verhorg zich in hetzelve. Zijn voorbeeld werd door vijftien andere aanzienlijke flaven gevolgd, die eindelijk den tuinman ,00k
eenen-flaaf, en eenen anderen gevangenen, door de be1ofte van vriiheid, overhaalden, dat de eene hen bewaakte, en de andere hun levensmiddelen verfchafte.
Verfcheidene maanden bragten zip in dit hol door, en
ademden alleen des nachts de vrije lucht , teen een ander gevangene, die van het geheim wist , zijnen losprijs betaal rle, en naar zijn vaderland terugkeerde. Hij
beloofde aan CER.VANTBs en deszelfs leedgenooten,
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em fpoedig met een vaartuig weder te keeren, en hen
uit de flavernij te verlosfen. Hij vervulde die belofte,
keerde nit zijn vaderland terug, en bereikte de 'boogte
van Algiers. Hij kendede Jigging van den twin en het
hol naauwkeurig; hij landde; het was nacht. Helaas!
zijn vaartuig werd ontdekt, en het gefchreeuw der
Mooren noodzaakte hem weder zee te kiezen. Onze •gevlugte gevangenen werden opgefpoord , en moesten nu
alle de wreede behandelingen ondervinden, welke bunne poging, om zich in vrijheid te ftellen naar bet
begrip der Barbaren, verdiende.
Alles , wat CERVANTES tot nu toe had doorgeftaan, en wat hij nog verder moest dulden, fpoorde
hem flechts aan, am nog meer te wagen. Hij was onuitputtelijk in ontwerpen. Viermaal zettede . hij zijn
ven . in gevaar; en, toen hem alley mislukte, beraamde
hij de vermetele onderneming; een volkotnen Oproer
Algiers te flichten , met het bepaalde doe], om de geheele Middellandiche zee, in ans, van zeeroovers
zuiveren. De bloohartigheid van eenen deelgenoot vet..
ried hem. Ca RVANTES werd in den flavenkerker
gebragt, alwaar hij reel ftreng bewaakt, maar echter
met die ondericheiding en achting werd behandeld, welke eene groote ziel in alle oorden , in alle betrekkingen
des levees en altijd weet in te boezemen.
Eindelijk werd door zijne rnoeder en zusters en andere menfchenvrienden zijn losprijs betaald. CERVAN■
T E s kreeg zijne vrijheid weder ; en, nadat hij omtrent
zes jaren in flavernij bad doorgebragt, keerde hij, in
bet begin van het jaar 101-, naar zijn vaderland terug.
De drift, waarmede hij zich nu weder aan de dichtkunst overgaf, vertoont ons de pijnlijke .onthouding,
waarin zijn vlugge geest zoo lang geleefd had. Zijn
voornemen, om der Zanggodinnen, de gezellinnen
zijner vroegere jeugd, getrouw te blijven, en, wat zijn
lot ook zij, van haar alleen eene vergoeding voor al
zijn , lijden te verwachten , was nu onwrikOaar gevestigd. Zijne eerfte proeve was de GALAT g A, een herden.
H h f.`,
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dersdicht, hetwelk geheel naar den geest des toenutati•
gen tijds meet worden beoordeeld. Kort hierna begaf
laij zich in het huwelijk; en, om in de daardoor veroorzaakte meerdere behoeften te voorzien, bepaalde hij
zich tot het tooneel, en fchreef, in den tijd van weisige jaren, dertig tooneelankken , welke meest alien in
den ftroom der vergetenis zijn verloren geraakt.
Daar ook als tooneelfchrijver geene uitzigten voor
hem zich openden, volgde hij het hof naar Toledo.
Hier verkreeg hij een klein ambt, welks naam en aard
zijne levensbefchrijvers niet vermelden. Ter vervulling
van dit ambt moest hij eene reis doen naar het gewese
van La Mancha. In een dorp aldaar kreeg hij gefchil
met de bewoners, die hem mishandelden, en in eene
gevangenis wierpen. Hoe lang hij daarin gezeten hebbe,
is onzeker; eater verhaalt CERVANTES in de voorrede van zijnen DON QUIXOTE, dat hij het begin
dezer fabel in die gevangenis bearbeid heefr. Zonder de
plaats te noemen, maakt hij dezelve tot de geboorteplaats van zijnen held, en geeft daardoor aan die dorpelingen eene oniterfelijkheid, welke , als belooning voor
het onthaal, dat hij bij hen gevonden had, voorzeker
de beste wraak was, welke hij nemen konde.
Het eerfte deel van dit beroemde werk verfcheen in
het jaar 16o5. CERVANTES fchreef de opdragt, in
den naam der toovergodin URGANDA, aan den Hertog
van BE J AR, in de hoop , dat het aanzien van zulk
eenen befchermheer ter aanbeveling van zijn werk konde dienen. Hij vreesde namelijk, dat het met eenea
£MADIS VAN GALLIC, RENALDOS VAN MON.*
TA L vA en andere mogt gelijk gefteld en niet gelezen
worden. De Hertog wilde in 't eerst niets van eene
opdragt hooren. CERVANTES bad, ilechts edn hoofeig
fink te mogen voorlezen; dit werd hem toegettaan, en
de indruk dezer voorlezing was zoodanig, dat de Hertog alle vooroordeelen verzaakte, den fchrijver met lof
overlaadde, en zelf om de opdragt verzocht. Om zijn
wit nog zekerder te treffen, fchreef CERVANTRS
een
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een klein ftukje, aan hetwelk hij den zonderlingen titel
van Voetzoeker gaf. In hetzelve beoordeelde hij zijn
eigen werk, en, zonder iemand te noemen, zeide 144
als in vertrouwen, dat hetzelve een hekelfchrift op
eenige der aanzienlijkfte, bekende, groote perfonaadjen
was. Deze kunstgreep gelukte hem bij uitnemendheid.
DON QUIXOTE werd algemeen en gretig gelezen,
en, hoewel men niet vond, hetgeen men zocht, men
las desniettemin met de grootfle oplettendheid; en dit
was alles, wat CERVANTE S had gewenscht. DON
u IX o T E verfpreidde zich weldra door geheel Europa, en overal werd hij met genoegen en bewondering ontvangen.
De luister, welken hij zijn vaderland fchonk, had
echter niet die gelukkige gevolgen voor CERVANTES,
dat hij zijn lot verbeterd zag. In alle zijne pogingen te
leur gefteld, wilde hij geene happen meer wagen. Met
even veel befcheidenheid als zelfvoldoening begaf hij
zich in de eenzaamheid, om zich zelven en der wetenfchappen te leven, at ware het dan ook onder de ver.
drukkingen der armoede.
Ettelijke jaren verliepen er, v6Or dat hij weder als
fchrijver optrad. In 1613 gaf hij zijne twaalf bevallige
Yertellingen uit , welke hij zijnen weldoener, den Graaf
van LEMOS, toewijdde ; en in 161 4 zag zijne Reis naar
den Parnasfus het licht. Het tweede deel van DON
QUIXOTE was nog niet verfchenen, hoe ongeduldig
men hetzelve ook te gernoet zag, Eindelijk verfcheen
ten tweede deel , maar van eenen anderen fchrijver , die
in zijne voorrede, CERVANTES durfde bedillen, en
hem oud, nijdig en gemelijk noemde. Tijdgenooten en
nakomelingen hebben dezen onbevoegden plaatsvervan.
ger met het verachtelijkst ftilzwijgen geftraft; en c Elt■
VANTES regtvaardigde zich alleen door het fchrijven
des tweeden deels van zijnen DON QInXOTE, het.
Welk in 1615 te Madrid gedrukt werd.
Dit was het laatfte werk, dat bij zijn leven werd ult.
semen. Hij werkte federt eenigen tijd aan eenen Ko.
h
maa ,
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man, de wedenvaardigheden van PERSILES en t
GISMUNDA. In October 1615 fchreef hij aan den
Graaf van LEMOS, dat dit werk binnen vier maanden
zoude voltooid zijn. Hij hield woord. In April van
het volgende jaar had hij hetzelve geeindigd; en men
mag zeggen, dat hij, als 't ware, met de pen in de
band gettorven zij. Sedert langen tijd werd hij met eene
belernmerde ademhaling gekweld; alle gebezigde middelen waren vruchteloos; alle hoop op herftel verdween;
hij voelde zijn einde naderen, fchreef nog de luimige
voorrede voor gemelden Roman en eenen geestigen
brief aan den Hertog, en flied' in eenen ouderdom van
68 jaren en 6 maanden, den 2 Pen April van het jaar
1616, juist op denzelfden dag, toen in Engeland de beroemde WILLIAM SHAKESPEARE overleed.
Verfcheidene andere werken had hij begonnen, maar
niet geeindigd, en van dezen zijn llechts de titels tot
ons gekomen. De voltooide Roman viel zijner weduwe ten deel, die hem ha 't volgende jaar in het licht
gaf.,
Hoeveel genoegen en fchoonheden de beoefenaars der
Spaaniche letterkunde in de overige werken van c ERVANTES ook vinden, zijn DON QUIXOTE alleen is
min of ineer aan geheel bet letterminnend Europa bekend; weshalve ik mij voorgenomen heh , over dezen
thans Ul., Mijne Heeren , te onderhouden.—Ik wil mijne krachten .aan eene ontleding van dit meesterftuk der
zuidelijke letterkunde beproeven, en ik reken daarbij
op nwe welwillende toegeeflijkheid.
De meeste geleerden, welke getracht hebben den
DON QUIXOTE te verheerlijken , hebben zich meer
toegelegd, om denzelven eenen algemeenen lof toe te
zwaaijen, dan om deszelfs bijzondere fchoon- en voortreirelijkheden te ontleden. Hoe moeijelijk dit laattle
ook zij, is het eater volfirekt noodzakelijk , oip de
geheele verdienlle des fchrijvers aan te wijien., en den
lof zijns werks te wettigen.
Gewoonlijk beoordeelt men de werken van dichterlijk
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lijk vernuft door vergelijking met andere foortgelijke
voortbrengrelen. Het genoegen, hetwelk een kundig
lezer in de ENAAS van VIRGILIUS vindt, dient
hem meestal tot regelmaat, om over het verloste Yeruzalem van TASSO, het verloren P sradijs. van MILT (IN, den MESSIAS van !CLOPS TUCK en andere re
oordeelen., Hoe verkeerd en onregt\ aardig dit veelal
zij, is reeds meermalen aangetoond, en bleek mij, bij
de beoordeeling van den D oN QUIXOTE, nog duidelijker. De fabel van dit werk is oorfpronkelijk en eenig
in hare foort , en kan dus aan geene wet van vergelijking onderworpen worden. In dit geval van oorfpronkelijkheid en eenigheid. itaar CERVA-NTES gelijk met
U OMER u s, met welken onze Spanjaard ook nog andere overeenkomften heeft. Beiden werden gedurende hun
leven en in hun vaderland weinig geachr ; beiden werden
na hunnen dood algemeen bewonderd en vereerd. Zeven
aanzienlijke fteden van Griekenland betwisten elkander de
eer, de bakermat van HOMERUs geweest te zijn; zes
Spaanfche fteden worden genoemd als de geboorteplaats
van CERVANTES. Beiden waren vernuften van de
edelite foort, geboren om andere vernuften te kweeken,
en om eene eigene beerfchappij in het gebied der letteren te verkrijgen; en beiden putteden alleen uit de
fchatkamer der verbeelding, welke de natuur voor hen
ontfloten had. HOME it U s echter , zijne vlugr verheffende, vertoont ons de geheele majesteit ziiner Goden, de geheele grootheid zijner helden, en den geheelen rijkdom van het ileCial;CERVANT n. s daarentegen,
minder flout en meer omzigtig, vergenoegt zich me*
de gebreken der menfchen naar de natuur te feherfen,
,lit de fchuilhoeken van het menlchelijk hart de grondtrekken voor zijne lesfen op te delven , en dezelven
met al de bevalligheid te verfieren, waardoor zij nuttig
en, aangenaam worden. HOMERUS treks de menfchen
nit hunnen ltring, om dczelven grooter te fchilderen;
CER vANTES geleidt ons tot ons eigen ik terug, om
ons te verbeteren. Bij HOMERUS is alfes verbeven;
bij
II h 4
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bij CERVANTES alles natuurlijk. Beiden zijn groot
voortreffelijk en onnavolgbaar.
Behalve deze kleine vergelijking met den vader der
Griekfche dichteren, wiens fchoon- en voortreffelijkheden een regt van wetgeving hebben verkregen, zoo dat
dezelve, met behoorlijke wijziging, op alle dichterlijke
voortbrengfelen worden toegepast , en Welke c zit.*
VANTES altijd voor oogen had, hoe verfchillend zijn
ontwerp van dat van nomERus ook was; behalve
dusdanige vergelijking, zag ik alle andere vergelijkingen
gaarne uitgefloten, en wilde dit voortbrengfel van een
oorfpronkelijk vernuft liever naar die wetten beoordeeld
hebben, woke eene oordeelkundige lezing geleidelijk
aan de hand geeft. Befchouwen wij dan het ontwerp
des fcbrijvers!
Dit was ongetwijfeld geen ander, dan om, onder het
kleed eener fabel, de voor zijnen tijd noodzakelijkfte
waarheden, op eene aangename maar tevens hekelende
wijze, onder zijne landgenooten te verfpreiden. De
begrippen over het nuttige en verdienftelijke van de orde der dolende Bidders, waarover reeds zoo veel gezegd en gefchreven is , waren ten tijde van CERVAN.TE s eindelijk verdwenen; men vond echter altijd nog
veel genoegen in het lezen van derzelver bedrijven en
levensgefchiedenis. Eene enkele keer droomde men nog
van het ongenoegzame der burgerlijke overheden en wetten, en durfde nog lieden terug wenfchen, die, onder
den fchijn van bet onregt te wreken , meertnalen de
fchandelijkfte buitenfporigheden begingen. Dit grond.
beginfel, om zich boven wetten en overheden verheven te achten, was en is niet altijd en overal zoo kenbaar en duidelijk , als in het gedrag der dolende Ridders: deszelfs kiem fchuilt dikwijls onopgemerkt in het
hart van vele menfchen; vertoont zich nu eens in bet
groote, dan in het kleine; nu eens op eene belagchelijke, onfchadelijke wijze, dan weder boosaardig, ver•
derfelijk en verwoestend. Immers zagen wij nog ill
onzen tijd, hoe dit verderfelijk voorwendfel, om gewaand
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waand ongelijk van Vorften en volken te wreken, en
alle gevestigde orde te verbreken, met eene verwoestende grootheid en met al de toerusting eener helfche
boosheid, door een gedrogt werd uitgeoefend, dat,
op eene rots goboren , de ongevoeligheid dezer geboorteplaats in zijne ijzeren borst bewaarde, thans ook op
eene rots gekerkerd zit, en wiens naam te verachtelkjk
is, om denzelven te dezer plaatfe uit te fpreken4
Om dit noodlottig denkbeeld uit te roeijen, zoekt
CERVANTES hetzelve belagchelijk te maken. Hij
kiest tot den held zijner fabel eenen man, in dien
geboren, waaruit eectijds de dolende Ridders te voorfchijn traden, van rijpe mannelijke jaren, in de voile
kracht zijns ligchaams , met bekrompene middelen, in
een afgelegen oord levende , die door het lezen van de
bedrijven der dolende Ridders zijne herfenen verzwakt
heeft. Om echter de eenheid van handeling niet uit het
oog te verliezen, welke in alle voortbrengfelen der
kunst een volftrekt onontbeerlijk vereischte is, brengt
hij ons niet aan de wieg van zijnen held, of verhaa/t
ons alle deszelfs levensbijzonderheden. Neen! Met het
begin en einde dezer krankzinnigheid begint en eindigt
ook de fabel; even als de ILIAS van HOMERUS met
den toorn van ACHILLES begint, en met deszelfs
voldoening eindigt. En , even als de Griekfche dickter met regt geprezen wordt, dat hij den duur zijner
bezongene handeling tot zeven-en-veertig dagen bepaalt ,
zoo meende ook CERVANTE s binnen den kortst mogelijken tijd zijne fabel te moeten beperken , en laat alle die menigvuldige, telkens afgebrokene en gedurig
afwisfelende gebeurtenisfen binnen den tijd van 165
dagen afloopen. CERVANTE s doet zijnen held de
kluchtiglte buitenfporigheden begaan, welke meestal
deszelfs eigen nadeel ten gevolge hebben; in de overtuiging, dat het menfchelijk hart meer geftemd is , om
door die onbetamelijkheden te worden befchaamd, welke men in anderen berispt en befpot, dan door die,
tegen welke het regtftreeks wordt gewaarfchuwd.
h5
DnN
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DOS Q 'tux 0 TE befluit, in zijne dwaasheid, dg
orde der dolende Ridders te herfteilen. Met dit vake
voornemen gaat hij uit , om gelegenheden op te zoeken,
waarin hij de pligten van zijn beroep meent te moeten
vervullen; en het dubbel gezigtpunt flezer gelegenheden levert eene . onuitputtelijke bron van vermaak voor
den lezer op. Ten eerfte, het eenvoudig natuurlijke,
zonder het minfte wonderbaarlijke en onwaarfchijnlijke,
betwelk de lezer in alle die gebeurtenisfen ziet; en
ten tweede, de buitenfporige, lachverwekkende gedaante, welke de kranke verbeelding van onzen held
aan alle die eenvoudige verfchijnfelen geeft. In alle zijne ondernemingen verbeeldt hij zich verwinnaar te blijyen; in alien ziet de lezer, hoe zijne dwaze pogingen
natuurlijk beftraft worden, echter altijd op eene wijze,
welke ons medelijden niet te veel gaande maakt. Van
het eerfte tot het laatfte zijner lotgevallen vinden wij
tenen natuurlijken zamenhang, en in alien vindt de opgetogene vooritelling van DON QUIXOTE ook het
naauwite verband met zijn beroep en zijne beftemming.
Nu eens beproeft hij zijne held.haftigheid aan ondernemingen, waarbij alleen zijne roekeloosheid getuchtigd
wordt; dan weder verbeeldt hij zich, dat zijne tusfehenkomst noodzakelijk zij, in omflandigheden, waarin, naar zijne gekrenkte begrippen , de burgerlijke overheid onvoldoende is. Hier waant hij niets dan de gewrochten van boosaardige toovenaars te zien; (IAA. is
hij geheel de ongelukkige fpeelbal der luimige vrolijkheid.
Maar niet alleen dit tweeledig gezigtpunt, waaruit
de lezer en de held der label de gebeurtenisfen befchouwen, is het , waarbij bet wijsgeerig vernuft van c E ItVANTES ons wilde bepalen, om door onze lachfpieren op ons hart te werken; ook het tweeledig karakter
van den held, dat van bet begin tct het einde der fabel
zoo kunstmatig doorftraalt, moeten wij bewonderen.
Saar bet een, op menschkundige overtuiging gevestigde, kunstregel is, dat de held van elke fabel bemin.

nens-
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nenswaardig van aard zij, opdat de lezer in zijne daden
en in zijne lotgevallen een wezenlijk belang Ilene, en
niet alleen met bewondering,maar ook met warme deelneming, hem op zijne loopbaan volge 5 zoo konde c E RV A NTE s niet nalaten, ook aan dit onmisbaar kunstvereischte te voldoen. Zoo buieenfporig en belagehelijk DON glint o T E , in alle gevallen, als dolend
Kidder, te werk gaat, zoo edel denkt en zoo btercheiden handelt hij, in die oogenblikken, wanneer niets
hem aan zijn ingebeeld beroep herinnert. Dan erkennen wij in hem een befchaafd en braaf man, in wiens
hart geene kiem van ondeugd of boosheid fchuilt; wiens
verftand helder en met alle de grondbeginfelen eener
edele opvoeding vervuld is ; die zijne medemenfchen opregt bemint, en gaarne zich zelven opoffert, om alles
om hem hen gelukkig te zien. Naauwelijks echter rijst
er een toeval, dat zijne kranke verbeelding weder in
werking brengt, of dit beminnenswaardig karakter verliest zich in den' dolenden Ridder, en onze bewondering gaat over tot lagchen.
Met welke fijne overgangen en fmeltingendeze grondtrekken van zijn karakter met de beelden van zijn gekrenkt verftand vermengd zijn, ontwaren wij duidelijk
in zijne uitboezeming over de louden eeulv , in zijn gefprek over de voorkenr der wapenen boven de letteren,
en over het opkornen en dalen van alle flanden en geflachten (*). Zelfs in de lachverwekkende befchrijving
der
(*) Deze iaatne kwam mij als de zonderlingfte voor, weshalve ik oordeelde dezelve als eene proef te moeten bijbrengen. Naar mijne vertaling luidt zij aldus:
Ziet, Vrienden tot vier foorten van ftanden kan men
alle geflachten der aarde bepalen. Zij zijn deze: de eerfle,
welke een gering begin had, zich vervolgens verhief en uitbreidde, tot dat hij eene aanzienlijke hoogte bereikte; de
tweede, welke eenen grooten oorfprong had, en denzelven
bewaarde en in zijn eerfte aanzijn nog bewaart en onderUndt; de derde, welke wet een groot begin had, maar hetzel
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der twee kudden, welke hij voor legers van vijandett
aanziet, zien wij fporen van een gezond oordeel; en
in
zelve verminderde en vernietigde, tot dat het op een Wets
nitliep, even als de Egyptifche naalden, welker punt, in vetgelijking met derzelver voetfluk en benedenomvang, niets is;
en eindefijk de vierde nand, welke de talrijkfte is; deze beefs
een Hecht begin, een nietsbeduidend midden, en een nameloos einde: hiertoe behoort de stand van het gemeene yolk.
Van de eerfte foort, welke een gering begin had, en zicls
tot grootheid verhief, hebben wij een voorbeeld in het huis
der OTTOMaNEN, hetwelk van eenen nederigen en geringen
herder tot die hoogte opklom, waarop wij hetzelve thans
zien. Van de tweede foort, welke eenen grooten oorfprong
had, en denzelven zonder vermeerdering bewaarde, dienert
alle die erfelijke Vorften tot voorbeeld, welke, zonder vet.
ineerdering of vermindering, zich altijd binnen de grenzett
Stunner ftaten itaande bonder). Van hen, die groot begonnetz
en op een punt eiudigden, zijn duizend voorbeelden; want
site de PHARAO 7S, PTOLEMEERS en cEsAtis , en de geheele
drom van illeelikhe, tisfyrifche, Perzifcke, Griekfche en Barbaasfthe Vorften en Heeren, zoo wel zijzelven als diegenen,
waarvan zij afflamden, hebben met een punt of een niets geeindigd; daar het niet mogelijk is, van alle die geflachten
thans eenen afftammeling te vinden, of, zoo men hem vindt,
dan is het in eenen nederigen en lagen that. Van den gemeenen volksfland weet ik niets anders te zeggen, dan dat hij
alleen aanwezig is, om hec petal der levenden te vermeerderen, zonder andere opmerking of lof te Verdienen. Uit a1 die
gezegde, mijne Vriendeu ! wenschte ik u te zien opmaken,
dat verwarring der ftanden groot is; en dat zij a/leen als
groot en voortreffelijk verfchijnen, die door moed, rijkdorn
en milddadigheid uitblinken. Ik zeg moed, rijkdont en milddadigheid te zamen; want de grooten, die ondeugend zijn,.
zijn flechts groote deugnieten, en een rijke, die niet milddadig is, is een gierige bedelaar, omdat het rijk zijn den bezit.
ter niet gelukkig maakt, maar het gebruik, en niet het gebrniken zoo als hij wit, maar het weten wel te gebruiken.
Voor den armen Ridder is geen andere weg geopend, om te
toonen, dat hij Ridder is , dan die der dapperheid, wanneer
hij daarbij minzaanl, welopgevoed, vrieudelijk, beleefd en
dienet

OVER MIO1TEL DE CERVAIMES SAAVEDRA. elly

In de zedelesfen,welke . hij meertnalen aan zijnen fchildknaap geeft, moeten wij zijn ventand bewonderen en
zijne goede inborst beminnen.
Ik verwacht uwe toeftemming, M. H., dat alleen
bij, die niet enkel uit ervaring en lektuur de menfchen
kende, maar die in den rijkdom zijner verbeelding de
vormen voor al het groote en fchoone vond, het penfeel mogt opvatten, om zulk eene karakterfchets te
ondernemen.
De
dienstvaardig is, nier trots, vermetel of beditiend, maar vooral mededeelzaam; want met twee penningen, welke hij met
•en, vrolijk hart den amen geeft, is hij milddadiger dan diegene, welke onder klokkengeluid zijne overvloedige aalmoezen uitdeelt; en niemand, die hem met deze deugden verfierd
ziet, hoewel hij hem niet kent, zal nalaten te befluiten, dat
bij van eenen goeden Rand afkomflig zij. -- Twee wegin
zijn er, wnarop de menfchen tot eer en rijkdom knnnen geraken; de eene is die der letteren, de andere die der wapenen. lit ben meer tot de wapenen dan tot de letteren gexegen, want ik werd onder de Planeet MAR S geboren, zon
Ida ik dezen weg wel bewandelen moet; en ik zal hem ook
bewandelen, ten fpijt van de geheele wereld; en gij zoudt
te vergeefs vermoeijen, zoo gij mij wildet overhalen, ova
niet te widen, wat de Henn/ wil, het geluk beraamt, de retie eischt, en vooral mijn wil begeert. Want, hoewel ik de
ontelbare wederwaardigheden ken , welke aan het dolend ridderfchap verknocht zijn, ik ken ook de onultfprekelijke voor.
deelen, welke men daardoor verkrijgt; ik weet, dat het pad
der deugd naauw, en de weg der ondeugd breed en ruins
Js ; ik weet ook , dat derzelver uiteinden verfchiflend zijn„
want dat der ondeugd is de dood, en dat der deugd het
!even en de onfierfelijkheid; ik weet, wat onze dichter zegt:
Slechts langs het moeilijk pad van 's !evens wildernisfen
• Vindt men den waren weg, die ter volmaking leidt.
Hij toch, die de ondeugd volgt, zal 't eeuwig Leven misfen;
,, De ware deugd aileen voert ter onfterflijkheid."
Welk een zonderling mengfel van dwaasheid en gezond vetitand bevat deze uitboezemingi
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De tweede hoofdperfoon deter fabel, de lot- en lee&
genoot van een doleiid Ridder, zijn getrouwe fehildknaap , de tot fpreekwoord gewotdene SANCHO FAN.
S A, eischt nu onze oplettendheid. Een atm daglooner,
uit een weinig bevolkt dorp, die met zijn eenig lastdier
zijn fchamel onderhoud moet winnen, en in de hoop,
om zijne bekrompene leefwijze verbeterd te zien, tot
elke kans gereed is, laat zich door DON QUIXOTE
overhalen, om met hem op avontuur nit te gaan. Bij
weinig befchaving en de domile bijgeloovigheid paart hij
eene boertige .met de geflepenife listen op
alles, wat winst geeft. Nu eens eenvoudig, dan weder
doortrapt , ziet' men hem altijd waarhenen zijn
belang hem trekt. Zoo Lang dit zijn belang milks toelaat, gelooft hij, met alle opregtheid des harten, de
buitenfporigfle redeneringen van zijnen heer, is hem in
alles gehoorzaam, en dient hem met de grootfle bereidvaardigheid; bij zulke gelegenheden echter, waarbij hij
geen voordeel van de uitkorniten verwacht, wordt hij
afkeerig van den Ridder, geeft onbefcheiden antwoord,
beklaagt zich over de ongemakken van hun dolend le.
ven, en de fmatrt over telearflelling maakt hem geestig
en bijtend.
Om zich te overtuigen, dat dit het ware karakter
van s A N C H o zij,behoeft men flecks zijn gedrag door
de geheele fabel gade te than; bijzonder bij het geval
met de treurende Prinfes , en bij de onttoovering van
DULCINEA. Alle de daden en woorden van SANCHO bij doze twee gebeurtenisfen bewijzen voldoende,
dat de voornaamite trek van zijn karakter zelfzucht zij,
welke hem nu eens in zijne eenvoudigheid doet
pen, dan zijne boosaardigheid welt, en hem, tegen zijne gewone bloohartigheid aan , onverfaagd en volhardend maakt. Zeer oordeelkundig hat CERVANTES
hem nu eens door eenige hoop gevleid, dan door eenige
winst gelokt worden; als , bij voorbeeld, door het veroverd geld in de Sierra Morena, het geld van den Her.
tog, het loon voor de onttoovering van DULCINEA,
en
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en Whet gouverneurfchap op het eiland Barataria. Zoo
doet CERVANTES hem ook vergenoegd yen vrolijk de
herberg verlaten, omdat hij niet behoefde to betalen,
hoewel hij aldaar decrlijk gewipt was; om te doenzien.
dat zijn karakter niet doorgaand eenvoudig of flim.oniet
altijd moedig of bloohartig, maar zelfzuchtig en
dat deze hoofdneiging hem alle die verfchillende gedaanten doet aannemen, naar mate zijn belang zulks vordert.
Zij, die c ERVANTES befchuldigen, dat hij geene
gelijkvormigheid in het karakter van s A N c i o gefehetSt
hebbe, hebben voorzeker het hoofddenkbeeld van dezen fchrijver niet gevat, en de kunst niet befeft, wearmede hij een karakter zoo afwisfelend wist te wlizigeno
zonder de zelftlandigheid te benadeelen.
Indien echter zulk eene heerfehendezelfzucht nit eene
misdadige bron opwelde, zoude bet karakter van s ANc rt o niet beminnelijk kunnen zijn , en den lezer Beene
belangftelling inboezemen. Ook hierin voorzag c
VANTE s. Slechts ken voorbeeld uit meerdere zal ik
bijbrengen: De Sarraceen RICOTE, welke met zijne
geheele fekte uit Spat.ije gebannen was, keert Verkfeed
terug, om eenen begravin fchat op to delvers en mede
te nemen. Hij , ontmoet SANCHO, toen deze zijn beftuur op Barataria verlaten had, vertrouwt hem het
geheim, en belooft hem tweehonderd daalders,bijaldien
hij hem wilde behulpzaam zijn. SANCHO, hoe zelfzuchtig ook, wil die niet aannemen; maar, als een getrouw onderdaan, Belt hij zijn voordeel ter zijde, om
zijnen Koning niet ongehoorzaam to worden, en beantwoordt het gegeven vertrouwen met de belofte, dat hij
RICOTE niet verraden zoude. Hieruit iien wij, dat
SANCHO ' S zelfzucht nit geene ongetemde begeerlijkheid ontfproot , maar fleehts uit het geoorloofde verlangen, om zijnen armoedigen toefland te verbeteren;
en daartoe bezigt hij alle middelen, welke, naar zijn
begrip , gewettigd zijn.
De geestigheden van dezen fchildknaap zijn treffend
en oorfpronkehjk. Zijne alleenfpraken zijn vol vernuft ;
voor-
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vooral die, Wormer hij met zich zelven te rade gaat,
ow een middel te vinden, waardoor hij DON QUIX o.
v s zon kunnen zonder naar
ter op.
'poring van DULCINEA, terug te keeren. Deze alleenfpraak is uitmuntend, en, in hare foort, te verge.
lijken met de alleenfpraak van j ulsro in de ENt As M.
De
Tobofo,

bier dezelve. (S A NCR
onder eenen boom gez'eten, fpreekt aldus tot zich zelven:)
,, Mogen wij nu wel weten, broeder SANCHO! wat UEd.
,gaat beginnen? Gaat gij misfehien een' jongen ezel opzoeken,
die verdwaald is? Voorzeker neen ! Wat gaat gij dan zoeken?
Ik zoek, alsof dit maar zoo niets ware, eerie Prinfes, en in
haar eene zon van fchoonheid. En waar denkt gij haar te vinden? Waar? In de groote !lad Tobofo. En van wege wien gaat gij
Naar opzoeken? Van wege den beroemden Ridder,, n o N Q u r x oT a van La Mancha, die het onregt wreekt, die te eten geeft
aan diegenen, welke dorst hebben, tan te drinken aan hen,
die !longer hebben. Dit alles is wel; maar weet gij hare wooing, sitticito? IVIijn beer zegc, bet moet een koninklijk
paleis, of eene prachtige burgt zijn. — , En hebt gij haar
misfchien ooit gezien? Noch ik, noch mijn beer zagen
baar ooit. — Wat dunkt u, zoudt gij voorzigtig en, we! bandelen? Wanneer die van Tobofo wisten, dat gij daar kwaamt,
om hunne Prinfesfen te ronfelen, om hunne jonkvrouwen het
hoofd op hol te brengen, zouden zij dan niet met ftokken
komen, en uwe ribbetjes zoodanig ilreelen, dat er geen been
gezond bleef? En waarlijk, zij zouden gelijk hebben, wanneer zij Met begrepen, dat ik gezonden ben, en, zoo als
mijn heer zegt: gij zijt een afgezant , tnyn vriend! en draagt
geene fchuld. Vertrouw daarop Met, SANCHO! want het
is zoo gevoelig en driftig, dat het van
volkje van
niemand wil gekitteld zijn. 0 je! daar zal het Dagen regenen; en zoo ook al niet, dan zoek ik toch maar den aal bij
den !hart te grijpen, tot vermaak van een' ander; want het
zal even gemakkelijk zijn, DULCINEA in Tobofo te vinden,
als met de handen aan den hemel te reiken. De drommel
heeft mij in deze verknijping gebragt! — Maar, voor alles is
Mad, flechts niet voor den dood, onder wiens juk wij alien, op her elude van dit leven, moeten bukken, hoe onOng'
(*) ziet •

La Mancha
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De algemeene toejuiching aller mannen van fmaak is een
voldingend bewijs der verdienften van CERVANTES
in dezen; en zij, die de aardigheden van s A N C Ho
zonder genoegen en welbehagen kunnen lezen, molten
liever de wijziging van hunnen fmaak en de geaardheid
hunner bevatting eerst regt )nderzoeken , dan aanftonds ,
met wrevelen nioede, den fchrijver gebreken te last
leggen.
Met niet minder oordeel en kunst, clan deze twee
hoofdkarakters , zijn alle de andere handelende perfo.
nen dezer fabel, hoe menigvuldig ook, gefchetst, Ik
zoude echter het beflek eener fpreekbeurt moeten te
buiten gaan, en U den geheelen inhoud des werks moeten voorleggen, om dit gezegde te ftaven. Even wei.
nig acht ik het noodig aan te toonen, hoedanig c E RVANTES, door de bedrijven en lotgevallen dezer twee
hoofdperfonen, zijn doel bereikt, orn het beroep der
dogaarne wij zulks ook doen. 1Viijn beer, na alles , wat ik van
hem gezien heb, is niet wijs; en ook ik geef hem niers toe,
en ben nog zotter dan hij, daar ik hem volg en dien, zoo
bet fpreekwoord waar zij : daar men meê verkeert , daar word
men med geeerd. HU nu niet wijs zijnde, zoo Ms hij is,
en wel van die onwijzen, die meestal het eene voor het andere aanzien, die het witte voor zwart, en het zwarte voor
wit houden, zoo als Week, toen hij de windmolens voor
reuzen, de muilezels voor drommedarisfen, en eene kudde
fchapen voor een Leger van vijanden aanzag, zal het niet
moeijelijk zijn hem te doen gelooven, dat de eerile de beste
boerin, welke berwaarts komt, CINEA is. Wanneer hij
zulks niet gelooft, zal ik het bevestigen; wanneer hij wii
twisten, zal ik daarregen aan twisten , en zoodanig, dat ik
altijd bet laatfle woord behoude. Last daarvan komen, war
wil. Misfchien verkrijg ik daardoor, dat hij mij nooit wear
met zulke bezendingen belast, ziende welke flechte hood.
fchap ik hem terugbreng; of hij zal gelooven, verbeeld ik
mij, dat een van die booze toovenaars, die, zoo als hij
zegt, hem vijandig zijn, hare gedaante verwisfeld hebbe,
hem kwaad en heed te doen,"
Ii
INIENGELIV. 1817. NO. 10.
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dolende Ridders belagchelijk tem aken. De voornaamfte
gebeurtenisfen dezer fabel zijn te algemeen bekend, om
mij zelven deze uitweiding te mogen veroorloven. Echter kan ik niet nalaten, met weinige woorden, van het
Clot des werks te gewagen.
Een jong man , die gaarne den goeden D ON Qui x oTB van zijn gewaand beroep wilde afhrengen, en geen
ander middel daartoe vond, oefent zich in ftilte op alle
riddermatige fteekfpelen, verkleedt zich eindelijk zelf
als een dolend Ridder , daagt DON QUIXOTE tot een
tweegevecht uit, verwint hem, en eischt de belofte
van den verwonnenen, dat hij niet binnen een jaar de
wapenen weder zal voeren. De overwonnen Ridder,
getrouw aan zijn gegeven woord, begeeft zich, met
zijnen fchildknaap, naar zijne woning terug, met het
voornemen, dezen tijd in bet flille landleven door te
brengen. Daar vervalt hij in eene ziekte, die hem van
zijne krankzinnigheid geneest, en hem de dwaasheid
van zijn ingebeeld beroep doet erkennen. Aldus bewaart CERVANTES de eenheid zijner fabel, die met
de krankzinnigheid van DON QUIXOTE moest beginnen en eindigen.
Zoo heb ik dan aangetoond, dat deze fabel met de
volmaaktfte eenheid, met de grootite eenvoudigheid, en
naar den geftrengen eisch der waarheid ontworpen zij;
dat niet alleen de hoofdkarakters, maar ook de andere handelende perfonen, met de fijnfte menschkennis,
met een wijsgeerig oordeel, en met een afwisfelend vernuft gefchetst zijn. Ik zoude nu nog moeten gewagen
van de verdienften der verhaalwijze en van de fchoonheden des flips. Dan, om bet eerfte te doen, zoude ik
flechts moeten herhalen, hetgene reeds door zoo vele
geleerde lieden en mannen van fmaak , v66r mij, gezegd
is; en om Ul. van de fchoonheden des foils te overtuigen, daarvan weerboudt mij de kortheid des tijds mij
vergund. 1k vergenoeg mij met te verzekeren, dat
het getuigenis van alle deskundigen aan mijne zijde
heb, dat en verhaalwijze en flij1 voortreffelijk zijn.
Daar
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Daar ik echter geen voortbrengfel van menfchelijk
vernuft voor volmaakt erken , zoo gevoelt gij ligtelijk,
M. dat ik ook de onnaauwkeurigheden dezer fabei
niet over het hoofd zie. Dezelven zijn menigvuldig;
ja, ik betuig, dat men niet ten onregte groote en grove gebreken in dit werk heeft aangewezen. Naardien ik
mij thans echter voorgenomen had, U eenige fchooa•
heden van CERVANTES te doen kennen , zoo vergunt mij over deszelfs gebreken te zwijgen. Ik geloof
dit ook daarom des te eerder te kunnen doen, omdat
wij alien, veelal, ons meer onledig houden met de
gebreken van uitheemfche vernuften op te fporen, dan
derzelver voortreffelijkheden te .erkennen. — 1k heb
gezegd!

VRIJAIOEDIGE BEDENKINGEN , OVER DE OITOEFENING
DER GENEESKUNDE IN DE STAD ROTTERDAM. (*)

H

et zal wel geen betoog behoeven, dat de gezondheid
de gewenschtfte Goddelijke gift voor den mensch uitmaakt;
dewij1 het bezit van alle aardfche fchatten, het bereiken van den hoogflen trap van eer,de aangenaamfleverbindtenisfen onder de menfchen, en de beste vooruitzigten onzer begeerten, zonsier het genot van ziel- en
ligchaamswelzijn, ons flechts, als ware Tantalusfen,
het mogelijke geluk doen kennen, om ons des te ongelukkiger te doen zijn.
Is nu het verlies der gezondheid een zoo diep gritvend
(*) Reeds in den jare 181;, deelden wij., in ons Mengelwerk, bl. 52o, een ftukje mede, over hetzelfde belangrijke
onderwerp. Ter liefde der lijdende mensehheid, hebben wij
gemeend, ook aan deze Bedenkingen geene plaats te mogen
weigeren; terwij1 wij intusfehen, omtrent deze en gene bijzonderbeid, tot nadere beveatiging, ons oordeel opfehorten.
Redact,
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vend onheil voor den mensch, hoe onfchatbaar moeten
hem dan niet de middelen zijn, die hem in dat bezit
herftellen!
Hoe grootsch, hoe fchoon treedt dus de Geneeskunde, in haren ganfchen omvang, op het menfchelijke
tooneel! Hoe hecht zich vaak de fmartvolle, verlangende, fours bijna fmeekende, blik aan het gelaat van den
naast het ziekbed gezeten Arts! Van hem verwacht
men, onder den Goddelijken bijftand, de teruggave van
een' bijna reddeloozen, of de herftelling van een in
jammer liggend, geliefd pand; of men dankt aan zijne
heilrijke voorfchriften de leniging van onlijdbare fmarten.
Dan, hoe hemelsch deze kunst ook zij in handen van
den geoefenden Arts, even zoo rampverwekkend kan
zij zijn, en is zij helaas! in handen van den onkundigen , verwatenen , half- of niet-Arts.
Gedurende een aantal jaren in de gelegenheid geweest
zijnde, om den gang der Geneeskunde in deze Stad,
als ook in andere plaatfen van ons vaderland, gade te
flaan, heeft het mij menigmaal verwonderd, dat een
zoo belangrijk vak als de Geneeskunde, in eene Stad
als deze, aan zoo vele misbruiken en flordigheden onderhevig is; zoodat de denkende menfchenvriend fpoedig
tot zijne fmart ontwaart, dat het leven en de gezondheld van bijna vijftigduizend menfchen maar al te dikwerf de fpeelbal is van diepe onkunde, halfkennis, of
laaghartige baatzucht.
Reeds v66r langen tijd wenschten vele verftandigen
en weldenkenden eene geheele verandering in dit belangrijk yak; en offchoon, onder de regering zelfs van den,
met het leven der menfchen fpelenden , Tiran , zich eenige
hoop tot verandering opdeed, werd deze, door tegenwerking van belangzuchtigen en andere omitandigheden, wederom verijdeld, en de zaak bleef in den ouden vorm.
V66r eenigen tijd vond ik in een der Maandwerken
een ftukje, rakende deze zaak ; dan, hoezeer hetzelve
waarheid bevattede,fcheen het uit een zoo driftig hoofd
voort-

IN DE STAD ROTTERDAM.

46S

♦oortgefproten , dat het hoofdzakelijk alleen de uitwerking behelsde der fchandelijke „ de Doctor een
sepermitteerd moordenaar!" Of echter de bedoeling
van dit itukje , met aanvoering van wezenlijke gronden,
der aandacht geheel onwaardig zij, wilde ik u, geachte
Lezer, zelf laten beoordeelen , en daartoe de Geneeskunde , zoo als zij in hare verfchillende wijzigingen in
deze Stad wordt uitgeoefend, van nabij doen gadeflaan.
In alle Iteden van ons vaderland (voor zoo verre mij
bekend is) komt de Doctor bij zijnen patient, en, na
denzelven gevifiteerd te hebben, fchrijft hij het recept,
en geeft bet over, opdat de familie bet aan eenen bij
haar geaccrediteerden Apotheker ter gereedmakingbezorge. Deze nu, uit belang tot zijn beftaan genoopt, be.
dient zijnen kalant met den meesten fpoed, en, bekend
met bet kundig oog van den Geneesbeer,tevens met de
meeste oplettendheid, veroorlooft zich geene verande•
ringen hoegenaamd, en beide, patient en Geneesheer,
zijn op de uiterite naauwkeurigheid gerust; terwiji Doc.
tor en Apotheker, zonder met elkander in eenig verband te than, hunne afzonderlijke rekening in dank
betaald wordt.
Hoe is dit nu bier ter Stede?
De Doctor vifiteert zijnen patient ; maar hij fchrijft
geen recept aan het ziekbedde, want hij heeft zijnen
eigenen Apotheker, op wien hij aan kan, dat hij de geneesmkldelen joist naar zijn genoegen zal gereedmaken; en dos : „ hij zal wat laten bezorgen." Dat wil
nu zeggen : de Doctor heeft eenen Apotheker, waarmede hij geaccordeerd is , om hem zijne ganfche praktijk , of een groot gedeelte, gereed te maken — tegen
zes, zeven of op zijn hoogst acht ftuivers per recept!
Nu heeft deze Apotheker veel te doen, en met nieuwjaar telt het gemakkelijk!
Maar, hoe nu met den armen lijder? wat is het gevolg van dezen koophandel? Dc Doctor fchrijft een recept, dat, overeenkomflig de ziekte, bij alle zijne Collegaas de ftrengfte kritiek kan doorilaan; maar is de
ApoIi3
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Apotinker ook zoo dwaas , om het gereed te maken ?—
Zoo dwaas? vraagt gij. Ja gewis , zoo dwaas niet !
want wat zaude de man met een recept aanvangen ,
waarin kina, flangenwortel, fp-eceriien-geest , mush's,
enz. enz. voorgefchreven is? Zal hij a voor een daalder goed leveren , en flechts zes , zeven of acht Ituiyers in-fchadevergoeding ontvangen ? Moet de man een
chief van zip huishouden zijn, en rich en de zijnen voor
den Doctor arm en ongelukkig maken ? Neen ; dan lieyer een goed vriend, dan zich zeiven ! — Maar, wat
poet nu de Apotheker doen? o! Geen zwarigheid. De
man weet te geven en te nemen. Er zijn thans kinafoorten genoeg,om u toch kina te geven;hijziet flechts
fret aectivtan over het hoofd, en gij krijgi eenen kinadrank. is er foms roode kina voorgeCchreven , welnu!
de flechtfte kina, of ook de wilgenbast met wat rood
fandelhout, levert een heeriijk decocturn.
Maar evenwel de Doctor ziet of proeft toch den
drank . ? dat doet hij; maar de man is veelal nooit
in de .Apotheek geweest , oin doze voor zijn vak onontbeerlijke wetenlchap te kennen, of hij weet er zoo
veel van, als hij noodig heeft om duivelsdrek van witte
drop te onderfcheiden; en al lent hij die kunst geheel,
dan nog heeft de Apotheker flechts te zorgen, dat het
in reuk of fmaak pradominerend middel Met geheel is
weggelaten, en met de anderen misleidt hij ook dikwijls
den best . geoefenden ; en .echter aunt niet altijd uwe
genezing op hetgeen in reuk of fmaak het doordringendst is.
Klaagt gij fomtijds , dat uw medicament zoo veel Natiwer is dan het vorige; dat het veel naar vail water gelijkt , of dergelijke andere klagten, — de Doctor neemt
(wanneer hij nainelijk niet heel vies is) het drankje , proeft
bet, en belooft u, den Apotheker te zullen fpreken,
fehrijft Celle kleine verandering in het medicament voor,
en vraagt u den volgenden dag: „ welnu! is bet drankje nu Diet beter:' hetgeen gij dan met een dankbaar
ja, en na nieuwjaar niet eenige Ruivers
betaalt.
Na-
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Natuurlijk vloeit hieruit voort, dat uwe ziekte, zoo
al geene doodelijke uitkomst hebbende, voor bet minst
op de lange baan wordt gefchoven, en gelegenheid gegeven tot het inwortelen van gebreken, die ujaren lang,
zoo niet uw geheele leven , het flagtofFer maken van een
geneeskundig monopolle; daar eene geneeswijze, welke
even eerlijk aangewend als cordaat ware voorgefchreven,
u welligt van den dood had kunnen redden, of de gezondheid binnen een korter tijdsbeflek onvermindercl
doen genieten.
Eene tweede bron van knoeijerij en menfchenverderving zijn de in deze Stad zoo veelvuldig opgerigte Bosfen of Societeiten, waaruit men genees- en hedmiddelen,, en eindelijk begraafgeld trekt.
Niet, dat deze inrigting fchadelijk of geheel onnut
zoude zijn; verre vandaar integendeel, in derzelver
eerfien oorfprong is zij tot vervulling van die bedoeling
voor vele menichen eene heilzame, en ook voor de itads
armenkas eene zeer nuttige inrigting.
Het doel toch dezer Societeiten was, eene menigte
van dienstboclen , en de geringere maar tevens zoo nuttige klasfe van handwerkslieden, wien bet onmogelijk
was, zoo veel van hunnen arbeid over te ieggeri, dat
zij daardoor de kosten cener ziekte en der noodige middelen tot herftel konden beftrijden, voor eene gcringe
toelaag de noodige hulp tc verfchaffen, en hen daardoor
voor armoede, of voor het verblijf in een Gasthuis,
(waarvoor velen zoo bang zijn, als voor de ziekte zelve) te bewaren.
Zeer goed werd dit doel bereikt , zoo lang men zich
tot de voorgeftelde klasfe bepaalde; doch thans neemt
men alles in bosfen , wat los en vast is. Geen jong Geneesheer komt zich in de Stad nederzetten, of, zoo hij
zich niet op .de eene of andere wijze van eene bos kan
meester maken, hij rigt zelf eene nieuwe op; en nu
worden, door hem en zijne vrienden, oud en jong,
rijp en groen (zelfs tegen bet reglement) in de bos geduwd en alle hulp beloofd.
Maar,
i 4
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Maar, is bet dan niet om bet even, wie zich in de
bos laat infchrijven ?
Gewis neen! de bos is opgerigt voor dienstboden en
ambachtslieden; de inleg is gering, en gedoogt dus
geene groote uitgaven; de Doctor geniet van ieder lid
ilechts vijftig fluivers, de Chirurgijn de helft. (Er moet
toch voor onkosten, voor begraafgelden gezorgd worden, en, zoo bet mogelijk is, wat overfchieten, om,
door het maken van een mooi Ponds, den nakomelingen
te toonen, Oat men het zich meesterlijk verflond, op
eene doellooze wijze geld zamen te fchrapen!) Nu moet
de Doctor daarvoor zorgen, dat hij den zieken de noodige geneesmildelen verfchaft. Deze accordeert daarvoor met eenen Apotheker voor 25-28, •of, zoo hij
eenig belang in de hem toevertrouwde menfchen fieh,
voor 30 ftuivers per lid. Nu berust alras aller belang
op de braafheid en menfchenliefde van den Apotheker,
die onmogelijk zijne rekening bij die aanbefleding kan
maken, wanneer een groot aantal zieken hem te yea
recepten verfchaft.
De klasfe van dienstb'oden en lieden nit de geringere
fianden bettaat incest nit menfchen, die, van hunne
jeugd of aan, verre van vertroeteld of verknoeid, gehard worden tegen ongemakken en geilerkt door arbeid.
Heeft men nu duizend van deze menfehen in eene
bus bijeen , dan zal de Geneesheer naauwelijks twintig
vifiten daags behoeven te doen, en de Apotheker daardoor in ftaat gefteld zijn, goede, ja zelfs beste, mcdicijnen te verichaffen.
Tegenwoordig vangt men alles op , wat men mahr
in eene hos kan kriigen. Lieden nit den coati; weigcftelden burgeritaat niet alleen begeven zich daarin ; maar
zelfs zulken, die door bun inkomen onder de gegoeden, en door hunnen fland tot de zoogenaamde fatfoenlijke wereld behooren, en die zelfs op geen honderd
gulden voor bun vermaak zien, verlagen zich, hunne
eigene en de gezondheid der lion aanvertrouwden voor
vijf a z6s gulden in het jaar aan te befteden, daar zij
toch ,
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tocli, in geval van overlijden, het grootfle gedeelte van
bet gefourneerde geld als begrafenispenning terug ontvangen.
Hierdoor wordt de bos opgehoopt met leden ,die door
kunnen aanleg van jongs of eene meerdere weekheid, of
door hunne levensi,vijze een ziekelijker geltel gekregen
hebben, al zeer fpoedig om den Doctor zenclen, en
klagen over ingebeelde of ware gebreken, (waar'coe de
dienstbode of ambachtsman, die ;naar zorgen moet ,dat
hij zijne bos - contributie kan overwinnen, geenen tlid
beefs, en dus den Doctor te huis laat.) Hier ziet men
nu een waar Gasthuis, en de Doctor kan bij duizeal
zulke leden, zeer gemakkelijk, 5o of 6o viliten
doen.
Nu moet de Apotheker bet misgelden. Deze, die
voorheen gaarne eene bos had, heeft er thans eenen
fchrik voor; daar het onlangs nog door een' Bier Heeren wend aangetoond, dat , hoe flerk het fonds der bos
ook aangroeide, met zijne beurs het tegenovergeftelde
plaats had, want dat hij berekende, voor-elk door den
Doctor voorgefchreven medicament, niet nicer dan zeyen duiten te kunnen maken. Welk een kost moet
die man aan de zieken geven, zoo hij anders zelf met
zijn gezin een behoorlijk middagmaal wil blijven doen?!
— Anderen kunnen rekenen, dat zij twee, drie of vier
ftuivers per recept maken; en deze zijn de gelukkigften
in hun vak. Wat kan nu een Apotheker , ook naar den
bier op zijn hoogst berekenden prijs , gereed maken;
vooral, zoo eenige kina-dranken, die bij de tegenwoordige algemeene geftelsverzwakking geftadig te hulp geroepen worden, hem al de winst der nog anders pasfabele recepten wegnemen? Kan men vooronderitellen,
dat zoo iemand geheel van eigenliefde beroofd zal zijn,
en zich zelven of zijn gezin tot den bedelflaf brengen,
alleen om aan zijnen pligt te voldoen? — Onlangs zag
ik, bij de huisvrouw van eenen vriend, een drankjesfleschje met zoete milk ilaan. De Doctor had Naar,
daar zij eene miskraam ondergaan had, eenen amandelIi5
drank
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drank voorgerchreven. Had zij dit recept nu niet fpoe,
diger en beter door haren melkboer kunnen laten bereiden? Maar wat zou de Apotheker doen? Dit recept
kon voor zeven duiten geleverd worden, en bet middel
was Goddank onfchadelijk — Hare volgende dranken
waren zoo vuil bedorven, dat zij moest befluiten, een'
anderen Geneesheer te roepen , en zich voor eigene
rekening te doen herftellen.
Schandelijker nog is eene andere zaak omtrent de behandeling der boskalanten, welke mij verzekerd is waar
te zijn, doch die ik, om de eer der kunst, hartelijk
wensch niet waar te wezen. In eene Apotheek, waar
vele Geneeskundigen hunne voorfchriften doen bereiden, worden alle refultaten en uitgekookte overblijffels
dier recepten bewaard, in een' grooten ketel te zamen
opgekookt , en dit afkookfel door zekeren Doctor voor
zijne bos, en dikmaals ook voor eigene praktijk, als
een buitenkansje, waarvoor de Apotheker dan ook Diets
mag rekenen , gebezigd, en door den Doctor met den
naam van decoctum nostrum, door de bedienden met
dien van decoctum Jan -beitempeld! t Hier kofnt jalappe, kina, fenebladen, flangenwortel en klaprozen, floppend en purgerend, verfierkend en verzwakkend bij elkander; en dit wordt toegediend door de fchraapzucht ,
die een publiek regt heeft gekregen over het leven en
de gezondheid zijner medeburgeren! \Vat moot bier een
onkundige gevoelen, wien men dusdanige handelwijze
verbaalt? Zou men geen' lust krijgen, om zich zoo
fpoedig mogelijk in die Societeit te doen inlijven? -Dock ik zeg nogmaals : ik hoop, om der kunst wille,
die ik hoogacht, dat dit laatfle zeer vergroot , ja onwaar moge zijn.
Een even groot kwaad in deze Stad is bet praktileren door daartoe onwettige perfonen. De rijkere klasfe en eenige verftandig denkende menfchen uitgczonderd, gebruikt men thans in ziekte zeer weinig eenen
Doctor; men vertrouwt zich geheelenal aan eenen
Chirurgijn; en dit misbruik neemt dagelijks nog meer
toe,
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toe, daar de meeste Heelmeesters thans ook de verloskunde uitoefenen, en 'hierdoor het vertrouwen der
vrouwtjes vooral winnen. „ Deze Heeren toch kennen ook het menfchelijke ligchaam zeer goed; zij we.
ten er wel in te fnijden en te kerven, en zij.zouderi
geen drankje kunnen geven ? korn, kom! het haalt de
vifiten van den Doctor nog nit!" daar men niet fchijnt
te gevoelen, dat de Cbirurgijn even duur, ja zelfs nog
booger rekent, dewijl hij tevens zijn potje zelf aan huffs
kookt, en dus nooit met een recept , maar alleen op
nieuwjaar met de rekening,. voor den dag behoeft te
komen. Loopt het al wat erg; ziet de met fcberp gewapende Geneesheer niet langer kans om bet verknoeide boeltje uit handen van den doodgraver te houden,
en wil hij bet toch niet gaarne voor eigene rekening ex..
pedieren , welnu ! dan heeft hij ligt kennis aan den eeneu
of anderen Doctor, wien hij ook wel Bens eene vriend.
fchap doet; en deze verzaakt zijn karakter genoeg, °in
de zOnde op zich te nemen!
Nog grooter kwaad, dan bet bovenitaande, is het
praktiferen van de Apothekers. De Heeren Chirurgijns
toch, en vooral verre de meesten, die thans in onze
Stad zijn, bijna alien zeer knappe menfchen in hunvak,
kennen het menfchelijke zamenitel zeer goed, en zelfs
beter dan menig Geneesheer, die, nit viesheid of ge.
brek aan belangftelling, de ontleedkunde bijna gehccl
heeft verwaarloosd, en zonder Welke men de menfclie;
hike huishouding toch niet kennen kan. Maar de Apo.
theker, die noch de , eene noch de andere kundigheid,
veel ruin ziekte- of geneeskunde , bezit, — deze, om.
dat hij dagelijks van den rent: der geneesmiddelen doortrokken wordt, , en bet voorgefchrevene goed, volgens
naam en gewigt, nit bet porje in bet Ileschje en vifa
verfa kan doen, moet ook noodwendig daarom een be,
kwaam., man zijn om ziekte en kwalen te genezen! De.
zen vertrouwt men alzoo niet alleen in zoogenaamde
ligte gevallen zich zelven toe, maar helaas! bet opkomende gefiaela is het voorname vQorwerp, waarop hij

zijn
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zijn zoo dikwerf doodelijk onverftand uitoefent. De
volwasfene, die door eigen gevoel de plaats der pijn,
of der vermoedelijke ongefteldheid, onderfcheidt, en
daardoor in flaat is , eene min- of meerdere leiding aan
de denkbeelden van den Geneesheer te geven, en hem
ifs 't ware ten Bids te firekken; deze vertrouwt zich
niet aan den Apotheker, of het moest zijn om eenepurgatie of een braakmiddel van hem te vorderen. Maar
het hulpeloos wicht, wie het middel ontbreekt , om
ons iets anders dan deszelfs pijnlijk gevoel te doen kennen, naast welks wiegje de geoefendfte Geneesheer altijd met eene angstvallige ingefpannenheid op hetzelve
zit te turen , om , door vergelijkingen zijner verworvetie door vele vragen aan de verzorgflers, en
door naauwkeurig onderzoek, een befluit wegens deszelfs kwaal op te maken, en dan nog huiverig het geneesmiddel verordent ; dit worth toevertrouwd aan eenen
man, die, zonder eenige kennis, een oppervlakkig oog
op het kind werpt , en na een paar vragen reeds , vlug
weg, befloten heeft , met wat firoop van rabarber, fenebladen of flaapbollen, het gebrek vast te nagelen, of
bet kind, door verkeerde handelwijze, fpoedig aan deszelfs lijden voor altijd onttrekt I — Ouders! is dit vervulling van uwen pligt?
Mij is een geval bekend, dat mij bij het verhaal een'
fmartelijken lath afperfle. Een onzer voornaamfle en
waarlijk kundigiteDoctoren werd geroepen in een huisgezin, waar drie of vier kinderen aan het roodvonk,
dat toen iterk heerschte, ziek waren. Het toeval wilde; dat juist die Apotheker, bij wien de Geneesheer
zijne middelen gereed liet maken, eenige huizen verder,,
bij twee andere kinderen, welke aandezelfde ziekte lagen, gehaald werd. Te huis komende, zag hij het door
den Doctor verordend geneesmiddel, en beval lagchende, hetzelfde voor de door hem gevifiteerde patientjes
gereed te maken. 'Vat wilde nu de nitkomst? Twee
der patientjes van den ervarenen Geneesheer bezweken
onder de ziekte; die van den Apotheker-, daarentegen,
her-
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herftelden gelukkig; en de ouders der eerften bejarn.
merden met bittere tranen , dat zij niet liever hun kroost
aan den Apotheker, dan aan den Doctor, hadden toevertrouwd, welke Iaatite in dat gezin niet meer geroe.
pen werd!
Ziet daar een getrouw overzigt van den that der Geneeskunde in onze Stad! Hoe ongunflig en in vele op.
zigten fchrikverwekkend is hetzelve! Ongunftig voor
den waarlijk gevoeligen Geneesheer, die zich Nina moet
fchamen een Geneesheer in de Stad Rotterdam te zijn;
daar hem zijne kunstbroeders van andere plaatfen voor
eenen marsjeskramer uitmaken , en hem naauwelijks hooger dan koopman in medieljnen tituleren. Schrikverwekkend voor lijders, die, met den wensch in het hart out
hunne gezondheid te herwinnen, echter liever betluiten
moeten, den dood uit de handen der natuur te ontvangen, dan zich door de fchraapzucht en het eigenbelang naar het graf te laten martelen.
Het ware te wenfchen , dat onze brave , achtingwaardige Burgervaders, naar een op wetten iteunend, maar
dan ook met de noodige geftrengheid volgehouden plan,
der Geneeskunde hare verloren eer hergaven, en den
ingezetenen de gerustheid fchonken, van niet door onkunde vermorst , of door lage winzucht verwaarloosd
te worden. Doch dit zal, door hunne drukke en menigvuldige bezigheden , en het verouderd, ingeworteld
kwaad , dat nog zoo vele belangzuchtige inftandhouders
vindt , welligt onder de vrome wenfchen moeten blijven rusten.
Wat het geneeskundig Collegie aangaat : met hetzelve ben ik niet genoegzaam bekend, om daarover te oordeelen ; doch ik meen, dat het uit Doctoren, Chirurgijns en Apothekers beftaat. Hoe moeijelijk zal het dus
dezen, bij den besten wil, niet vallen, om elle hunne
kunstbroeders in hunne menschlievende gevoelens te
doen deelen, en tot het daarltellen van een regtvaardig
en edel plan over te halen!
Zoo eenige verbetering aanvankeliik, en een geheel
her-
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herftel door den tijd zal worden bewerkt, moet zulks
vooreerst door de achtingwaardige klasfe der rijken en
der gemoede ingezetenen warden daargefteld. Wanneer
deze weldenkenden zich vereenigden, om hunne Artfen
te verpligten, het recept bij den zieken ter tafel te laten liggen, zoude deze zwarigheid fpoedig overwonnen
zijn. Voorts moet het vifitengeld van den Practices behoorlijk gavenredigd worden aan den fatfoenlijken Rand,
waarin de Gencesheer met alle regt eene eerfte plaats
bekleedt. Betaalt men met genoegen zes fchellingen
voor een confult met H. Advocaten of Procureurs
en Solliciteurs, die ons daarvoor dikw0s niets dan een
verloren proces of onbetaalbare rekeningen te huis zenden, dan moet ook de brave man, die, wanneer hij
in gemoede en met kunde handelt, voor onze gezondheid zoo vaak als een bode des Hen-leis wordt aangemerkt, niet met het kruijersloon van anen fchelling
worden afgezet, waardoor men hem noodzaakt op de
geneesmiddelen eene ongeoorloofde winst te zoeken,
en waaruit ook al het geknoei en de fchande is voortgefproten.
Een tweede middel berust bij de Heeren Apothekers.
Deze moesten zich onderling verbinden, geene akkoorden met den Doctor te zullen aangaan, alle beftaande
verbindtenisfen dienaangaande te verbreken, en hunne
medicamenten met eene behoorlijke winst den Doctor
aan te rekenen. Verkiest deze dan volftrekt de kasfier
van zijne patienten te zijn, en zorgt hij voor eene goede liquidatie, dan zijn zij, voor een procent of vat, bevrijd van burger -bankroeten, en kunnen den Doctor
near genoegen zijne rekening aan den patient laten maken. Hierdoor zullen ook zij zich ontheffen van door
hunne Confraters in andere plaatfen uitgemaakt te worden voor knoeijers en bedriegers; daar tbans een Am.
flerdamsch, Haagsch of Lcydsch Apotheker meerder
achting heeft voor zijnen leerling, dan voor de grootfte
Ambtsconfrater nit Rotterdam.
De Heeren Doctoren , eindelijk , moesten overeenkomen,
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men, hunne bosfen niet anders dan met daartoe gefchikte perfonen aan te vullen, geene gegoeden (en er
zijn bosfen, waarvan menfchen, die zelve dienstboden
houden, zich niet fchamen leden te zijn) hoegenaamd
aan te nemen, en dezulken, die er in zijn, z66 te behan.
delen, dat zij van zelve bedanken. Hierdoor zullen zij,
die billijke aanfpraak op dergelijke hulpzame
ta,en hebben, gewaarborgd zijn voor eene prompte bediening, en zuivere, krachtige geneesmiddelen, die er
dan zeer goed voor hen zullen overfchieten, Zij
niet behoeven verkwist te worden aan hunne gegoede,
verteederde en daardoor meer ziekelijke iladgenooten.
Ziet daar, Medeburgers, mijne gedachten over de
Geneeskunde in onze Stad, we/ onbewimpeld, maar
tevens zonder met woorden, of aanwijzing van daadzaken, eenige hoegenaamde beleedigende bedoeling te
hebben gehad, medegedeeld, alleen met den opregten
wensch,dat het zoo achtingwaardig en voor de menschheid zegenrijk vak der Geneeskunde , in deszelfs bijzon..
dere wijzigingen, door de daartoe bevoegde perfonen,
en ook door dezen alleen, op eene behoorlijke wijze
moge worden uitgeoefend, en der lijdende menschheid
tot wezenlijken zegen, den beoefenaren tot ware eer
verfirekke!

M. D.
DE H E L.
(Vervolk van bd. 427.)

Volgaarne maakte ik gebruik van het verkregen verlof, om
het Hellerijk te bezien, en gaf mij aan het geleide van
een' der helfche Kamerheeren over. Waarlijk! het zoude uwer
Majesteit Been gering zielsvermaak verfebaffen, in deze helfch kwel- en martel-kamers een uurtje rond te zien. Welk
een villen, roosten, braden, rooken, fpekken en hakken!
Men moet het den maitre des fpectaeles des Duivels tot zi,j,
nen roew zeggen, dat hij het effect befiudeerd heeft. Want
:net
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met zulke kanstbedrevenheid wist hij de groepen te regelen,
te rangfchikken en te verlichten, en het geheel deed zulk
eene treffende werking, dat ik overtuigd ben, uwe Majesteit
zoude den geestigen uitvinder gaarne het grootkruis van het
legioen van eer gefchonken hebben.
Dezelfde oorfpronkelijklield vertoonde ook des Duivels Kapelmeester. Want het Miferere der geplaagden wist hij zoo
vaardig te Itemmen, en met trommels en kanonnen te accom.
pagneren, dat het geheel naar eene van die oorlogs - fyinpho_
via in den grooten ftiji geleek, welke uwe Majesteit tot
dolwordens toe bemint. De Duivel was hem oak bijzonder
genegen; want hij had zich daarop toegelegd, om de ooren
van zijnen Heer en Meester zoodanig te fireelen, dat deze
hem dikwijls een donderend bravo! en da cape! toefchreeuwde.
Het eerfte, wat zich aan mijn oog vertoonde, was de Tirannenzaal.
Waarlijk, Sire! zulk een karakter van majesteit en grootbeid, als deze zaal bekleedde, zag ik nog nooit. Het is een
verbazend eirond. De gewelfde zoldering worth door soo korinthifche zuilen onderfteund, welke van zuiver good gegoten
zijn. Deze zuilen moesten tevens in de plaats van kagchels
dienen; want elite derzelven zag ik door eenen gekroonden
beer omhelsd, die fcheen zich daaraan re warmen. Miju geleider gaf mij echoer deze opheldering: „ Deze heeren
zeide hij waren eertijds magtige Keizers, Koningen en
Oorlogslieden, welke zoo begeerig waren naar goud, dat
wij, ow deze hunne begeerte te beviedigen, hen aan deze
gouden zuilen hebben vastgefmeed." — Maar dit was —
met verlof van den Duivel! — eene helfche grap. Want deze zuilen waren zoo gloeijend beet, dat deze doorlucbtige
heeren duivelfche gezigten trokken, en dezelven met een geheel ander gevoel omhelsden, dan eertijds hunne maitresfen.
," Bezie eens het kuntlig Mafalk, waaruit deze vloer beflaat," zeide mijn geleider; „ het zijn enkel fchedels van
fchurken, namelijk van vorflelijke vleijers , koppelaars en
foortgelijk goedje, welker bezigheid eertijds was, gedurig
nieuwe flagtoffers voor den wellust en de hebzucht hunne
meesters op te zoeken."
„ Bravo!" ancwoordde ik, en gal' bun eenen hartelijken
trap; „ bier zijn zij op hunne plants."
Hoe bevalt u de verlichting?" vroeg de Kamerheer:
„ zaagt
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zaagt gij ooit lets prachtigers, dan deze ontelbare kristallen
kroonen, welke eau de oldering hangen?" En waarlijk, de
glans, welken zij verfpreiciden, was met niets in de wereld
te vergelijken. Dit had zijne reden; want de kaarfen waren
niet, zoo als men denken zoude, van was of frneer gegoten, mar — zoo als mijn geleider zeide uit een gefmol.
ten mengfel van leverauciers en woekeraars , en overtroffen
zelfs de Rusfirche kaarfen; weshalve ik dezelven uwer Majesteit ernftig aanbeveel. Ook zag ik noolt lets kostbaarders,
dan de zoldering der zaal. Dezelve beflond uit eene reeks
van _fresh- fehilderijen en gouden basreliefs, welke de merkwaardigfte gebeurtenisfen der wereld vertoonden , van welken
de Parijfche bloedbruiloft, de Siciliaanfche vesper, de brand
van Rome onder NERo, en vooral de brand van Moskou,
van wege de treffende voorflelling, mij uitnemend bevielen.
„ Schaak den koning !" riep thans eene verfchrikkelijke
basftem. Dk zag om , en ontwaarde een aantal gekroonde bee.
ren, die met het hoofd op de hand en zeer diepzinnig aan
gouden tafeltjes zaten, en fchaakten.
„ Wie zijn zij?" vroeg ik mijnen geleider. — „ Deze zijn
die wereldhedwingers antwoordde hij — welke eertijds de
aarde als een groot fchaakbord befchouwden, waarvan zij
hunne natuurgenooten, even als onbezielde figuren, wegbliezen. Titans fpelen zij met hunne vleijers en rnaitresfen; maar
geloof mij , de koningen, boeren en fpringers branden hun
thans regt helsch in de vingeren!" En waarlijk, bij elken
trek knipten zij met de vingeren, waatuit ik belloot, dat de
Kamerheer gelijk had. Daarbij kwain , dat zij erbarmelijk
over hoofdpijn klaagden; en, toen ik hunne kroonen van naderbij befchouwde, vond ik, dat het glocijende chakoo's waren, de hun voorzeker een weinig ongemakkelijk zaten.
Waarlijk ," zeide ik, zeer verbaasd, nadat ik het door•
luchtig gezelfchap overzien had , „ gij , heeren Duivels! wen
voor gepast onderhoud te zorgen, en vooral de fpeelpartijen
voorbeeldeloos te regelen!"
„ Vernederen wij ons thans tot de mindere klasfe," voer
de Duivel voort: „ befchouw nu die Maarfchalkstafel 1" Bij
het woord Maarfchalksrafel wees hij op eene groote biljart.
Toen klapte hij in de handen, en riep: „ a La enasfe !"
„ a La chasfe! a la chasfe!" klonk het uit alle hoeken,
en een twaalftal ligtvoetige Duivels met groene voorfchoten,
MENGELW.
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welke mijn geleider de helmarqueurs noemde, latramen toe.
gefpronge n . Zij hielden vurige queus in tie hoogte, welke
zij eenige beftarnde en flerk vergulde heeren met vele duivelscomplimenten in de handen drukten. Toen fchudden zij
een aantal gloeijende kartetskogels op de biljart; en nu begon waarlijk een regt grappig a la chasfe fpel: want de queus
brandden den heeren Maarfchalken en Generaals zoodanig in
de handen, dat zij bet eene dozijn vloeken na het andere nitftieten, en zich daarbij tie ballen elkander naar bet hoofd Cafambolleerden.
De marqueurs ftonden grijnzend claarbij, en marquee:Welt
met eene waarlijk duivelfche koelbloedigheid.
„ Even zoo koelbloedig , als deze marqueurs," zeide mijn
geleider, „ annfchouwden deze heeren eertijds het groote oorlogsbiljartipel , en even zoo boosaardig grimlacbten zij, wanneer de kogels bier of daar een been wegmaaiden."
,, Partij !" brulde het nu nit honderd kelen. De marqueurs
namen bun de quints uit de handen, en zeiden hun de uitgeZochtfte vleijerijen over him fpel. Te gelijker tijd bragten zij
eenige, een honderd pond zware, metalen kruifen, welke
mijn geleider, fpottenderwijze, de grootkruifen van her legioen der hel noeuide, Deze hingen zij den fpelers op den
rug, en noodigden dezelven tot eerie wandeling, waarbij de
rieuwe ridders onder den last hunner grootkruifen niet weinig
fteenden.
„ Eereteekens en kruifen naar verdienfie!" dacht ik.„ Maar,
Om op lets anders te komen, heht gij bier geene Finan.
ciers; wel te veraaan dezulken, die het vette der aarde nitzogen, alleen om hunnen buik te vullen? want alle achting
voor de anderen."
„ Of wij ze hebben!" hernam mijn geleider lagchende
zij heeten leggin. Volg mij in de Financiekamer!"
2/
Toen bragt hij mij in een zwakverlicht gewelf, alwaar eene
boogst zonderlinge groep zich aan mijn oog vertoonde. Hier
lag, namelijk, eon ontzaggelijk vat, misfchien wel zoo groot
als bet Heidelbergfche, waarop de woorden vlamden: „ Danaiden - vat der Staatsbezitting."
„ Ziet gij die uitgehongerde heeren — zeide mijn geleider
— hoe zij zich afflooven, om het Danafden -vat nit gindfchen
put te vullen, die van fchuhnenden champagne overaroomt?
Daze zijn de Pius-makers; en zij meenen het waarlijk goed.
11/Taar
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Maar die dikke heeren daar, welke, gelijk levende kolken,
rondom de kraan zitten, fpotten met hunne moeite, daar zij
gedurig hunne bekers vullen en in hunne buiken ontladen.
Doze zijn de Minus-makers."
„ Gij ziet, Mijnheer," zeide cell van deze landlen tot
mij, „ ho e, door een wijs en welherekend Financiebeftuur,
bet bohoorlijk evenwigt tusfchen het plus en minus in het
voor ons liggend DanaIden- vat wordt onderhouden. Die
magere heeren (lair, welke wij, om de grap, de kollega's Plus
noemen, zorgen pligtmatig voor de vermeerdering der ftaatsinkomiten. Wij echter, die ons zelven de kollega's Minus
noemen, wij hebben bet moeijelijk, hoewel meer gevend
ambt, om deze inkomden in de niterfle aderen en kanalen
van het flaatsligchaam te Paten uitflroomen; en dos bevindt
bet flaatsligchaam zich altijd wel." Dit zeide de kollega Minus, en bij het woord flaatsligchaam fireelde hij genoegelijk
zijnen buik.
„ Wê1 gezegd, beer Minus!" hernam ik: , want mar a/
te dikwijls is de buik van zullte heeren, zoo als gij zijt, het
zoogenaamde flaatsligchaam, waaraan bet ware ftaatsligchaana,
als aan eenen Moloch, worth opgeofferd. — Maar wat deert
u, beer Minus? Gij treks daar op Bens een gezigt, alsof gij
van het kolijk geplangd wieid."
„ Helnas! deze gIoeiwijn," hernam de Financier, , uiaakt
ions fomtijds een helsch gcfpook in de darmen."
Ik brngt zijnen beker even aan mijne lippen, en toen ontwaarde 1k, dat de champagnewijn kokend heel was.
„ Bravo!" riep ik nit. „ Mogt alien bloedzuigeren, die
u gelijk zijn, reeds op aarde de wijn in de aders branden,
als deze gloeiwijn!" —
„ Gelieft gij mij tbans in de Geregtszaal to volgen?" vier
mijn geleider mij in de rede.
„ Gaarne," antwoorthie ik: „ waar vinde ik die kuipende
regters en advocaten, die de fchaal der geregtigheid naar witlekeur doen rijzen en dales; waar vinde ik die bedenkelijke
formaliteiten - haven, die, van wege de gedurige rug- en omzigten, nooit regtuit zien? waar vinde ik die?"
De Kamerheer brags mij in een duister ho!, betwelk geenszins naar eenen tempo! V212 Tx EMIs geleek. Het eerfte, war
ik zag, was eene groote fchaal, welke de Duivel , nit fcherts,
fchaal der geregtigheid noemde, omdat het tongetje nooit
K it 2
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regt fiord. Op elk einde der balans zat een twaalftal ad.
vocaten; een paar fterke Duivels vermaakten zich met de babus gedurig op en near te wippen , zoo dat de arme balanceerders telkens de hoofden jammerl'jk tegen de zoldering
ftieten. Ben deftige, met eene zwarte toga bekleede , Duivel
las hun tevens het uitgefproken vonnis voor.
„ Ik appelleer! ik appelleer!" riepen
terwij1 zij zich
vast om de balans klemden.
„ Geene genade! het vonnis is bekrachtigd," was het antwoord, en de Duivels grijnsden daarbij zoo boosaardig, dat
het was om dol te worden. „ Gij hebt bier eene goede
en vaardige regtseefening, inderdaad!" zeide ik; maar, want
zijn dan de heeren regters?" „ Daar is de regtbank ,"
hernam de Kamerheer. 1k zag onl, en ontwaarde eenige zeer
diepzinnige heeren, die aan eene lange, groene, met akten
beladene, tafel zaten. „ Daar zijn zij , die alles op de
lange baan van Slendriaan en fermaliteiten fchoven. Zij zitten bier wat ongemakkelijk, en gevoelen, misfchien voor het
eerst van hun Leven, verveling. Geen wonder, want zij zitten op heke1s." „ Dan ontvangen zij hun loon," hernam
ik, en verlustigde mij niet weinig in het aanfchouwen van
deze groep.
„ Daar ziet gij ook ons corps diplomatique," zeide de Duivel, bij her verlaten van dit hol , en wees naar eenen grooten gek, die boven op eenen toren geplaatst was, en door
eenen heftigen wervelwind onophoudelijk rondgedraaid werd.
Op dezen gek reden eenige flaatsdienaars of flaatskunflenaars,
van de klasfe der genen, welke eertijds even zoo naar den
wind der politiek draaiden. En dit was zonder twijfel eene
lastige rijpartij, om dat die gek een' rug had; zoo fcherp

een Ines!
(Het vervolg en /lot hierna.)

IERIGT, AANGAANDE HET MOEDIG GEDRAG VAN VIER
HOOGLEERAREN, AAN DE. MILITAIRE SCHOOL TE
LA FLECHE, TEGEN NAPOLEON, IN

1815.

(Medegedeeld door Mr. JACOBUS SCHELTEMA.)

Heefc het genoegen gegeven, dat wij, in de Gefchiedenis
vats
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oast den laatflen Veldtogt van NAPOLEON, op bl. 31 en 3'
met warnite melding maakten van den edelen tegenftand, aan
den overweldiger geboden door de Zwitfers en derzelver moedigen bevelhebber, den Graaf D ' AFFR Y, nielnand zal
het kunnen afkeuren, dat wij insgelijks zorg dragen, om
gedachrenis te bewaren van den moed en de deugd van vier
ambtenaren, die, alleen en op zich zelven flaande, onder een
groot getal gewapenden, door Inuit- en baatzucht aan het
hoilen gebragt, met de zeldzaainfle volharding elk aanzoek
tot erkentenis van en onderwerping aan den geweldenaar bleyen weigeren; te minder nog, daar onder deze edelen is een
geboren Nederlander, en een ander, die, hoezeer in Duitschland geboren, tot het vaderland de nanuwfle betrekkiug heeft,
vermits hij gedurende vele jaren aanzienlijke eereposten onder
ons bekteedt, thans den kring onzer letterkundigen met giant
verfiert, en , misschien meer dan iemand anders, door het
handhaven van den roem der Nederlandfche letterkunde buitenlands, zich bij dezelve zeer verdienftelijk maakt. Het ziju
de Heeren STEPHANUS GREEVE en CHRISTIAAN FRE.
VERIE H A U G, waarvan de eerfle , van ihnersfoord geboortig, voorheen onderwijzer der teekenkunst bij de Militaire.
fchool in den Haag was, en later Hoogleeraar werd te La
Fleche; en de tweede, te Stuttgard geboren, voorheen Hoogkern'. der Gefchiedenis en fehoone Wetenfchappen Winer,
tot hetzelfde ambt aldatr geroepen was,

Ingevolge befluit van den Koning van Frankrijk , in den ja•
re 1814 genomen, was er, behalve de Militaire- fchool te St.
Cyr, eene tweede fchool gevestigd in gemelde find La Ple,
she, wellte gelegen is in her Departement Sarthe, zestig uren
van Pal ijs.
Aldaar waren bij de tweetionderd Elêves geplaatst, wier
getal op zeshonderd zoude gebragt worden. Aan vijftien
Hoogleeraren was het onderwijs in de verfchillende Wetenfchappen toevertrouwd. Men verwachtte eene nieuwe organi.fade, in Maart van den jare 1815; dan
BUONAPAR
verfcheen, en nu werd alles ontbonden. Nergens miscchien
vertoonde de zucht voor denzelven zich met meer drifts,
dan onder de leerlingen op deze fcholen, die meerendeeis
zonen waren van officieren en ambtenaren, door den oorlog
Kk3
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geftegen en gevallen. De Generaal DE CHAUVIGNY, Korn.
mandant dezer inrigting, voegde zich bij den Hertog VAN
BOURBON, en y ertrok naar Nautes; de Graaf in ME
LAN, Kolonel, maakte zwarigheid het commando op te nemen, en zoo was alles zonder opperhoofd en eenig bedwang.
NAPOLEON zond eerlang den Generaal MEUNIER derwaarts , die geheel aan hem was toegedaan. Nu kwamen er
weldra andere Chefs, Officieren en Profesforen; en zij, die
nu bet incest in drift en hevigheid uitmunteden, hadden het
beste uitzig: op bevordering.
Een der eerie mantre:;elen was, om van de ambtenaren
eene verklaring van gehechtheid en trouw aan den overweldiger te vergen; en dit werd fpoedig gevolgd van bet vorderen der ondetteLkening van de beruchte akte, waarbij de
BOURBONS voor ecuwig vervallen verklaard werden van
den Franichen noon. Alle ambtenaren te St. Cyr, de tnees.
te te La Fleche waren zoo ijverig voor het een als ander,
en teekenden alles; dan, op de laatfte plants ftootte men het
hoofd bij vier Hoogleeraren. Hoezeer van dezen, bij de bevestiging in hunne bedieningen van 's Konings wege, geen eed
gevergd was, befchouwden zij zich aan denzelven verbonden, en weigerden de teekening van alle verklaringen voor
NAPOLEON. Behalve de Heeren HAUG en GREEVE, waren het de Heeren... LE tt oux, Profesfor der Mathefis,
voorheen aan de Univerfiteit te Parijs, een man van hooge
jaren, beproefde braafheid en erkende kunde; en... S TA n
L E R, Profesfor der Hoogduitfche Taal en Letterkunde, voor.
been te Taunton, insgelijks zeer ervaren in zijn vak. Over
dezen tegenfland en deze weigering flond een ieder verbaasd.
In het eerst werden er allerlei beloften aangewend, later allerlei bedreigingen; dan alles vergeefs. De laatfle ftegen met
den dag bij toenemenden wrevel, zoo zelfs, dat men bet gemeen aan den gang hieip, hetwelk nict zelden met hun gefchreeuw: vive l'Entpereur! en: vive la Liberte! de woorden:
i bas les strangers! (web met de vreemden!) vereenigde.
Eindelijk dacht men zeker te zijn van eenen weer gunfligen
vitflag, toen men de gemelde pogingen voor de derde reis
herhaalde, en aan hen bet bekende aankangfel op de ConJiltrials voorlegde, ter bevestiging van NAPOLEON Op den
croon. Men eischte flellig en fterk, dat zij, gelijit de overigen, hierop hunne vrije item zouden uitbreugen, en ja zeggen;
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gen; dan ook dit werd met waardigheid geweigerd. De Mai.
re, een man, afkomftig uit het edel geflacht van D ' A u B I G.
BI die zeer veel befcheidenheid had laten blijken, en hun
zelf met voorzigtigheid berigt bad gegeven van hetgeen er
voorviel, kwam uu bij hen, en betuigde, dat zij, zonder
toetreding in dezen, niet zouden te redden zijn; dat deze
procesfen-verbaal naar Parijs moesten werden opgezonden;
dat dezelve moesten dienen voor het zoogenaamde Meiveld;
dat hij bijzonder rapport zou moeten doen, enz. Ook nit
bleven zij zich zelven gelijk, en weigerden zij den fchijn
zelfs van hulde. Dit wekte de groottle verwondering; men
fprak niet dan van revolutionaire maatregelen, van arresters,
gevangenis, opzending naar Parsys , militaire regtbanken, vonrisfen en wat dies meer zij, en men zag met vreeze uit naar
de orders uit de hoofddad. Eindelijk kwamen deze; en,
daar men zich aldaar te zwak gevoelde om wreed te zijn,
bepaalden zich dezelve daarbiy, dat zij gefteld werden under
Let toezigt van de hooge Policie , en tevens, dat de Maire
om zijne gematigdlieid werd afgezet. Nu zagen zij zich verb
iloken van al:en orngang en alle briefwisfeling met vrienden
en vreemden; zij tionden geheelcnal alleen en op zich zelven, zonder befeherming van iemand, en moesten bet ergfte
vreezen, vooral toen het gevaar van de zijde der Royalisten
your de Arapokonsgezinden under kwam, en die van de Vendee de find La Fleche met een' aanval bedreigden. De Generaal MEUNIER trachtte nu nl!e Iloogleeraren en ainbtenaren, zoo wel ills de jongelingen, te doen wapenen, ten einde, zoo veel tegenfiand te bieden mogelijk was. Ook dit
aanzoek werd aan lien gedaan, dan tevens geweigerd; en deze weigering deed hunnen hagchelijken toeftand dagelijks toenemen.
Gelukkig kwam er eerlang alwending van her groot gevaar
door den flag van Waterloo; dan nu vernam men eerst, was
men hun aangaande had voorgenomen, en in welke verfchrik.
kelijke gevaren van fufilleren of guillotineren zij geweest
ren, indien zij zich maar eenigzins onvoorzigtig hadden nitgelaten. Het treurige in hunnen toefiand werd geenszins geb
heel opgeheven of veranderd; het lcheen, dat zij vergeten
werden; bet bevel tot mijding bleef beflaan, en, daar de wrevel en euvelawed onder de Buonapartisten wel gefnuikt,
dock
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doch niet beteugeld werden, hadden zij dikwijls te worfte.
len met onaangenaambeden van allerlei aard.
Op den 3den van Oogstmaand veranderde dit al/es, toen de
Pruisfilche kavallerij onder den Generaal v ON norE de dad
La Fleche bezette. De Ileer H A U G werd nu door den Maire D' A out G N v, die fpoedig hertleld werd, uitgenoodigd,
om voor tolk tusfchen den Pruisfirchen Generaal en de Regering te ti:enen. Hij onttrok zich Met, om de Regenten en het
yolk, waarvan velen hem zoo zeer bedreigd hadden, van
dienst te zijn , en -belastte zich tevens met de werkzaamheden der aciminifiratie. Gedurende twee nmanden bleef hij in
dezen moeijelijken werkkring, zeer tot genoegen aan wecierzijden. Hij ontving niets ter belooning. Dan, toen hij in
den' jare 1816 berwaarts werd beroepen, mu den vroeger be.
kleeden post, als Hoogleeraar der Gefchiedenis en fraaije Wetenfchappen aan de Koninklijke fchool voor Artillerij en Genie te Delft, op nieuw te aanvaarden, ontving hij tie meest
vereerende blijken van achting en goedkeuring van de voortaamile Regenten en ambtenaren, zoo van de clad als van de
fchool, met name van den Graaf DE,MEULAN, die van 's
Konings wege wel bet opperbevel opnam, doch niet flagen
konde om de orde en gehoorzaamheid onder de Eleves te
berflellen. Wij hebben deze verklaringen en dankbetuigingen
gezien. De Heer G REE V E is alsuog in de gemelde betrekking aan de fchool te La Fleche.
Het komt ons voor, dat de Btionapartisten zelve verfloind
geftaan hebben over den limed en de volharding van deze
edelen, en dat hierdoor de befluiteloosheid tot bet nemen
van ernflige maatregoIen is veroorzaakt. — Zoo werd dan ook
bier bewezen, dat aldsar de geweldenaar niets vermag, want
bet gevoel van eer met godsvrucht gepaard gaat. Wellust
is bet, om deze nemen bekend te niaken; piigt, om ze bekend en in zegening te houden. Hiertoe flrekke deze poging I

OVER HET AFWENDEN DER ONWEDERS.

(Briefswijze medegedeeld aan de lieeren Scbrijvers der
Vaderlandfche Letteroefeningen, door IL II. D OMR
CURTIUS, te Arnhem.)
In

U1:eder

geacht Maandwerk, No. 5 van dit jaar, bl. 234.—
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van het Mengelwerk, hebt Giji. een voorflel geplaatst van
een min kostbaar middel ter behoeding tegen het onweder;
hetwelk mij voorkomt, behalve door de zwarigheden, Welke de fleller zelf oppert , ook nog door andere gedrukt te
worden, waaronder ook doze: dot de blikfem joist niet altijd
boven op het fpits of kruis van eenen wren inflaat ; maar ook
zeer dikwijls in de muren verre beneden den windwijzer, golijk twee jaren achter den anderen gebeurd is. Hoe, in
dergelijke gevailen, het voorg,eflelde'middel behoedend zoude
kunnen zijn, fchijnt mij , zoncier nadere verklaring, niet regt
duidelijk. Hoe dit zij: het gemelde °pile/ heeft mij aanleiding gageven, om Ulieden mode to deelen het hoofdzakelijke
van drie voorlezingen, in den voorledenen winter betrekkelijk
dit onderwerp gehouden , in het Natuur- en Letterkundig Genootfchap Prodesfe conamur, door den Heer I. w. E V 1 R S,
Prefident van de Regtbank van Koophandel alhier,, en werkend lid van hetzelve genootfchnp.
De eerfie dezer voorlezingen behelsde twintigjarige waarne.
mingen over de driften der onwetlers, met betrekking tot
de fad Arnhem en Karen =trek. In de tweede voorlezing
beredeneerde hij de beste beveiligingsmiddelen voor, t o. bijzondere perfonen; a°. gebouwen; 3°. f'teden, dorpen, havens; en 4°. voor eenen géheelen omtrek in ans.
Betrekkelijk het eertle was het refultaat, dat denkelijk niets
veiliger was, dan eon koepel of tent, overtrolthen met gewaste zijde, om, in cijd van onweder, zich daarin te plaatfen. Tot genjit elude kon dienen eene, op gelijke wijze vervaardigde, paraplui. — Ter beveiliging van gebouwen, fchepen of molens, verwees hij Haar de bekroonde prijsverhandoing van VAN MARUM over de afleiders. — Om eene geheele fad of haven of dorp voor den donder te beveiligen,
oordeelde hij best to zijn, rondom dezelve, op zekeren affond , masten of lialten,(hoe hooger, hoe betel.) met afleiders
voorzien, to plaatfen; oordeelende hij dit middel als ontwijfelbaar goed voor de winter-onweders, die zeer laag drijven.
In eene derde voorlezing, maakte hij ons bekend met het
middel, om eenen geheelen omtrek in ans voor zoner-onweders to bevrijden, befaande in eenen wind, donder- en blikfem-molen, gefchikc om de elektrieke vloeiflof onfchadelijk
to malen , of te tappen, of de wolken to ontladen.' Hoe
Kk5
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wonderlijk dit moge luiden, hij heeft echter dezen molen,
ZOO nit- als inwendig, ons afgeteekend, en de mogelijkheid,
om door middel van deszelfs werking het bedoelde effect te
bereiken, beredeneerd, ja, wat nicer is, door ondervinding,
de zekerheid van het laatfte gellaafd; ons bekend makeade
met de waarnemingen der Meteorologifche machine, door Dr.
PROCOPIUS n i y rs v6Or vele jaren, te Prenditz in NoraviEn gedaan; door welke machine deze geleerde, gedurende eenen geheelen zomer, genoemde flad voor onweders beveiligde, terwijl dezelve rondom en niet verre af hevig
woedden.
Naarmate van de grootte van den omtrek, welken men beveitigen wit, ftelt hij adn, twee of drie motens voor, ten
einde ook te beter de flortregens en hagelbuijen voor te komen. Hij wit dezelven zamenflellen door vereeniging van drie
beproefde werktuigen; els de elektrifeer-machine, de afleiders, en de windmolen zonder wieken.
De uitwendige gedaante van dezen molen is eene kolom,
ter hoogte van omtrent 6o voeten, en eene evenredige wijdte, rustende op een voetfluk of pedeflat. Boven op bet kapiteel is een rond uitftekeud rad, aan de masten van groote
fchepen de nit-, bier de inicijk genaamd, ingerigt tot verfchillende dienften, (als een touwladder enz.) Hierop rust
eene gedaante van eenen vierkanten, boven fchuins toeloopenden , monumentfleen, als kast, waarin de elektrifeer- machines met derzelver conductors werken; en dear boven op
een mast of flag, voorzien van eene ijzeren fpil, verfierd
met eene afleiders donderkroon. Aan deze fleng zijn twee
afleiders in den besten fmaak, en ten meesten mute goedgekeurd, afdalende in het water of in de aarde.
In de monumentfteen-kast werken twee elektrifeer- machines, welke, met derzelver conductors, de afleiders in werking brengen, en de etektrieke vloeiftof gefladig zullen nitmalen en een elektriek ledig veroorzaken, welk door het gefiadig toevloeijen van de pofitive etektrieke vloeiftof van nabij en verder af zoude worden vergoed.
Om deze elektrifeer- machines in cent geftadige en eenparige wetting te hotwen, ftelde hij voor eenen windmolen
zonder wieken, welke inwendig, in bet binnenfte der kolom,
met perpendiculaire as, zonder verzetten, met alle winders
ZOO*
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zoude platen (*); en heeft uiij tevens gezorgd, dat de molen, hij doodfti/ weder, op eene eenvoudige wijze, zonder
menfthenhanden, zijn' geregelden gang kan gams, zoo wel
als dat dezelve, bij zeer harden wind of ftorm, niet te fterk
werke.
De kosten van oprigting, onderhoud en gebruik zouden
niet aanmerkelijk zijn; berekenende hij, dat deze zouden te
vinden zijn door eene nieuwe hefting, onder den zonderlingen naam van een donder- en blikfem-geld, van 5 cents
jaarlijks voor elke Arnhemfche ziel, en van so tot 3o cents
per fchip of huis, mar rate van deszelfs grootte; en zuiks
nog maar gedurende de 5 eerfce jaren, kunnende deze heffing na dien tijd tot 2 cents per ziel w,orden verminderd.
Een vernuftig en houtwerkkundig lid van dit genootfchap
heefc begonnen , een model van zulk eenen molen te vervaardigen. Door ziekte werd hij verhinderd,-dit te voltooijen. Gebeurt dit, dan verwacht ik, dat de Heer EVER!
zijne voorlezing, door teekeningen opgehelderd, zal laten
drukken. In afwachting daarvan, ftrelike het bbvenfcaande
enz.
tot voorloopig berigc. — Ik
(*) Bij gelegenheid, dat de Heer E v Eas eenige voorlezingen deed
over het Fabrijkwezen iu Engeland, heeft bij one voorheen zoodanig
een' wind - koornmolen, door hem in 1787 te Margate gezien , uitvoerig befehreven. De kracht van deszelfs werking is llerker, dab die
van eenen molen met wieken.

NAPOLEON ALS DICHTER.

N APOLEON BUONAPAE,TE heefc, wel is waar, zijn
dichterlijk talent in de door hem vervaardigde Bulletins der

wereld overvloedig bewezen; doch bet is niet zoo algemeen
bekend, dat hij ook andere proeven van Dichtkunst gaf.
In zijne jeugd, toen hij naauwelijks de eerfle gronden.der
Franfche teal gelegd had, ving hij reeds aan .te rijmen, en
ontwierp den losfen omtrek van een Treurfpel. De krijgskundige loopbaan, door hem ingeflagen, verwijderde hem van
deze vreedzame oefening. Na de belegering ;van Toulon, be.
vond hij zich te Parijs in zeer behoeftige othitandigheden,
en befloot, nit zijne bekendfchap met eenige Tooneelfpelers
van
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van bet Thddtre-Francais eenig voordeel te trekken van zijnot
dramatheben arbeid. Hij nam diensvolgens ziin Treurfpel
Weer in handen, en iapte er nog een aantal Alexandrijuen aan.
Naardien intusfchen de zaken zich tot zijn voordeel ,wendden, en hij met ongeloofelijke fnelheid deeds hooger ileeg,
bleef dic maagwerk liggen; docli hij vergat het daarom niet
geheel. Wanneer hij zich vervolgens Keizer had gemaakt,
kwam het , ftuk hem weder in gedachten, en hij brandde'van
begeerte, hetzelve tea tooneele te voeren. Daar hij echter
wenschte. dat dit Treurfpel met algemeene toejuiching wierd
ontvangen, droeg hij den Dichter LUCE DE LANCIV AL
op, hetzelve eenigzins om re iverken en te verbeteren. Dit
gefchiedde met veel zorgvuldigheids; en, offchoon bet
Treurfpel zich evenwel nog niet boven bet midclehnatige verhief, was het ten minae niet flechter,, dan vele andere, die
ten tooneele werden gevoerd.
Het kwam nu daarop aan, het link, alzoo verwerkt,te doen
fpelen. Het werd this , op de gewone wijze, het ThedtreFrancais toegefchikt. Bij de voorlezing werd het eenflemmig, als te ilecht , verworpen. De voorgewende fchrijver vond
zich hierdoor niet zwaar beleedigd; hij nam het handfchrill
zeer bedaard terug, en berigtre E DONAPARTE het voorgevallene. Buo NA PAR T E bleef niet zoo bedaard.
Eenige dagen daarna , wanneer de Tooneelfpelers weder
bijeenkwamen, verfcheen een flalknecht des Keizers, en bragt
het fink met een bevel aan dezen terug van den volgenden
inhond: , De Histrionen (Tooneelfpelers) van het Thedtre„ Francais zullen , van dezen dag al gerekend, na verloop
van edne maand het Treurfpel ten tooneele voeren, dat
zij zoo onbedacht en dom geweest zijn te verwerpen.”
(Was geteekend: NAPOLEON.)
Dit fchrikwekkend bevel vervulde al de Tooneelfpelers met
angst. Zij trachtten ijlings door hunne gehoorzaamheid alles
weder te vergoeden. Het fink werd aarfflonds befludeerd ;
men maakte zich door herhaalde proeven hetzelve geheel ei.
gen; het werd, nog vdOr den bepaalden tijd, op het tooneel gebragt, en vond, under deze omaandigheden, gelijit men
denken kan, grooten bijval. Alle Tijdfchriften vermeidden
hetzelve met den hooglien lof, met uitzondering alleen van
GEOFFROY, wien men de ware toedragt der zake verzweeg,
wijl men hem de eer des mededeelens niet waardig achtte.
Het
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Het fink heeft ten titel: Hektor's Dood. LUCE DE L A DTervAL moest zich als vervaardiger noemen. B UONAPAR..
T z overlaadde den Dichter met gunstbetuigingen, en ftelde
,Reeds het levendigst belang in dit Treurfpel.
ONTMOETING.
Si vacat, et placita nimium nee cura puellee,
Muneris aut facri to remoratur onus,
.dccipe nostra tuffs modulamina debita flammis,
Qua matutinas lufimus inter ayes.
Y. II. ACKER.

(TV gelegenheid van bet Hnwelijk van Do.

*.)

laliworom

Laatst ging ik bier wandlen in 't flatige woud,
Dat mum nog zoo fraai is Ms 't Haarlemmer hout.
Pas weken de nevlen der donkere nacht,
En Phebus verrees nit de kimmen met pracht.
Nog blonk er de dauwdrup op 't wiegende bind,
Als waar 't een juweeltje in bet zilver gevat;
De tjilpende vogeltjes lepten het op,
En netteden veren en vlerken en krop.

Zij wipten en fprongen en vlogen in 't rond,
En groetten met zangen den God, die, zoo blond,
Het hoofd vol met ftralen de baren nit flak,
En duisterheids drukkende kluister verbrak.
De bilen, die bromden en gonsden bun lied;
De kikkers rikkikten in 'c vochtige riet;
't Was alles zoo vrolijk, zoo lieflijk, zoo fchoon
Als 't roosje, dat bloost op de kaak van Dioon.
Ik zag ook een knaapje, zoo vlug en zoo lief,
Met oogjes in 't hoofd, als een olijke dief;
Een ligt zijden kleedje bedekte zijn huid,
*g ar vleugeltjes (taken van achteren nit.
Een
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Een koker met pijltjes verfierde zijn zij,
Maar pijltjes, zoo fcherp als de priem van een bij;
Een houdt hij er altijd gereed in de hand,
Daar de ander het trillende boogpeesje fpant.
Ik trad mar hem toe; want de geestlijke borst
Is, dacht ilt, met fneeuw en met ijsfchors omkorst ;
En fchiet hij, al jokkend, een pijltje op mij af,
Ik yang het, en fmijt hem 'c in 'c aanzigt, tot ftraf.
Maar, hemel! ik was hem geen pijltje meer waard;
Mijn jaren verviogen met rustlooze vaar,t:
Hij keek mij eens aan, en die olijke gait
Befpotte me en lachte mij fchaterend uit.
Neen, fprak hij, geloof mij, het geestelijk hart
Wordr ook nog wel eens in mijn flrikken verward:
Zie flechts, hoe de Pater her nonnetje vleit,

Als ' t maanlicht zijn fcheemrende glanfen verfpreidt!
Al that bij die heeren het aanzigt wat fijn,
Toch houden zij 't fomtijds met vrouwtjes en wijn;
Zij kusfen en kozen en vullen den krop,
En voeren, bij 't druifnat, de liefde ten top.
,, En Domine's?... Denk, o herdenk flechts - uw jeugd !
Toen was ook uw meisje al uw lust en uw vreugd;
Toen kustte ge, en rustte zoo graag op Naar fchoot,
En zongt u van liefde en verlangen fchier dood.
Nog buigen de mantel en bef voor mijn liar;
9)
En fchiet ik, mijn' pijI keert geen prediftfloel af,
Al was hij getimmerd van 't itevigfte bout.
Een dwaas, die op zulk een verfchanfing betrouwt!
Zie flechtsr en hij hield mij zijn handje op 't gezigt,
En flreek mij, magnetisch, bet de oogleden digt;
En, helderziend, word ik veel dingen gewaar,
Waarvan ik niec klappen mag zonder gevaar.

Ik
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Ik zweefde, zoo vlug als een vogeltje, in 't rond,

En 't oogenblik bregt mij op K***'s grond;
Daar zwaaide ik en draaide ik door 't luchtige zwerk,
En kwam er, to land... in eene opene kerk.
Daar predikte een leeraar, in 't achtbaar gewaad,
Zoo ferm en zoo deftig, met effen gelaat.
De boeren, die gaapten, en dachten, verftomd:
„ Hoe 't mannetje aan zoo veel geleerdheid toch koMtin
De meisies, die keken zoo ftrak en zoo Itraf,
En hielden geen oog van den predikftoel af;
Men zuchtte, men fnikte, man kleurde of werd bleek,
Maar weer om den Domine dan om de preek.

Ter zijde den kanfel zat jeugdige Koos,
Een meisje, zoo frisch als een bloeijende roos,
Met boezem en armen, als mariner zoo wit,
En lokken en oogen, zoo zwart als een git.
Toen zag ik het fchelmpje, den zoon van Dioon,
In 't midden der kerk, op een koperen kroon;
Hij wette zijn pijltien en fpandeji n boog,
En dreatende mikt hij, en fchiet naar omhoog.
Mijn hemel! hoe of hij het wagen Loch dorst?
De 01 vloog den Domine vlak in de borst,
En hielp hem de herfens geheel van de ftreek,
En nit was het vuur en de kracht van zijn preekt
En nog had de guit niet met fchieten gedaen:
Acht Koos, ook de onnoozele Koos moest er ann.
Hij drijft haar, meedoogloos voor pijnen of fmart,
Den fchicht, tot de veder, in 't jagende hart.
Dear brandden en blaaktert die beide zoo fel;
Hun boezem was vuur, en de kerk werd een hel.
Hij wendde onophoudlijk ter regter zij 't oog,
floeg haar brandenden blik naar omhoog.
IIij
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Hij ftotterde, en jaagde zoo driftig naar 't end,
Als 't paard, dat, op hol, over ftraatiteenen rent;
Zij wenschte dien zondag zoo lang als een week,
En einde noch amen aan kerktijd of preek.
Maar echter, dat vreesfelijk amen! dat kwani,
En toen fteeg de vonk in haar boezem ten vlatn;
En finds hadden beide noch ruste noch duur,
En wat zij ook deden, 't was olie in 't vuur.
Hij droomde zich zalig, in 't eenzame bed,
Als had hij naast Koosje zich nedergezet;,
En zij dacht des nachts nog aan niets dan die preek,
Die fchooner haar zelfs dan een minnezang leek.
Hij mijmerde en peinsde; doch niet om zijn week,
Maar om het noodlottige fchot in de kerk.
Bij dag was hij eenzaam en korzel en bang;
De nachten, ach I vielen hem eindeloos lang.
Zij kwijnde en heck uit, bij 't verheffen der vim,
Of . nog niet haar lieffte, haar Domine kwam;
En zuchtend en fmachtend verfleet zij den tijd ,
En raakte den blos van haar wangen haast kwijt.
Maar eindlijk flreek Hymen, vermurwd door hun fmart,
Na dralen en talmen, de hand over 't hart,
En lonkende lei hij haar hand in zijn hand,
En bond ze to zamen met bloemrijken band.
Toen zag 1k, nog klaarziend, de toekomst eens in,
En merkte noch elude noch kotl aan hun min.
Zij plukten de vruchten der liefde en der deugd,
En bleven nog lang in den fleur van hun jeugd.
Een zestal van kindren fprong op aan hun zij,
En huppelde en dartelde vrolijk en blij;
Geen ramp brak de vreugd van hun huwelijk af,
Maar roosjes verfierden hun weg tot aan 't graf.
'k Ontwaakte, en hervond mij in 't bosch weer alleen;
De zon frond reeds hoog, en ik wandelde been;
Ilt -fchreef mijne ontmoeting terftond op 't papier.
Gunt, vrienden ! dat ik er uw' echtkrans med flee!
A. N. v. P.

MENGELWERK.
DE OPOFFERING VAN ISAAC, BEHOUDENS GODS HEI-

LIGHEID EN DE VROOMHEID VAN DEN AARTSVADER GEEN DROOM , MAAR EENZ WARE
GEBEURTENIS.

'fan den .Redacteur van de Vaderlandfche Letteroefeningen.

Rr

I\ijn Heer!

anneer eenig gevoelen , hetwelk van naaeligen
invloed zoude kunnen zijn, indien het aangenomen
wierd, worth geopperd wanneer dit gevoelen ook
volilrekt onbeliaanbaar , en dus de verpligting, oat
bet te wederleggen, ontftaat; dan is men, bij die wederlegging van hetzelve, toch ook verpligt, vooreerst,
te zien, van Wien het komt , en ten tweede, wanneer
het; der moeite waardig is , zijn best te doen , lets beters in de plaats te leveren. 1k pas dit toe op het, door
den Luterichen Predikant te Rotterdam , SANDER.,
in ilia uittrekfel uit eene leerrede, aan het publiek me:
degedeeld gevoelen , dat de opoffering van Ifa'ac geene
ware gebeurtenis , maar een droom zoude wezen. Wat
er van den Bijbel worden moet, wanneer dit gevoelen
doorgaat te meer, daar de Eerw. SANDER. meteen
en pasfant nog maar eenige gebeurtenisfen der H. S.
voor droomen verklaart, onder andere de verfchijning
van de Engelen aan de Herders bij de geboorte van jezus — is duidelijk. 1k heb geen plan, 's mans gevoele iluk voor !Ink te wederleggen, want dit is meer de
zaak des Recenfents; ook beteekenen zijne gronden, die
buiten de'praemisfen,rakende Gods Heiligheid-en Abraham's vroomheid , omloopen, weinig. Ondertusfchen
Do. s A ND E R te Rotterdam , behoOrt geenszins tot
de Neologen, die met den Bribel leven naar bun welgeptEINGALW. 1817. 1.10.
LI
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OPOFFERING VAN ISAU

Zijne regtzinnigheid, dit mag hij zeggen, is
nooit verdacht. Ilij is bekend als een fchrander hoofd.
Ook aan de letterkundige wereld is hij gansch niet vreemd.
Eindelijk is hij een voorftander van verlichte (echter
geene neologifche) godsdienstkenriis.
Maar met het uiten van zijn genoemd gevoelen is hij
wat driftig geweest. Dit is verklaarbaar in een hevig
temperament, hetwelk door bet eensklaps doen eener
ontdekking wordt in beweging gezet. Het licht ging
eensklaps in zijne ziel op , en moest nu maar vooruit
ook. In zoodanig geval is dan het gevaar der overijling, en dus der dwaling — waarvoor menfchen, in
wien nooit eens een eigen, veel min een flout idd,opkomt, or die eerst vragen : hoe zal het beVallen ,Teci.ekt
2ijn — zees groot. Het is dan nu ook geene kunst,
tegen zulk een gevoelen uit de hoogte te rpreken, of
er op den kanrel tegen uit te varen — Waar dan vrij
wat menréU1ijks mede ender loopen kale. Maar wanbeef de kaernisfen, waarop die meeting fleunt, nader ondefzoek verdienen, terwijI de gewene ' wederie-ggingen niet in alien opzigte voldoen; dan behoort 'An
bur dit regt te laten wedervaren. En de pracmisjee4,
*vaarop Do.. SANDER bouwt, zijn van dien aard. It
beb dus getracht, door algemeene redenering deZelVe
ie oritzenuwen;" en dit is iets, hetgeen zijn Weleerw.,
Haar IV der voorrede, niet zal kwalijk nemen, en
wat men daarenboven ook aan het godsdienftig publiek
in eene zaak van zoo veel belang fchuldig is. In' hoe
verre mij dit 'gelukt zij, mogen dan dit publiek en de
waarheidsliefde van Do. SANDER beoordeelen.
De plaatfing van bet, met dit oogmerk ter nedergeftelde , flukje achtte ik , Mijn Heer het gerchiktfte
In uw algemeen gelezen , en aan de bevordering van
verlichte, op den Bijbel fteunende, godsdienstkennts
anede voornarnelijk toegewilde , Maandwerk. Gij duldt
in hetzelve geene .partijzucbt of aniq26fiteit. Die motten ook bii onderzoek van punten , die den Godsdienst
lk ben niij
taken, volfirekt alajd verwijderd
Diet
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niet antlers bewust, dan met befcheidenheid te werk
gegaan te zijn; maar heb naar pligt en inzigt het gezag
des Bijbels voorgeitaan.
Met achting,
Uw beftendige Lezer.

I

ladde Abraham met ons vernuft geredeneerd; ware
hij, gelijk wij, bedreven geweest in wijsgeerig betoog
van de volkornenheden des Opperwezens betoog,
wat • ik op zich . zelve niet verwerpen wil, maar wat
toch, daar het ons volkomen--heden leert bewijzen,
den indruk der volkomen - heid verzwakt —; ware dan
eene item van den Hemel tot hem gefchied: „ flagt
uwen zoon ten brandoffer!" en hadde Abraham gehoorzaamd dan zoude ik geene kans gezien-hebben, Gods
Heiligheid en Abraham's vroomheid te verdedigen tegen
de lasteraars van den Bijbel. Maar nu, daar Abraham
een geheel ander man was, daar zijne manier van denken en met God verkeeren van de onze hemeisbreed
verfehilde, molten wij' zijne daad niet beoordeelen naar
■onze theorien van zedellikhaid.
1k bedoel geenszins vast te ftellen, dat de Allervolmaaktfle ooit konde onderhevig zijn aan veranderlijkheid
van beginfelen , en aan den eenen mensch ,in den eenen
tijd, uit hoofde tint die mensch minder philofophisch
voleindigde kennis van, Hem bezat, lets hadde kunnen
bevelen, wat in bet afgetrokkene altijd een gruwel
blijft: maar ik wil komen op die omtlandigbeid, dat .de
Godheid met hare eigenfchappen en eifchen aan den
mensch ten alien tijde is kenbaar geworden binnen den
dampkring , die nit zijn eigen, met zwakheden bezet,
hart opging; of, met andere woorden, dat God zich,
in het onderwijs aangaande zijn wezen, zijne betrekking
tot de menrchen, en dezer pligten te zijnen aanzien,
altijd gerigt heeft naar bet ftandpunt en de vatbaarbeden van hen, wien Hij onderwees. Een ander ondertvijs ;on gem onderwijs geweest zijn. Vandaar zoo
Liz
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veel tijdelijks en plaatfelijks in den Bljbel; zoo veel, 't
welk vroeger heilige pligt was maar nu vervallen is,
gelijk de geheele offerdienst; zoo veel, hetwelk toen
geloofswaarheid was, en waarvan nu het tegendeel moet
beleden worden, b. v. dat God jaloersch was op uiterlijke hulde, en een ftraf Boning, echter bijzonder genadig omtrent zijn uitverkoren yolk, mits het Hein offers bragt; vandaar, dat toen geoorloofd was hetgeen
nu misdadig is , b. v. het huwelijk met meer dan eerie
vrouw. --- Door al dit tijdelijke en plaatfelijke fchemert
wel altijd edne waarheid door, aan welke de wijzen door
godsvrucht.altijd nader waren dan de groote hoop : onderrusfchen het werd den grooten hoop Met tot misdaad
gerekend,wanneer hij uitwendige , werktuigelijke deugd
om tijdelijken zegen uitoefende. Op zijnen trap van natuurlijke vatbaarheid kon van hem niet meer geeischt
worden. Met edn woord, de waarheid verfcheen altijd
in een omkleedfel, hetwelk ontleend was uit de vatbaarbeden en behoeften der menfchen, aan wien zij geopenbaard werd. Zoo kon de zwakke, bange Jakob
geen beter denkbeeld en geene vastere verzekering van
eene, ook buiten het gebied der vaderlijke tenten work.
zame , Voorzienigheid ontvangen, dan door in den droom
eerie opening in den hemel te zien, de Godheid boven
op eene ladder, en de Engelen dezelve opklimmende
en afdalende. Later moest Israel deszelfs afwijking van
Johovah vertegenwoordigd woxden door het vooriter,
dat de Profeet.Hofeas , op. Gods bevel, eene vrouwe der
hoererijen genomen, en onechte kinderen daarmede geteeld hadde; en een' verrukten Bileam — de broeder
der Schamans , toovenaars, bezweerders, die nit reisbefchrijvingen te kennen zijn, en wier verrukkingen en
gezigten nog wel anders zijn_ dan die van Bileam —
wijst God te regt door bet natuurlijkile middel, wat er
was, om zijne ziel te naderen hij laat hem in de verrukking door zijne ezelin aanfpreken. Wie er naast gefiaan hadde, zou de item der ezelin niet gehoord
ben ; zij fprak alleen voor en in hem. —Zoo kwsni het
he.
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hemelfche dan wel rein uit den hemel; maar bet werd
ontvangen in een garden vat, en , hoe min op zich elve voor vermenging met vreentdaardigs, de
inensch heeft het nooit kunnen deelachtig worden, of
het had voor hem eenigen fmaak weg van het vat, waarin het ontvangen werd. Zelfs wij, Christenen, die
nu de waarheid zoo rein bezitten, als zondige menfchen haar ooit bezitten kunnen, hebben voor de waarheid, welke wij te kennen noodig hebben, dat God een
vergevend Vader is , eene zinnelijke voorftelling noodig, die ons gegeven wordt in bet offer van den Zoon
Gods zelven; en wel verre dat wij dit offer met Gods
regtvaardigheid ftrijdig zouden vinden , is het voor ons
behoefte.
In de eerfle tijden van de godsdienftige ontwikkeling
des menfchelijken geflachts was de mensch een kind,
en God leefde met hem gelijk met een kind, en onderwees hem gelijk men kinderen oncierwijst, in zekeren .zin meer te regt brengende of wijzigende, of gebruik makende van hetgeen nit 's menfchen eigen binnenfle opwerkte, dan veel ftellende, hetgeen bet kind
eerst met moeite van buiten hadde moeten leeren, zonder dat bet daarom nog eigendoui van zijn hart gewor•
den ware. Hoe kidne y de kinderen, hoe naderbij met
hunne liefde en met hun ligchaarn altijd den. ouderen.
In het tijdvak , waarvan wij fpreken , was de mensch
— men zou kunnen zeggen, zelfs ligchamelijk — der
Godheid nader dan wij ; want hij had ook meer aan de
zigtbare natuur,, en meer met haar te doen , en zij was
de afleider der Godheid in zijn hart. Wii zijn te groot
en te wijs geworden; zonder evenwel , gelijk het Christendom dat wil, met onze meerdere kennis kinderlijken
ootmoed en gevestigde reinheid des gemoeds te vereenigen. Daarom kan het te onzen aanzien niet meer heeten : de Heer fprak hetwelk echter ook niet meer
noodig is, omdat wij, als volwasfenen, meer op ons
zelve Haan, en, onder bet onzigtbaar beftuur,, handernoeten Haar den heiligen geest in ons hart.
I.1 3
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Ilc bedoel dus, dat de form van het Goddelijk bevel
aan Abraham: „ offer mij men zoon ten brandoffer!"
nit de bijzondere gefteldheid des Aartsvaders , uit zkine
individualiteit, voortgevloeid zij. Maar nu gevoel ik,
dat de vraag ontftaan moet: was Abraham dan zulk een
wreedaardig mensch , dat hij zich verbeelden konde een
bevel van God om zijnen eigen' zoon te dooden? Antwoord: Abraham was een kind, een goed, gevoelig,
dankbaar, God boven alles beminnend kind. Hij gevoelde, hoeveel hij van Hem ontvangen had, inzonderbeid in Ifallo. Hij had voor den hemelfchen weldoener wederkeerig alles over, zelfs het kosthaarite, wat
hij bezat, dien wanneer bet wezen moest. De
(mart des oogenbiiks eener vrijwillige opoffering — en
hoe konde deze in tijden, waarin de uiterlijke hulde
in offeranden beflond, welke het hoofd van den ltam
ads Priester moest verrigten, anders plaats vinden dan
op het outer? deze (mart, des oogenbliks moat hem
niet terughouden. Onder deze in- en uitwendige otnliandigheden behoefde er flechts eene geringe aankiding
bij te komen, en het bevel werd vernomen: „ offer mij
amen zoon der belofte!" — Wanncer het nu waarbeid is, dat de gezindheden de deugd uitmaken, en niet
de uitwendige daad; dan is Abraham's vroomheid, hoe
ftuitend ons de form ook zijn rnoge , nogtans gered.
Dan, er komt nog oneindig meer bij , waardoor Abraham's voornemen in het fchoonfte Hein geplaatst wordt.
Zoude het gezegde tot zijne knechten: „ wanneer wij
aangeheden zullen hebben, dan zullen wij wederkeeren" — en tot Ifaac : „ God zal Hem zelven een lain
ten brandoffer voorzien," niets anders geweest zijn
dan koele veinzerki, ter bedekking van zijn oogmetk ?
Onmogelijk! volffrekt onmogelijk! Neen — en nu
verfchijnt Abraham's geloof in vollen glans — hij was
vast overtuigd, dat hij met Iliac tot zkine knechten
zoude wederkeeren, en dat God zich van een lam ten
brandoffer zoude voorzien.
Maar dan was Abraham limners een vertoonmaker met
iets
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icts, waarin volfkrekt geene verdienfte lag?--Wat men
al van hem waken wil, wanneer het aan vermogen ontbreekt , zich geheel in de omflandigheden des Aartsva.
ders te verplaatfen, daarvoor kan ik niet infiaan. Ml
'komt voor, dat juist dit geloof, dat Fade er niet onder
lkjden zou, maar behouden worden, het zij door God.
delijke tusfchenkomst, die de volbrenging des offers
zoude beletten , bet zij door onmiddellijke wederopwekking nit den dood — dat dit geloof aan Gods Almage
en Goedheid aan Abraham's bereidvaardigheid tot dit
offer alle ongerijmdheid ontneemt, die ons koel vernuft
er anders nog in mogt meenen te vinden. Het was nu
geen opofferen, maar eene hoogfte geloofsproef; een bewijs, dat hij krachts genoeg zoude hebben, aan Gods
beloften vast te houden, gelield oak dat hij Ifaac opofferen moest. Zoo ging. Abraham heen, mot het voornealien om het te doers, en alles op God te laten aankomen. Van dezen leant words de zaak ook befchouwd
door den Schrijver van den Brief aan de Hebredn, X r:
17-19. En wanneer ik mij op dit ftandpunt plaats , dan
kan ik den A.artsvader gerust den toeftel tot IfaUc's opoffering zien waken, zonder dat hij mij daarom als een
koele wreeclaard voorkomt, die dagen lang met dat opzet loopen, en den zoon met zoodanig, een voornemen
aan deszelfs rnoeder ontvoeren kon. Wanneer u derhal.
ve het voornemen tot deze offerande mogt ftuiten ; wet.
nu, denk dan om de offerande niet, maar om tie kracht
des geloofs, tot wier openbaring gene als een ondergefchikt rniddel moest dienen. Uit dezen hoofde, dewijl
Abraham bet zoo vet konde laten komen als God zoude
verkiezen, is zijn voornemen en de toeitel hem als daad
des geloofs toegerekend, en mag hij gezegd worden zij.
xten zoon geofferd te hebben.
1k heb mijn best gedaan, om tweederlei bii dezen in
een helder daglicht te ftellen; te weten, t o dat het gebod aan Gods zijde niet (treed tegen zijde Heifigheid,
wits ilbraharn er flechts die tegenflrijdigheid niet in
y owl, maar het wilt overeen te brengen met Gods liefL14
de.
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de. En dat dit het geval was, dat de Aartsvader in 't
geheel aan Been uitpluizen toekwarn , leert het bijbelsch
verhaal ten duidelijklte; en 2° dat deze groote en van
God beminde man niet te laken is als moordenaar van
zijn kind, maar geprezen moet worden als held des geioofs , hetwelk in zijn gedrag zoo fprekend uitkwam-,
en tot welks openbaring juist dit gedrag de beste gelegenheid gaf.
Ile ben echter ver of van te flellen, dat ik dit mijn
doel volkomen zoude bereikt hebben. In 't geheel verwacht ik te dezen aanzien niets bij hen, die zich eeninaal in eene zekere meening hebben vastgezet , en dezelve niet willen laten varen. Ook kan ik het zeer natuurlijk vinden, dat bet bevel van God — vooral wanneer
men bet in wat fterke uitdrukkingen kleedt „ offer
mij uwen zoon! "en de bereidvaardigheid van Abraham
om aan dat bevel te voldoen, geheel op zich zelve en
buiten verba-nd met de gefchiedenis, met de trapswijze
ontwikkeling der godsdienftige kennis , met den invloed
der individualiteit op de godsdienftige denkbeelden , met
bet leven, den tijd en de omflandigheden, waaronder
en waarin beide plaats hadden, belchouwd, voor onnatuurlijk gehouden wordt. Ondertusfchen 7.66 is het niet,
of dit onnatuurlijke kan worden uit den weg geinimd;
en, zoo wel om verfchooning te vinden voor hetgeen
in dit opzigt in dezen mOen arbeid onvoldoende is ,
als ook om dit anvoldoende eenigzins te vergoeden,
mogen mij nog volgende aanmerkingen vergund zijn.
Wij kunnen de zaak onmogeliik z66 ophelderen, alsof wij daarbij tegenwoordig waren geweest , of ook
ilechts in die tijden en in dat land geleefd hadden. Hadden wij dit, , de zaak zou een geheel ander aanzien verkrijgen en• al het tegenftriklige verliezen. Dit kunnen
wij beredeneren, en zijn bet daarenboven uit achting
voor den Bijbel verpligt te gelooven. Hoe kunnen wij
eifchen alle bijzonderheden bij de gebeurtenis te erken.
nen , welke ons zoo kort en in de hoofdzaken alleen wordt
gemeld, als bij eene mondelijke overlevering natuarlijk
het
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bet geval wezen moest ? Eeuwen fang, tot op den verzamelaar der voorvaderlijke gefchiedenisfen, gingen zij
van mond tot mond. Hoe kan ik bepalen, welke uitdrukkingen en wijzigingen der voordragt gewrochten
zijn der poezije , welke zich der merkwaardige gefchiedenis van geeerbiedigde voorvaderen, wanneer zij door
mondelijke overlevering wordt voortgeplant, natuftrlijk
aanzet, en Naar tot bellowd flrekt?—fchoon ik uitdrukkelijk betuig vast te ftellen, dat deze poezij niet zoo
ver zal gaan, dat zij eene ware gebeurtenis ttelle,
waar flechts een droom heeft plaats gevonden, of als
droom opgeve , wat waarachtige daadzaak is. Wij vinden het er daarom in de historian des 0. V. ook altijd
bij gezegd, wanneer iets in den droom gebeurd is.
Reeds gronds genoeg , om eene waarachtige daadzaak char
aan te nemen, waar het verhaal volflrekt van geenen
droom melding maakt. — Wij kunnen derhalve de onderfcheidene manieren, waarop God in die tijden met
de menfchen omging en fprak, wel van voren beredeneren ; maar ons geheel verplaatfen in den toefland van
hen, tusfchen wien en God deze =gang plaats had —
dit kunnen wij in onzen , zoo oneindig van genen verfchillenclen , toefland niet. Daarom verliezen wij er wezenlijk veel aan, dat wij niet flellig weten , op welke
wi/ze God het bevel aan Abraham, om zijnen zoon te
offeren, gegeven heeft. Wat altijd vast flaat ,dat zoodanig bevel in bet naauwfte verband met de bijzondere
gefteldheid van den Aartsvader Itond , en aan geenen
anderen dan aan dezen, of aan iemand, die eveneens
gevoelde en dacht , had kunnen gegeven worden — dit
wankelt ook bij deze onkunde in geenen deele. Maar
wisten wij' meer, wij zouden handtastelijker, zelfs voor
den in het denken minstgeoefenden, kunnen betoogen.
Dan, de overlevering heeft wel gerekend op nakomelingen , van de denkwijze der vaderen niet geheel vervreernd, maar niet op ons; en de Voorzienigheid, die,
waar middelen en wegen voorhanden zijn, geene nieuwe fehept, heeft verkozen , het verhaal van Abraham's
L15
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offer tot ons over te brengen, geliik de overievering
het gefteld had. Ook ons , begreep Gods wijsheid,
de het op eene treffende manier onderwijzen aangaandct
de verpligting tot onbepaald geloof, en de welbehage-,
lijkheid. van hetzelve in zijn oog. Ook ons konde het
ten fpiegel verfirekken eener reine liefde tot God, bo..
yen alles, wat ons het lieffle is op aarde—eene liefde,
die alleen in en met zoodanig geloof beftaan kan. Wilkn wij nu, door eigene wijsheid gedreven , dit verhaal
verwringen en verkrachten, en er alien geest uit doers
vervliegen
dit is onze zaak.
Her kan niet anders , of het onbeflaanbare van dit gedrag
met den eerbied voor den Bijbel moet in hit oog loopen„
zoodra wij eenvoudiglijk bedenken , dat nimmer eenig nakomeling van Abraham zich aan het verhaal van opoffering, gelijk het in den Bijbel !bat geergerd; dat de,
hunne kinderen aan den Molech offerende, Israelieten er
nimmer eenige verontfchuldiging uit ontleend hebben;
dat , eindelijk, Jezus en zijue Apostelen , fchoon zij van de
zaak nimmer als van eenen droom , lunar altijd als van eene
waarachtige gebeurtenis ipreken, omtrenc dezelve nimmer eenige bedenkelijkheid aan den dag leggen. Abraham is
bun de groote, geeerbiedigde Aartsvader. Tot de bijzonderheden in zijn gedrag laten zij zich nimmer in. Zij hebben altijd flechts het groot geheel voor oogen. Hun
the.ma 4 : Abraham was een geloofsheld; wordt aao
hem gelijk, doet Abraham's werken, dan zijt gij Abraham's kinderen, anders niet! Zoude het DU niet onze pligt wezen, om , fchoon er dan in het geval , naar
onze manier van befchouwen, lets overbieve, wat ons
niet geheel duidelijk ware, ons , met ootmoedig bewustzijn van het flukwerk in al ons weten en onderzoeken, te buigen voor de wijsheid van Jezus Christus,
die, althans wanneer er in Abraham's voorbeeld, als
waarachtige gebeurtenis befchouwd, lets, voor God
of voor den Aartsvader, onteerends had gelegen, dat
wel zou opgehelderd, of misfchien den geheelen perZoude bet nict onze
foon nooit genoemd hebben ?
pligt
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pligt wezen, ons te verlaten op de Heiligheid Gods,
en te vertrouwen, dat er in een geval, hetwelk Hij dex
eeuwen ten voorbeeld ftelt , niets kan gebeurd wezen,
betwelk tegen zijne Heiligheid ftrijdt ? — Ja, zouden
wij aarzelen te erkennen, dat wij verpligt zijn, van
Abraham's gefchiedenis flechts dat gebruik te maken,
wat het N. V. ons er van leert maken zonder uitpluizing, die altijd verkoelt, en nooit verwarmt? Wat
vragen wij naar de kern van de komeet ? die blijft ons
toch onbekend: maar zijn lichtftroom wekt onze bewondering. Laat dan ook—gefielddat dit het geval moat
zijn — in de gefchiedenis van IfaAc's opoffering door
Abraham het een en ander ons onverklaard blijven; het
licht, hetgeen van Abraham's geloofsmoed uitgaat , dit
is voor de eeuwen, dit vervult den geheelen hemel van
de gefchiedenis der zedelijke ontwikkeling des menfchelijken geflachts, dit liebben wij te erkennen, daarnaar
ons te vormen. En bij flot : dat Abraham's geloof, en
niet zijne opoffering van Max, buiten verband met dit
geloof, hoofdzaak is, bIijkt genoegzaam daaruit, dat
een gelijk geloof weI van ons gevorderd wordt, maar
eene gelijke dem ook door het Christendom, geen
dat geloof eischt, voor zeer misdadig zou verklaard
worden.

WAARNEMING BETREFFENDE HET ONTLASTEN VAN'
16o VISCHGRATEN , PER ANUM. Door ir x. APPEL,

Chirurgijn te. Scheveningen.
Op den 9 Junij 1817 werd mijne hulp verzocht bij
bet dochtertje van KAREL PRONK, 7 jaren oud.
Daar gekomen zijnde, klaagde mij de patiente over
aanhoudende en fonts tusfchenpoozende pijn, welke
zich uitftrek*, van de maag, fangs het gebeele beloop
der ingewanden. Ik hield deze pijn in den beginne als
nit
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nit eene catharrale oorzaak ontaaande, en diende de
lijderes het volgende toe:
for. fambuc.
Spir. minder. gri
nitri
Rob fambuc. 3j.
rn. d.
S. alle uur een halve theekop.
Niettegenflaande het gebruik van dit middel, bleven
de pijnen bij aanhoudendheid voortduren.
Den ioden vond ik de lijderes in denzelfden toeftand;
en,, daar er geene behoorlijke fedes plaats had, wilde
ik mijne toevlugt nemen tot een clysma ; doch , bij het
inbrengen van de canul, ontmoette ik in het rectum
eenige harde en weerltandbiedende ligchamen , welke
mij op dat oogenblik in mijn voornemen verhinderden. 1k onderzocht met mijnen vinger het rectum,
en .ontmoette aldaar I2 vischgraten, van onderfcheidene grootte en gedaante, welke ik met de korentang
-wegnam, en appliceerde vervolgens een clysma oleofum,
tevens met het inwendig gebruik van eene emulfio antiphlogistica.
Den 'Aden vond ik de lijderes in denzelfden toe(land. 1k ging met mijne geneeskundige behandeling op
dezelfde wijze voort , gepaard met eene verzachtende
dieet. De pijnen hielden intusfchen, door het geheele
beloop der ingewanden, even 1terk aan.
Den i/den vond ik de lijderes koortfig; de pijnen
waren vermeerderd; ik trachtte andermaal een clysma
to appliceren, maar ontmoette dezelfde hinderpalen in
het rectum. Ilt ontlastte alstoen, met groote moeite,
een getal van 34 vischgraten, en bleef met dezelfde geneeskundige behandeling voortgaan.
De 'Oen vond ik de lijderes zeer onrustig; zij had
aanhoudend koorts, en was zeer dorilig; de pols zeer
bard en vol: welke teekenen mij deden vermoeden , dat
er eene, ontfteking der ingewanden plaats had; waarom
ik
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ik met mijne antiphlogistilche behandeling bleef voortvaren.
Den 14den vend ik de lijderes in denzelfden toeftand;
doch ontdekte, na een naauwkeurig onderzoek, geene
vischgraten.
Den x5den, echter, fpoedig bij Naar geroepen zijndet
vond ik de lijderes in eenen flechten toeftand: een hevig delirium , koortfig, gepaard met een koud en klam
zweet; de ganfche omtrek van den built, tot eene aanmerkelijke grootte uitgezet , hard en fterk gefpannen;
zelfs de umbilicus ter grootte van ri duim uitgepuild.
1k veranderde teen mijne geneeskundige behandeling,
te meer,, omdat ik vermoedde, dat er gangraena in de
ingewanden konde plaats hebben. 1k nam mijne toevlugt tot een clysma contra gangraenam, omdat er uit
den anus een aanmerkelijke flank voortkwam, en de
lijderes nog geene fedes had gehad.
Bij het inbrengen der canul ontwaarde ik, als te voren, harde ligchamen. 1k begon wederom een naauwkeurig onderzoek; en, na anderhalf uur daarmede bezig te zijn, geweest , ontlastte ik de lijderes van 114
vischgraten, die nu met elkander bet aanmerkelijk getal
van 16o nitmaakten , onder welke verfcheidene waren
van een' duim lengte , andere van drie vierde duim , fommige van een' halven duim,vai verfchillende gedaante,
als langwerpig, hoekig , puntig enz., en welke alle
onder mijne bewaring zijn.
Ilc ben vervolgens met mijne antifeptifche behandeling
bli)ven voortgaan , tevens met bet gebruik van involverende middelen, gepaard met eene zachte en voedende
dieet, tot en met den 20 junij 1817, met bet voor mij
'tree/end gevolg, dat ik alstoen mijne patinae heb vaarwel-gezegd, en zij zich thans in eenen gezonden toeRand bevindt.
De aanwezigheid van het opgegeven aanzienlijk getal
vischgraten laat zich gemakkelijk verklaren, wanneer
men in aanmerking neemt , dat, de reeds genoemde vader van bet kind met zijn huisgezin in eenen armoedigen
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gen toeftand verkeerende, onze patietite, door groo.
ten honger daartoe aangefpoord, eenige koppen van
fchol met derzelver graten gulzig had ingeflokt.

VIERVGT EBNER, REIZE VAN EE,NEN JONGEN ZWITSER
NAAR AMERIKA.

(Vervelg en flot van bl. 418.)
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hiladelphia is veel fraaijer en grooter dan Nieta.
Torte, maar iti denzelfden ftij1 gebouwd. De mathftraat is de grootfte, omtrent een half uur lang, en in
het midden met overdekte Bogen voorzien, waar de
markt , wordt gehouden; alle dwarsltraten gaan over
de Markt , en zijn alien . genotrunerd. Er' worden in
Philadelphia jaarlijks 50o nieuwe huizen gebouwd; de
zindelijkheid wordt er even zoo wel gehandhaafd 'als in
Meat,- fork ; 'met het huisraad is het eveneens gefteld.
De 'Vrijmetrelaariioge is zeer fehoon, even als de
llospitalen en, de Kruidtnin. Een half uur van de ftad
Is een merkwaardig waterwerk, waar het water, door
een ftootnwerktnig, igb voeteti hoog gedreven worth,
en wel in zulk 'tent menigtt dat , ' ;de` geheele had genbegziath daarmede voorzien wOrdt.' 'Op de hodgte is
eerie ‘koni, voeten 'diep, met gebefitelde lleenen belegid wairnit het water naar de ftad gevoerd wordy.
In Nienw - Toll is men, ten aanzien van het water,
niet zoo toed ingerigt , en • wanner het lang droop
blijft; kuritien de WaSeliVrottwen 4 of 6 weken lang niet
arbeiden, want het . zeewater dengt niet tot waskhen.
Philadelphia heeft . 23o,000 inwoners , wearran biikaris
de heeft Duitfehers zijn. De haven is niet zoo fchoon
en voordeelig als die van'Nkuv-Tork, omdat de feheepvaart , in den winter eenige weken lang-iifgebroken is.
be groOttle Handel is bier met' de binnenlanden; ook
worden de meeste voortbrengfelen 'des lands hierheen
g'eb"ragt , en vinhier weder naar -de West- Indian uitge-

voerd. Er Ain hier vole kerken , en 'eater niet genoig
voor
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voor alle de verfchillende fekten ; men rekent er 53 Etkten , waarvan vele haren godsdienst in de huizen
eefenen. yeden zijn er ook, maar zeer weinige.
Van de minder bekende fekten noetn ik bijzonder
Herdoopers. Zij hebben eene fchoone, groote kerk,
welker midden men eene waterkom , ziet, van wel veer•
tig voeten in den omtrek en drie of vier voeten ditp,
vvaarin zij de doopplegtigheid vertigten, welke, naar
hunne begrippen, meermalen moet herhaald *order].
De doopeling, welke in elken leeftijd, zoo dikwerf zijn
getttoed naar deze reiniging verlangt, den doop weder
mag eitchen, ftapt ; met een' zijden mantel over zijne
kleederen aangedaan , in het water ; de prieSter ; die
hem in betzelve vervvacht , dompett , onder het zingeti
der gerneente en het uitfpreken van een bepaald formatter, deszelfs hoofd in het water , -droogt hem dan het
gezigt af; en begins de plegttgheid op nieuVv met eenen
anderen. De doopeling begeeft zich intusfchen in.ten
te dien einde toebereid vertrek, om zijne kleederen te
Verwisfelen.
De tweede, niet minder merkwaardige fekte, zijn de
Mettrod'isten. Zh Nittiv- To r k hebben zij 5 kerken , en
flier lo. Deze fekte werd door eenen Zwi tfer getticht,
bn neettit zoodatitg _toe, dat zij weldra de heerfchende
zal worden. Hunne godsdienstoefening, waarbij zij de
voordragt tot leering Van de ingevingen des geestes laten afhangen, beeft 'eenen dweepigen vorm. Ronne
bvetwegende menigte in de ftad, en Iran teenemende
wetland, bewijst, dat zij daarom niet ininder 'pede
burgers'zijn.
De fiernhutters maken bier eerie achtingwaardige
gemeente uit. Zij zijn goed . en mikidadig, otideritett-nett gaarne hunne melemenfchen , en geveriturtuten kindtret eene VoOrtreffelijke opvoeding; de 'geringfte hat
thzeiveh in vteemde teen, toonkutist , teekenkunst,
terthied- en aardrijkskunde onderwljzen. Onlangt *is
"ik in Bithlefron, ao ttren van bier , waar niets daft' Duttfat litraatterS zijn, Pralfen, Xakfers en Arederlantiers ;
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ders ; overal werd ik wet ontvangen; het is daar Haar
den echten Duitfchen trant, en hetgeen men van hen
ontvangt, dat geven zij met een eerlijk , goed hart ; in
elk huis, waar meisjes zijn, hoort men op de harp of
het klavier fpelen, waarbij zij fchoone Duitfche liederen zingen.
Het krijgswezen is in de Vereenigde Staten, zoO
als .het eertijds in de kleine Zwitferfche kantons was,
bijzonder Hecht ingerigt. De foldaten zijn vrij gelijk,
maar, daar elk zijne uitrusting zelf bezorgt, niet tierlijk Bij het exerceren gaan de hoofdeu hewn
en weer, men praat zelfs, en wanneer iemand zijn geweer op den regter fchouder heeft, in plaats van op
den linker, heeft dat niets te beduiden. De muzijkis
ook
De brandinrigtingen, daarentegen, zijn zeer goed.
In Nieuw-Tork zijn 70, in Philadelphia meer dan ioo
brandfpuiten; elke ,derzelven is met een klokje voorzien, hetwelk alarm ilaat, terwijl men daarmede rijdt,
en met een rad, om hetwelk de lederen flangen worden
gewonden; bij elke fpuit zijn so perfonen aangefteld,
zoo wet om op de daken te klimmen, en dezelven , als
het noodig , is, in te flaan, als om te redden, wat te
redden is. ' Door de geheele itad zijn, van so tot so
ftappen, pompen, waarin de flangen gefchroefd warden; Van de eene fpuit gaat het water in de andere; is
er brand op eene plaats, dan zijn alle naburige itraten
vol fpuiten, om water bij to brengen. De brand- asfuranties zijn ook zeer goed en Veilig ingerigt.
Het Mufeum van Philadelphia is bezienswaardig; er
zijn 1240 vogels, 136 afbeeldingen der beroemdfle mannen van. ilmerika , en meer dan 8000 andere voorwerpen in betzelve. Onder de 212 viervoetige dieren is
ook deJVJammouth; zijn geraamte is 18 voeten, tang en
12 voeten hoog; hij is veel grooter dan de elefant , en
heeft twee gedraaide ronde tanden waarvan de eene
206 en de andere 23o ponden weegt. De levende ratel-,
koper- en goadflangen zijn ook merkwaarclig, even als
de
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de Wilden en Indianen, welke levensgrootte in hunne
bijzondere kleeding afgebeeld zijn. Van het laattle yolk
komen er nu en dan eenige bier; zij zijn koperkleurig
en met vellen van wilde dieren bekleed ; wanneer zij
niet dronken zijn, geven zij een goedaardig karakter te
kennen. Zwarten zijn er ook zeer vele; hun aantal kan
wel op 30,000 berekend worden; de meisjes zijn ilaven
tot in het ade, de jongens tot. in het aifte jaar; deze
laattlen worden thans voor 100 of 15o daalders verkocht. — Fabrijken zijn hier niet; men krijgt bijkans
alles veel goedkooper, dan men het hier zoude kunnen maken.
Een ieder mag in dit land jagen; het gebeurt echter
zelden. Twintig en dertig uren vanhier is er zeer veel
wild; herten , beeren , die goed zijn om gegeten te worden, en wolven zijn ook niet zeldzaam , en nog veel
minder de hazen en eekhorentjes., Onlangs verdeelden
zich zes jagers in twee partijen, en deden eene weddenfchap , weike partij, in den tijd van drie dagen, de
meeste eekhorentjes zoude fchieten ; toen fchoot de een
547 en de ander 514 van dezelven.
De landtlreek rondom Philadelphia en hoogerop is
onbefehrijfelijk fchoon , en verkondigt eenen grooten
welfland. Vruchten, die niet geplukt warden, en beerlijk waar het fchoonfte vee graast, ziet men
menigvuldig; ook zeer vele fchoone landhuizen. De
Boer is hier een beer, en behoeft niet te arbeiden, omdat de grokd alles zonder zwaren arbeid voortbrengt.
-Wie lust tot het landleven en veel geld heeft, die doet
wel, naar iftnerika rt. gaan; het is een waarachtig paradijs. Z66 echter, als onze Zwitfers aankomen , zonder
geld en uitzigten....welk eene ellende 1 Onlangs kwam
er een fchip met 500 van deze ongelukkigen, die niet
eens hunne vracht konden betalen. Velen hebben berouw van hunne verhuizing; echter, is het te
mat. Zij werden tot dietaften verkocht; kinders werden het best betaald; meisjes en jongens worden voor
de vracht, tot het Ade en 2ifte jaar, even als zwarte
IMENGILW. 1817. NO. II.
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haven behandeld; een gezond en fterk man moet voor
zijne vracht van 4 tots jaren werken, en oude lieden wil
hien hi het geheel niet hebben, zoo dat er thans nog
Wel 50 in het (chip liggen, welke met een benaauwd
haft verwaehten, wat hun lot zijn zal. Vinden zkniemanti, die hen voor de vracht wil nemen, dan worden
111 heat de gevangenis gevoerd , alwaar zij, te midden van
misdadigers, zoo lang marmer moeten zagen, tot dat
21j hunne vracht verdiend hebben, hetwelk wel to of
12 jaren kan duren.
Wreedaards zijn die menfchen, of liever die woekerears , die door zulk eenen handel zoeken rijk te wortieti. Het zijn Duitfchers , die dit doen, en de meest
Verleidende drogfchriften in omloop brengen; de laatlie, die met dit oogmerk vanhier zich infcheepte, zeide irdOr zijn vertrek: „ Dit is de laatfte-reis; plat
mij ook deze, dan ben ik rijk genoeg." — Het (chip ,
hetwelk de laatlte ongelukkigen overbragt, had ten minite so,aoo gulde.us winst. Lieden , welke hunne reis
tunnel] betaien, en nog eenig geld overhouden, out
land te koopen en zich eenigen tijd te voeden, doen
beer goede zaken; maar de anderen zijn ongelukkiger ,
dan zij ooit in Europa zouden zijn. Een goed handwerksrnan komt bier ook zeer goed voort ; maar deze
iferinetligvuldigen bier ook te zeer, en eindelijk zullen
oak zij 1iit ineer hun voordeel vinden. Bovendien kan
een prig Europeaan zich bier ook niet gemakkelijk aan
bet latidleven gewennen; menigeen wordt van de landZiekte overvalleti. De hoer is, zoo als wij zeiden, een
beer; hij eet goed, verkoopt zijne veldvruchten goed,
betaalt geene opbrengften, en behoeft niets te koopen.
De akker ongezuiverd land , in eerie fchoone ftreek en
goeden grond, kost 2 Qf 3 daalders, waarvan de
eerie heift contgnt, en de andere in zes maanden betaald wordt.
De bevolking is in de Vereenigde Staten thafig
inillioen; Maar, wanneer het aankomen van vreemdelingo voottduurt, zoo als federt dell jare iSoo, zal
zij
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zij in korten tijd fchier onberekenbaar zijn. Penblvania alleen zoude, in eene uitgebreidheid van ar
nen akkers , 14 millioenen menfchen kunnen voeden ;dus
is er nog plaats genoeg voor nieuw aankomende. Het
klimaat is hier niet zeer aangenaafn, van wege de fpotdige afwisfeling der luck. De thermometer verandert
fomtijdS in 66nen namiddag wel 20 graden van de wantte tot de koude ; de grootfte hitte, welke ik bier gevoelde, was op 95 graden. De winter moet bier, zoo
als men zegt, ruw en zeer koud zijn, en 4 tot 5 nista*.
den duren.
De regering en bare wetten hebben vele overeeiikomst met de Zwitferfche. Men leeft geheel vrij, en
wordt nergens met paspoorten, noch met iets andeVs
geplaagd; er is geene openbare politic. TweegeveCh•
ten zijn op levensttraf verboden ; onttlaat cr twist,datt
gaat het op de Engelfebe manier; kan de een den and
ren eene ribbe breken, of een uit het hoofd fchenren, waarop zij zeer geoefend zijn, dan is de itrijd gewonnen. Over 't geheel, ecbter, zie ik, dat er Vela
ongepaste wetten heerfchen, welke rneestaI te Zack
zijn, en de boosdoeners te zeer tot hun doel geleiden.
Sedert i i jaren werd bier v66r eenige dagen een, eefiige
ten dood veroordeeld en gehangen, en , hoewel hij reeds
drie moorden had begaan, berispten velen de regering
om dit doOdvonnis; de geestelijken verdedigden hem op
de kanfels, 'de nieuwsfchriivers in hunne bladen,
de Kwakers zonden fmeekfchriften aan den Prefident,
om zijne vrijltelling te verzoeken. De Preftdent is hid
de eerfte van het land , en heeft een jaarlijksch inkotnen
van 25,000 &alders; de tweede ambtenaar heeft i5,000
daalders, en de Grootwaibel omtrent Soo° daalders.
Er zijn vele uitgewekene Franfehen hier. De rijken
kochten landgoederen, de armen leefden in ellende;
wel 400 namen dienst bij de Spanjaarden, welke deze
ligtgeloovige vreemdelingen door vleijende heloften en
uitzigten tot zich trokken, en werden in ftilte nut
Mexike gezonden.
M 111 *
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BEDENKINGEN OP EEN MIN KOSTBAAR BEHOEDMIDDEL TEGEN HET ONWEDER. , TER BEPROEVING
VOORGESTELD (*).

I

nvallende gedachten, eene voor de maatfcbappij welmeenende ftrekking hebbende, en door periodieke werken of fangs andere wegen wereldkundig getnaakt , zijn
meermalen van gelukkige gevolgen geweest, nadat zij
trader ontwikkeld of in praktijk gebragt waren: de onbekende (Anonymus), die bet bovengemelde behoedmiddel heeft uitgedacht en bier ter beproeving voorgefteld, fchijnt , blijkens zijne opgaaf, ook die goede
bedoeling te hebben ; maar bedenkingen, zelfs op de
welmeenendfte voordragten van vindingen in natuurkundige en andere wetenfchappen, kunnen ook van nut
zijn: daarom wil ik er bier eenige op dat geprojecteerd
behoedmiddel ter near itellen, en ter plaatfing in het
Mengelwerk van dit geacht en nuttig tijdfchrift aanbieden, tevens ook om aan het verlangen van den Heer,
die ons dit middel aan de band geeft, te voldoen.
Het voorliel is , om , in plaats van de gewone afleiders , van metalen vervaardigd, ten einde de electrieke
ftof uit de donderwolken zaeht en ftil naar het aardrijk
te leiden , als zijnde deze te kostbaar,, de toevlugt te
nemen tot niet- geleidende (non- conductors) of zelfelectrieke ligchamen, als glas, lak en pek. Voorts, om de
windwijzers op torens van de eerstgemelde zelfftandigheid te maken, of met de laatstgernelden te bepekken,
(verlakken of bepekken) als ook de uiteinden der molenwieken dik met pek te bettrijken; ten gevolge waarvan dan de donderwolken, in plaats van zich te ontladen op torens en molens , van deze gebouwen, en zelfs
van de fteden, als 't ware, zouden wegvlugten, uit
hoofde van den afkeer,, dien de electrieke ftof heeft van
glas, lak, pek enz.
Dit
(t) Zie het Mengeluterk van No. V dezes jaars.
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Dit idee van Anonymusmag , oppervlakkig befchouwd ,
nog al aardig fchijnen; naar mijn inzien, echter , is hetzelve van alien grond ontbloot.
heeft geheel
voorftel gebafeerd op een bij zijn Ed., zoo het fchijnt,
heerfchend, doch gansch verkeerd denkbeeld van nonconductors der electrieke ftof, die hij als anti- conductors (a) wil doers doorgaan. Zoo nu glas, lak, pek en
andere ido -electrifche ligchamen anti-conductors der
electrifche ftof waren, dan zouden er geene electrifeermachines , electrophores , verzamel- (Leydfche) flesfchen
en dergelijken bettaan,ter behouding van deze ftof; immers-dan zou zij voor die glazen toeftellenverfchrikken,
en van dezelven terugwijken. Neen,.de electrifche ftof,
in beweging gefteld en gecondenfeerd, heeft, even als
de, warmteltof, en, zoo men wil, als te zaamgeperfte
luchven opgeliterd water, eerie neiging of aandrang om
zich weder te verfpreiden (b): alsdan, niet -geleidende
ligchamen ontmoetende, ontwijkt zij zeer langzaam langs
of door dezelven, of, dezen voor haren aandrang te
zwak zijnde, baant zij zich eenen uitweg er door. Gefield , de electrieke ftof had — in gevolge de meening
van A. -- zoodanig eenen afkeer van niet -geleidende
ligchamen, (glas, lak , pek enz.) dat zij deze Reeds
trachtte te ontwijken; dan toch zou dezelve, door de
gewone ekctrifeermachine in beweging gebragt , in plaats
van
(a) Anonytnus verwart non met anti (eoprt), en zoo ook
von - conductors met anti - conductors; het eerfte is het enkel
negatii,e van geleiden , en dit is nog niet joist, maar is een
woord, dat men bezigt om het minder- geleidend vermogen
van fommige ligchamen ten aanzien der electrieke ftof nit re
drukken; het laatfte is het volftrekt oppofite , en wordt
ook zoo door 4. aangenomen , in de beteekenis van terugfloating en afkeer hebbend. Bijna vijfentwintig jaren heb ik
de electriciteitkunde beoefend , en met allerlei electrifche
werktuigen omgegaan, maar nog nooit zijn mij zulke anticonductors voorgek omen.
(b) Men noemt dit evemvigt-herfle1117.
Mm3
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van zoo als nu het geval zich toedraagt langs de
fchijf of bol (van glas, Zak of dergelijken) der machine
been te firoomen, en als 't ware, zich daar tegen aan
te hechten, tot zij een beter geleidend ligchaam (de
ontvangflukken van den conductor) ontmoet; dan, zeg
1k, zou de electrifche itof, dadelijk van het punt ,waar
zg bij de machine ontitaat, (aan de kusfens) het glas
ontvlugten, en zich veel meer, dan wij bet nu bevinden , in de lucht verfpreiden, of op de itijlen van den
fioel der machine zich werpen, en de overbrenging tot
den conductor zou niet mogelijk zijn.— Vervolgens ten
aanzien van de elcctrophore ,dan is de misvatting van A.
-nog meer in 't oog,loopende; immers ,bij dit instrument
blijft de electrifche ftof doorgaans lang berusten, zoo
dat, in plaats van hetzelve te ontvlugten, men integendeel de aanwezendheid dezer ftof nog aan de oppervlakte der electrophore merken kan, al heeft dezelve
eenige dagen ftilgeftaan. — En eindelijk de Leylfche
fiesch tot een voorbeeld nemende,leert zij ons juist het
tegenovergeftelde van hetgeen A. hier fchijnt te beweren , en waarop bij 2ijn behoedmiddei aanprijst; want,
in plaats- dat in beweging gebragte en gecondenfeerde
electrifche itof, in zoodanig eene flesch, door de werking der electrifeermachine , als 't ware ingedreven zijnde, oogenblikkelijk weer dezelve zal ontvlugten zoo
els dit, volgens zijn Ed.'s meening, nit hoofde des afkeers van de electrifche ftof voor glas, gebeuren moest
— heeft geheel het tegendeel plaats , gelijk elk , die maar
eenigzins met electrifche proeven omgega 3n heeft, weet.
Wel verre dan, dat de electrifche ftof voor het glas,
waaruit de Leydfche flesch beftaat, terug zal wijken,
is ,dit veeleer een verzamelvat voor dezelve,welks wanden, als een dijk of dam , de binnen hetzelve verzamelde
electriciteit beletten weder te ontwijken en zich te verUit deze omftandigheden nu, die bij de
fpreiden (c).
ge(c) Teder electriciteitkundige weet, (tat de in eene beydfche flesch verzamelde electrifche flof zich niet vestigt en
(als
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gemeide dectrifeektoeftellen bettendig plaats bebben,
zoo als pro.efondervindelijk genoeg bevestigd is, blijkt „
dat de grondflag, op welken dit behoedmiddel tegen het
onweder voorgefteld worth, (namelijk afkeerigheid der
electrifche ftof voor niet-geleidende ligchamen , als glas,
pek enz., en neiging dezer itof om terftond van zooda.
nige zelfftandigheden terug te wijken) eene misvatting
is, en derhalve ook, dat men zich in de gevolgen vatt
het voorgefteld goed effect zoude bedriegen.
Maar behalve dit, dan nog zal de gene* van oni
hooge gebouwen voor den blikfem te beveiligen, zoo
als deze vooritelt, onvoldoende zijn. Het denkbeeld
toch, dat deze Heer fchijnt te hebben van de plotfelinge ontlading eener met electrifche itof bezwaarde
wolk, is waarlijk zoo bekrompen en klein, dat — wan•
neer men immer buiten eene digs , betimmerde itad de
gevaarten van donderwolken in derzelver uitwerkfelen
gezien heeft — men zich bevreernden moet, ter aangeg
baalde plaatfe, te lezen: „ immers zoude de blikfem„ ftraal, al ware dezelve reeds op de metalen fpil
„ vallen,” (NB. Anonymus denkt , dat het genoeg.
zaam zal zijn, indien men, bij hooge gebouwen of torens, de metalen fpil, op welke doorgaans de windwVzer that, laat uitloopen in een cubus van glas) „ ter„ itond verfchrikken, en weder terugwijken.” Zoo zon
dan een blikfemitraal , fchoon tot nog toe door Been men.
fchelijk vermogen in zijn voortfnellen te bedwingen zijnde geweest, voor eene glazen ftaaf terugdeinzen, en,
als
(als• 't ware) verborgen houdt in het bekleedfel; men kent
toch de proef met eene flesch met losfe bekleedfels, welke, geladen zijnde, de electriciteit behoudr, fchoon de bekleedfels warden weggenomen; hetwelk niet mogelijk zoude
zijn, als de electrifche ftof zoo eenen afkeer van het glas had,
als Anonymus het F. c. voorflelt. Intusfchen heb ik eenige„
.zoo ik meen, nieuwe opmerkingen over het laden der.
Leydfche flesch, die ik, bij gelegenheid, wei in dit geacht
tldfchrift wii mededeelen.
M 4
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als 't ware, de vlugt nemen. Men leze maar eens- deze
en gene verhalen (d) van de rigtingen, die de blikfem
bij
(d) Te vinden in onderfcheidene werken, die over de electriciteit en 'de luchtverhevelingen handelen, al's NOLLET,
PRIESTLEY, CAVALLO, TOALDO, FRANKLIN, JAL.,
LABERT, JACQUET, VAN MARUM, CUTHEERVSON,

'anderen. Tot een nog vm.sch
flaaltje moge dienen de befcbrijving van de rigting eens bilkfemitraals , die bij het onweér van den 22 Mei 1. 1. het huis
van den Hovenier VAN BENTEM, in Abflede , even .buiten
Utrecht, getroffen beet, en ons in onderfcheidene copranten
(24 tot 2 8 Mei 1. 1.) medegedeeld. is. Onder eenige treffen.de uitwerkfelen van den blikfem, die ik in mijn' leeftijd gezien heb , kan ik de volgende, als bier bijzonder ten doel
komende, niet wel met ftilzwijgen yoorbijgaan. Eenige jaren geleden mij te Parfeveld (een dorp in het Graaffchap Zutphen) bevindende, zag ik met eenige andere lieden ,•op een'
avond , bij gelegenheid van een zwaar onweér,, twee blikfemftralen te gelijk — zo,o wij:meenden— op de kerk vallen,
de eene namelijk in den toren inflaande (en daar brand fticbtende) en de ander aan het tegenover uiteinde 'van de kerk
een daar ter plaatfe op het dak flaand 'torentje of figuur treffende. Den vofgenden dag ging ik met anderen deszelfs rig.
ting nafporen vtoen bleek.oris ten duidelijkfte, dat het maar
ken blikfemftraal geweest was, die in den grooten toren- ingeflagen en uit het kleine• tbrentje weer zijn' uitgang near
de wolken genomen had, hebbende ten naastenbij — gelijk
eene rigting genomen, zoo als ik
ik mij dog herinner
ga befchrijven.'— De gemelde blikfemaraalwas dan (zoo als
men gezien had) ingeflagen in het bovengedeelte van den toren, echter niet op den windwijzer. (Al ware deze dus van
glas of pelt.geWeest, zou zulks niets gebaat hebben.) Daar
boven in den toren had hij het houtwerk aangefteken en dos
brand gefficht ; en was vervolgens nederwaarts tangs eene ijzeren ftaaf voortgefneld. Deze nan Naar einde hebbende verlaten, had hij zich eenen weg gebaand door den muur, die
tusfchen den toren en de kerk is.' Aldus in de laatlte uitgekomen, was de gemelde ftroal op het orgel (dat zich aan die
zilde der kerk bevindt) geflagen, had in hetzelve g ene pijp
gefinolten, en gene der houten kolommen, op werken dit
or,
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bij zijn verfchijnen fours neemt, our van het nietige der
door A. aangeprezene beveiligingswijze zich volkomen
te
orgel rust, verbrijzeld, zonder in hetzelve echter brand te
ftichten. Aldus gekomen can den vloer 'der kerk, had — vetgens een vrij algemeen aangenornen ftelfel bij electriciteitkundigen deze blikfemarail zijne electrifche flof aan de garde
moeten overgeven, en deze zou in het aardrijk zich dan hebben moeten verfpreiden, ten gevolge waarvan men voor
ne verdere werking geene zorge meer behoefde tP hebben.
Doch niets van dat alles , hetgeen wij Philozofen dikwijls
ons vermeten de verhevelingen (wear, wind, donder en bilkfern) als wetten onzer waanwijsheid voor te fchrijven — niets
van dat alles, zeg 1k, had bij dezen tegenftrevenden blikfentftraal plaats. Iva de bovengemelde houten kolom verbrolten
te hebben, had hij eene fchuinfche rigting genomen naar den
eenen zijmuur- der kerk (zeker wel 20 a 30 voet afftarids van
de vaneengefpletene houten kolom) over de zerken en groote bdaauwe fleenen (waarom voor die fteenen fleen is toclt
ook een niet-geleider, ten minfle een &elite geleider der
electrieke ftof ook Met verfchrikt , teruggedeinsd en de
lucht ingevlogen?) -eene . breede ftreep — ten bewijze dat
dit zijne rigting geweest was -- nalatende. Teen tot den
gemelden iijmuur gekomen, had hij denzelven tot aan het
achtereinde der kerk (die nog al vrij lang is) in eenen zie•
gezagenden loop gehouden; zijnde zijn fpoor geheel
lien muur door zoo eene geflingerde ftreep van eene blaauwe
kleur geteekend. Aan den achtermuur van de kerk gekomen,
had hij zijne rigting regtflandig naar boven-genomen, in iijite
vaart een kerkglas pasferende, (zonder voor dit glas te verfchrikken) daarvan een gedeelte verbrijzeld en een ander ge•
deelte op het kerkhof geworpen. Eindelijk , tegen dien achtermunr der kerk opwaarts gaande , en ook aan dezen een'ge•
kleurd teeken nalatende, had de meergemelde ftraal zijnen uitweg weer naar de wolken genomen (zoo als ik reeds gemeld
heb) fangs of door het kleine torentje , daar achter op de
kerk geplaatst , zonder verder nadeel toe te brengen. Dit alles was het werk van een oogenb/ik , zoo dat wij — die tier
van buiten zagen
meenden, dat er twee blikfemftralen op
de kerk gevallen waren, hoewel bij onderzoek overtuigend
'week -- zoo als ik nu befchreven heb
dat het er maar
Mm5
dan
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te overtuigen: en elk electriciteitkundige weet bij ondervinding, hoe zich eene enkele vonk van eene eketrifeermachine leiden laat langs dunne metalen geleiders
(draden) door glas (glazen pijpen) loopende, zonder in
bet allerminfte te verfchrikken of terug te deinzen wanneer zij tot aan het glas genaderd is; en dit echter zou,
men zich gaan verbeelden, dat een geheele ftraal electrieke ftof zal doen! Naar mijne gedachten, zal hij vedeer het glas , dat hem in den weg is, verbreken en zijnen loop vervolgen.
Maar, behalve dit alles, zou men nog tegen de inventie van A. — gefteld, dezelve ware naar theoretifche grondbeginfelen niet onaannemelijk —in bedenking
kunnen geven, of pek en /ak , geftreken op windwijzers
en molm-Peden, niet maar van een' zeer korten dour
en onbnfilanbaar zou zijn, uit hoofde het toch door de
bitte der lucht in den zomer welligt ftnelten en door de
koude in den winter fcheuren en afberlten zou, en alzoo door gedurige vernieuwing vrij kastbaar zou uittomen.
Doch voor zoo ver wij bij ondervindelijke kennis iets
van de donderwolken en den blikfem weten, valt er
nog al heel wat aan te merken op het door A. uitgedachte middel, om ze te overmeesteren. — Vooreerst
toch
idn geweest was. — Dit voorval leert oils, mar mijn inzien,
het welgegronde van hen, die aanprijzen om meer dan edn'
afleider op de gehouwen op te rigten. In een werkje, te
s' Gravenhage reeds in 1779 uitgekomen, den titel voerende
van Onderrigtingen omtrent de svijze, op welke men nick te gedragen heeft Ili het opkomen van onweder, benevens de midde.
len om tic!, voor de nadeelige uitwerkfelen van den blikfens te
beveiligen, vindc men hieromtrent vrij goede opmerkingen.

En of uit dit terugkeeren van den blIkfem weer naar de wetken niet een vrij gunflig befluit voor de, door den Heer H.
Luc voorgeftelde theorie der electriciteit (vervat in zijne
korte Befchrijving eener Eketrifeermachine met gerfokerde
wrijvers, enz. Rotterdam , II Deeltjes) getrokken tan wor-

den, moet ik hier deskundigen in overweging geven.

TEGEN HET ONWEDER..

515%

toch kan men de oppervlakten, en veel min de embusfen der donderwolken, niet in vergelijking brengen met
de vierkante duimen of zelfs voeten uitbreiding onzer
zoogenaamde electrieke batterijen; zelfs de grootiten
dezer komen tegen eene met electrieke flof beladen wolk
(die meermalen eene nitgeftrektheid van verfcheidene
morgens heeft) niet in aanmerking; en hieruit meets
1k, dat men dit gevolg moet trekken.: dat, fchoon
foms bij beproeving, de ontlading van eene zeer groate batterij Leydfche flesfchen op een, met pek of lak
dik bedekt, geleidend ligchaam (een zoodanige windwijzer als tot de proef voorftelt) ' Met plotfeling moge
gefchieden, zulks nog niet bewIjzen zou, dat, ingevaI
deze toeftel aan eene donderwolk geprefenteerd_werd,
derzelver alsdan uitfchietende blikfemftraal het electrisch belegfel(pek,Iak enz.)niet zou verbreken(doen
fmelten enz.) of, in een tweede geval , zich niet langs
hetzelve been op het :onbekleed gedeelte van den -geleider zaude werpen. Iramers, fchoon de lading eener batterij inaar eenige duimen overfpringt , weet men bij ondervinding genotgzaam, dat een blikfemftraal doorgaans
eene ruimte van eenige voeten of roeden de lucht doorklieft, ter bij het voorwerp , te zijner voortleiding gefchikt, bereikt; en ook gebeurt het meermalen, dat
zoo een ftraal , op minder geleidende ligchamen aanvallende, dezelven verbrijzelt, in brand fteekt enz.
Ten tweede, dat een blikfemftraal, bij het treffen
van eenen toren of molen, juist niet altijd zich eerst
werpt op den windwijzer of de uiteinden der molenroeden, maar dikwijls in den zoogenaamden appel, of nog
wet lager in den toren (e), en bij molens in de kap
enz.
(e) Het gebeurde te Parfrveld, in de vorige noon gemeld ,
diene bier tot bewijs. Ondetfcheidene males is dit het geval
geweest aan den toren en kerk te Doesburg aan den Lisfel;
ook vth5r eenige jaren aan den toren in Gouda en elders.— Het
ken ook pleats hebben, dat de ijzeren ftaaf, die uit het limitwerk in den top van fommige terens iS opgerigt, tot bet dragen
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enz. inflaat; en dat dus het met pek of lak beftrijken
van die hoogite gedeelten
gefteld het beveiligde bet
met lak of pek bedekte deel echter het geheele gebouw niet voor het inflaan des blikfems zoude behoeden (f).
Ten derde, dat, al waren de windwijzers van alle
torens en de uiteinden van alle molenroeden, in en out
onze fteden, zoodanig met electrieke zelfftandigheden
bedekt , als .d., het vooritelt , dit — naar mijn oordeelechter. nog niet de lagere gebouwen,' in de, nabijheid
diet torens 'en molens (g) zich bevindende,,beveiligen,
veel min het wegdrijven . der donderwolken juist ten gevolge 'hebben zal.. Het . ontbreekt toch niet• aanivoor•
beelden ., dat zulke wolken zich ontladen bebben . op lager thande ..voorwerpen, in de nabijheid van torens of
andere hooge gebouwen zich bevindende (h). Dus is
het
gen van het kruis en den windwijzer, door de electrifche
atmospheer van ,eene donderwolk orngeven wordende, in zeo
verre — als namelijk in trout (eene minder geleidende zelffcandigheid) itiande — als een eenigzins gerfoleerde conductor dient , van welken, wanneer de electrieke fiof eenen genoegzamen aandrang op dentelven verkregen heeft , zij, on.
der de gedaanti van :.eeni- blikfemitraai , op den appel of eenig
ander gedeelte van den teiren 'affchiet. Vanhier de noodzake.
Iijkheid, om de; afleiders te verbinden met ftrboken van eenig
metaal, tot aan den grond van het gebouw, op hetwelk zij
ilaan.
(f) Om hiertegen, te, zeggen: fa maar, de donderwolken
zullen voor die . bepekte windwijzers de vlugt semen, zou de
belagchelijkheid ,zelve ziju.
(g) Ik vooronderftel hierbij , dat waarlijk , volgens het
denkbeeld dat fchijnt te . hebben , door bepekte windwijzers en molenroeden, torens en molens voor den blikfem beveiligd. konden worden.
(h) ik herinner mij een medegedeeld voorbeeld hiervan,
namelijk dat te Rosfum , vO6r een twintig jaren, de blikfem
iloeg in: een' appel- of perenboom, zijnde een hoogftam,
in den tuin der pastorij van den Predikant,, Welke boom geen
30 fchreden van den toren der kerk affcond, zonder in bet
allerminfte den toren getroffen te hebben.
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het Beene wet, dat de hoogite voorwerpen eerst moeten getroffen worden , hoewel zulks meestal plaats heeft.
Zelfs ontbreekt het niet aan voorbeelden, dat gebouwen , niet ver van andere afitaande, die met gewone
afleiders voorzien waren, door den blikfem getroffen
zijn (1). Dit in aanmerking nemende, laat het zich van
zelve, als 't ware, bevatten, hoe zeer men zoude misrekenen , indien men, door glazen of met pek beilrekene windwijzers en molenroeden, de donderwolken, die
over onze iteden komen, wilde wegdrijven (k) , en derzelver uitwerking op torens en molens door dit middel
verhinderen.
Zonder hierbij nader aan te dringen op de bedenkingen, die zich zelven maakt , meen ik redenen genoeg aangevoerd te hebben voor het onvoldoende van
zijn Ed.'s uitgedacht en voorgefteld behoedmiddel tegen
het onweder. Voor mij zou ik de gewone afleiders voor
het tegenwoordige nog als het beste behoedmiddel tegen de fchadell)ke uitwerkfels van het onweder aanbevelen (1).
Junij, 1817.

B.

(0 Te dezen aanzien dient eene vraag, door bet Zeempsch
Genootichap der Wetenfchappen ter beantwoording opgegeven.
(k) wil de donderwolken near bet boerenland zenden,
en dit dus aan de gevaarlijke uitwerkfels er van wagen;
maar brengen zij dan ook geen nut en voordeel aan? en, door
ze zoo maar van onze fteden te verdrijven en weg te doen
vlugten, zouden dezeo dan niet van derzelver goede dienften
rerftoken worden?
(0 Wie voorts over hec onweer, en beveilingswijze daarbij , als ook over de afleiders en derzelver inrigting, iets belangrijks lezen wil, die ken zich voldoen in werken van den
Heer M. VAN MARUM, (in een antwoord op eene prijsvraag
van het Bataafsch Genootrchap der proefondervindelijke Wsjsbegeerte te Rotterdam, in het 6de Deel van derzelver Verhandelingen;) van den Abt JACQUET, Prof eener electrifche
Na-

DE NM.
1101111111111

DE HE L.
(Vervolg en flat van bl. 4.80.)

Behaagt het u thans, ons laboratorium te zien?" vroeg
de Duivel; en toen ik dit met ja beantwoordde, bragt hij mij
in eene groote, zwarte kamer, waaruit een geweidige flank
Van hepar fulphuris en asfa fcetida mij tegenfloeg. Hier zag
ik een aantal Duiveltjes met bruinroode voorfchooten, welke
miln geleider de Hel -apothekers noemde. Eenigen hakten de
lever eens korenwoekeraars en aardappelOpkoopers, om een
extrakt daarvan te maken; anderen flonden bij eenen fmelr.
kroes, en lieten het hart van eenen domeinpachter,, die zijne
boeren tot op het bloed geknepen had, op een langzaam
vuur vergaan; dezen hadden de maag van eenen leverancier
in de pens , die befchimmeld brood en bordpapieren fchoenen
geleverd had; genes maakten eene tinktuur van de neuzen
der fpionnen; nog anderen bereidden een-afkookfel uit de milt
van eenen inkwartieringsatnbtenaar, die de armere klasfe onmeddoogend gedrukt had; weder anderen kookten een elixter
nit de darmen eens grondeigenaars, die zijne verarmde fehuldeifchers door een bedriegelijk bankroet in vertwijfeling had
gebragt. Kortom, het was een zouderling vermaak, in dit
helfche laboratorium rond te zien.
Mijne oplettendheid werd echter bijzonder gevestigd op
een' grooten zwarten ketel, die in het midden der werkplaats
hovel' een vuur hing. In dezen ketel werden eenige heeren
gefloofd, welke ik aanflonds voor geneesheeren herkende.
Een twaalftal Hel-apothekers waren druk bezig, om allerhande kruiden, wortelen, oli6n en zalven in dezen ketel om te
rOes.

Natuurkunde, uit het Fransch vertaald door den Heer c. R.
als ook in de boven aangehaalde anderrigtingen ; waarbij ik nog Voegen moer behalve de wet.•
ken van CAVALLO en andere Schrijvers — eerie Briefwisfr.
ling tusfchen den Ridder atteuzi6Lis e4t Profesfor
T E 1411 ER , over het oogmerk of ttitsverkfel van de fpitfeo
op Salomo's Tempel, te vinden in het Algeineen Magazyn van
TPetentchap, Konst en Stita'ak , Ifte Deel, iite Stuk, bL $p
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rotten, Issarbij zij, in eenen lustigen reidins, random denzelven fprongen, en, even als de hekfers in msc BETH, ten
rondlied zongen, dat mij de ooren toeIten. Na geruimen
tijd, brak mijn geleider dit koorgezang der Hel-apothekers
af. „ Even als deze geneesheeren eertijds hunne lijders men
drankjes , afkookfels, uit- en aftrekfels, likpotten, braakmiddelen, bloedzniveringen, laxeer- en zenuwmiddeltjes
den, uit eene pjfhoofdige vooringenomenheid met het een of
atider geneeskundig fielfel, zoo behandelt men hen bier. Dat
wij juist apothekers tot hunne pijnigers verkozen hebben,
g,efchiedde met goed overleg, omdat wij namelijk bij deze
heeren den beaten wil vooronderftelden, wanneer het daarop
aankwam, om aan hunne onde p'aaggeesten, de artfen, bun
hart eens regt te kunnen ophalen."
„ Thorns," voer mijn geleider, na eene korte poos, met
eene zeer hoffelijke bulging, voort, „ thans, mijn geeerde
Merl hebt gij de voornaamfle merkwaardigheden. van ons
rijk bezigtigd, en zoo ik hoop, owe weetgierigheid voldaan."
Voorzeker," antweordde ik, , en ik ben u daarvoor
zeer verpligt; veroorloof mij flechts eke aanmerking, voorelat ik u verlaat. 1k vind namelijk, met verwondering, niet
bet tiende gedeelte van die fchurken en fchelmen in de Hel,
welke ik dacht daarin te vinden. Ik vrees, dat gij geene
naauwkeurige aanteekening van dezelven houdt, of dat men
ook van Imre lijsten moet zeggen, wst zij dikwijls bier boven zijn, flechts ijdele formaliteiten."
11a ha ha!" hertz= de Duivel, en meende zich bijkans
te berfcen te lagchen over mijne kortzigtigheid.
Maar eens die festons daar boven aan de zoldering in oogenfchouw te nemen!"
Ik ,zag omhoog, en rfu eerst ontwaarde ik, dat tusichen
de pilaren, welke het verbazend gewelf der Hel onderfieun.
den, festons rondliepen, welke inderdaad Ednig in uitvinding
en fmaakvolle fchikking waren. Zij beflonden, namelijk, bt1
nadere befchouwing, nit' eene Lange guirlonde van fchelmen,
bedriegers, dieven en boeven, aanzienlijke en geringe, arme
en rijke, kleine en groote, welke op aarde niet gehangen waren, en nu bier bun loon ontvingen, daar zij, als lijsters en
fuippen, aan een fchier eindeloos koord geregen, in fierlijke
festons gelijk de Duivel fchertfend zeide — waren opgeknoopt.
Gil
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„ Gij ziet bier," voer de Duivel voort, niet alleen gerneene dieven, roovers en bedriegers in grooten getale; maar
ook kasbe(lelers; trauwelooze voogden, die het eigendom
der weezen vertionden; tolbeambten, die het te veel ontvangene in hunnen zalt li g ken; overheden, die .de fladsopbrengilen in eene punchbowle verdronken; fchatbewaarders, die het
zweet der onderdanen in pasteijen en derzelver tranen in kostbare wijnen veranderden; kooplieden, die goederen, mater
en gewigten yervalschten; koffijhuishonders, die cichorei voor
koffij en acaciabladen , voor thee; apothekers, die wilgenbast
voor koortsbast; wijnkoopers , die vergif voor wijn; brouwers, die azijn voor bier; en eindelijk boekverkoopers en
fchrijvers , die onzin voor gezond verfland en razernij voor
dichtkunst verkochten."
„ Bravo!" riep lit, en veegde mijn' bril af, om beter te
kunnen onderzoeken, of it onder deze lijsters en fnippen
geene bekeuden inogt ontdekken. Plotfeling hoorde ik een algemeen Hurrah, waarvan de geheela fibl in bet ronde daverde. Van fchrik viel ik plat op den grond neder, kwam ech.
ter weldra weder tot thijzelven, en vroeg naar de oorzaak
van dezen verfchrikkelijken kreet.
„ Het is een vreugdefcbieten en vivatroepen over den verjaardag van Keizer KAiviut.zox den Krikshaftigen ," antwoordde de verrukte Duivel, waarbij hem de vreugdetranen
over de wpngen rolden. „ d La bonne heure! hij valt juist op
den naamdag van onzen Meester. De maitre des fpectacles
beefs voor onzen hoogen Bondgenoot een feest verordend.
Stroomen bloeds onderfcheiden dezen heugelijken dag, en de
toekomst vertoont ons een Iagchend verfchiet van Iandverwoesting, bloedvergieten en pest." Thans listen eene menigte
blikfems , vuurpijlen en brandraketten door de luck , en de
geheele 1-16 was,- als door een' tooverflag, prachtig verlicht.
Zijne helfche Majesteir nam eenen grooten beker, verhief
zich op zijnen troon, en bragt, met eene donderende Item,
den volgenden .toast nit: „ K A atz LE o ti den Krijgshaftigen,
onzen veelgeliefden Neef en getrouwen Bondgenoot ! Moge
hij nog lang regeren, om onze heerfchappij ook op aarde te

vestigen!"
Madame, de 'My elin Moeder, voegde daarbij: „ Ondergang van vrijheid, orde eu goede zeden!"
De donder van her gefchut, en een bedwelmend gedruisch
van
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yen !wrens, trompetten, pauken en trommelen llemde in het
victoria der Duivels, en de zwarte gedrogten danften eene
vrolijke earmagnole rondom den croon van hunnen neer en
Meester, en huilden een pa-ira daarbij, dat mij thus nog de

Goren daarvan klinken.
De Duivel wierp bet overfchot uit zijnen better in de
lucht, hetwelk aanitonds in ontelbare kleine gedrogten, har..
pijen enz. enz. veranderde, welke met een verward en akelig
gekras en gefnater rondzwierven, en de geheele Hel verpestten. Hierop werd een Te Diabaum aangeheven, welka einde
ik niet wilde afwachten. Want waarlijk, het ward mij groen
en geel voor de oogen! Ik nam een kort affeheid, en wat
hartelijk verheugd, toen ik het rijk der duisternis achter den
rug had.
Aldus hoop ik, Sire I Ilan nw allerhoogst bevel volclaan to
bebben. 1k zal den Hemel bidden, dat hij uwe Majesteit in
zijne genadige befcherming neme, en van zulk een gevaarlijk
bondgenootfchap bevrtde. Ik vertAilf; enz. enz.
En bier, mijne neaten! eindigde mijn berigt aan Keizer
A me L zoN den Krijgshaftigen. Het veritaat zich van zelf,
dat ik aanflonds, na het overhandigen van dit berigt, met
postpaarden over de grenzen ging, en niet afwachtte, welken indruk het op zijne Majesteit mogt maken. Dear nu due
postreis over berg en dal ging, ontwaakte ik juist op de grenzen, wreef mij wel tienmaal de oogen, en konde mij niet
dan met vele moeite overtuigen, dat het Ilechts een droota
vas, wat mij zoo levendig had bezig gehouden.
■•■■■•■11101

DE KAMTSCHATHASCHE HONDEN.
Bij alit Siberifche berdersvolken vindt men ganfche kudden
van honden, die de pleats van paarden , ginds en elders zelfs
van postpaarden, vervangen; onontbeerlijk, evenwel, zijn de.
zelve in Kamtfchatka , wear men ze niet alleen in flede van
crekpaarden, die bier niet zouden knnnen voortkomen, voor
de fleden fpant, maar ook derzelver vet tot !deeding bezigt.
In opvoeding en zeden van alle andere honden verfchil/ende,
terwijl zij ten aanzien van hunne vuilwitte of geelgrijze !deur
op de groote Rusfifche boerenhonden gelijken, en eene grooacre geflalte, gelijk een grover hear, dan de zoogenoemde
AIENGELW. 1817. NO. rt.
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lange honden hebben, tot welke zij behooren, onderfCheiden
zij zich inzonderheid door hunne foberheid en fnelheid. Hun
voedfel beanac des zomers uit den eerlien den besten roof, bijzonder nit visch , welks kop zij, even als de beeren, boven de
overige deelen verkiezen; des winters, in den werktijd, van
October tot- Mei, nit een mengfel van bedorven visch en berkenbast. Hunne vurigheid, echter, is zoo groot, dat zij
zich dikwijls in den loop de leden verrekken, en hun Naar
door de heftige infpanning, waardoor hun het bloed Haar de
buitenile deelen gedreven wordt, eene ioodachtige kleur bekomt. Op deze wijze legt een enkel mensch met vier honten, die gemeenlijk voor eene flede gefpannen worden, op
een' zeer flechten weg , van 3o tot 40, op een' goeden van
So tot 140 werften in ednen dag af. De gewone vracht van
vier honden is van 200 tot 2 4o pond. Wanneer men weet ,
hoe bezwaarlijk paarden en andere groote trekbeesten in de
ijsgewesren voortkomen, hoe ligt zij door de hooge fneeuw
heenzakken en verzinken, en welk nut deze honden aanbrengen, die niet alleen over berg en dal, over beken en flroomen, en door de ongebaandat wouden fpringen, maar zelfs
in die ftreken, waar onafgebrokene winterilormen ieder fpoor
weten voort to komen, kan men de doelmatigheld van deze Kamtfchatkafche post niet genoeg bewonderen.
— De opkw eeking dezer honden gefchiedt aldus : Nadat de
Karntfchadaal zulke jongen heeft uitgezocht, die zich door
hooge pooten, lange ooren, een' fpitfen fnuit, een breed
kruis en een' dikken kop onderfCheiden, en al vroeg ze.
kere vrolijkheid uitdrukken , fnijdt hij ze, (want de teven
worden enkel tot de voortteling gebezigd) en fluit ze in een
tionker hol, tot dat zij zes maanden oud, en voor eerie proe.
ve rijp zijn. Thans, met een" lederen rekbaren riem aan een'
pall gebonden, en bet lekker voedfel voor zich ziende, moeten de acme fcholieren eene Hamletfche alleenfpraak aanheffen,
en, zoo zij hunnen hanger willen bevredigen , met onbegrijpelijke krachtinfpanning de Heinen rekken. Zoodanige
de proeven wiiden hen tot hunne toekomilige beftemming in.
Hierop worden zij, in gemeenfchap met reeds afgerigte honden, voor eene flede gefpannen, en door fchrikwekkende
voorwerpen aangefpoord. Eerst nadat zij van tijd tot tijd nit
hunnen kerker ontflagen, en aan bet trekken zoo we!, als aan
het
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het beftuur van hunnen meester gewend zijn, beginnen zij
hunne loopbaan als Kandfchatkaasch.trekvee.
Nadat men de honden des zomers, dat is van Mei tot October, vergnnd heeft rond te zwerven, en in den omtrek der
wateren door vischjagt en anderen roof zich naar welgevallen
te verzorgen, begeven zij zich van zelf, door een inilinkt
gedreven, van de genotene vrijheid in de hun thans tot levensonderhoud noodwendige flavernij. Maar ook dais worden
zij wetter door eene wreede discipline tot hunnen dienst voorbereid; dewijI zij in hunne omzwervingen geenen leefreget
gehouden, en doorgaans zulk eene vetheid bekomen hebbers,
dat hen die tot Erekken ongefchikt maakt. Zij worden aizoo,
terflond na hunne terugkomst , door hunne gevoellooze meesters 'in de nabijheid tier woning vastgebonden, en Dan cane
harde hongerproef onderworpen. Dag en nacht vervult hun
anders zoo zeldzaam -gehuil den genic/len omtrek maar de
Kamtfchadaal laat hen niet eer los, dal) wanner zij uitgepuc
en van hurt vet ontdaan ziju. Alsdan bekomen zij hunnen bedorven of gedroogden visch , en worden voorgefpannen.—Gewoonlijk fpant men twee :Ian twee voor eene flede; an echter, die het best is afgerigt, of de meeste talenten room,
gaat vooraan als leihond , en let op elken weak zijas meestars. Het lederen trig is geplaatst onder den hals of de bo.
Venborst, en wordt met een' drie voet langen riem, bij wijze
van flreng, 2212 de Bede verbonden; de halsband echter,
waaraan ziJ paarsivijze gekoppeld zijn, is met beerenvel bezct. De Bede, die final, NIT en zeer ligt, maar toch !lark
is, en wellter boomen naauwelijks een duim dik zijn, beflaat
nit twee kromhouren, waarop een cloosvormige, uit dun,
buigzaam bout zamengeftelde , korf of bak 'rust. Hier zit
dP voerman , of dwars , gelijk de vrouwen, doorgaans te
paard zitten, of ruggelings, zijne voeten op eene kuip zettende, met een' langen, kromgebogen' flok in de hand, die hem
tevens voor tengel en zweep dient. Aan deszelfs eene einde
hangen 'ijzeren ringen, die als heifen van tijd tot tijd gefchud
worden, oils de honden aan te fporen; het andere einde heeft
eene ijzeren punt, om daannede de flede in de fneeuw of
op het ijs te befturen. De voerman is gewoon zijuen wil alleen door bewegingen te doen kennen: een flag op de flede
beteekent regts, op de fneeuw links; en met angemeene juistbeid werpen de Kamtfchodalen suet den flok war de honden,
wau.
1\1 n a
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wanneer zij of op het gegeven teeken niet letten, of te fnel
loopen, en rapen dan denzelven te midden van den loop weder van den grand op. Maar het behoud des evenwigts is de
grootfte zwarigheid. Dewiji de flede, van wege hare hoogte en ligtheid, gemakkelijk omflaat, moet de voerman, naar
eisch van omffandigheden, de tegenftrijdigfle bewegingen regts
of links inaken, fomwijlen bijkans regt overeinde ilaan. Slaat
hij desniettemin om, zoo moet hij met alle magt zich ten
minfle aan de flede vasthouden, °in den honden eene zwaarte te doen gevoelen, die hen tot finnan brenge, dewijl zij
tinders met ontzettende fnelheid doorgaan.
Wanneer de honden warden aangefpannen, fleken zij alien
den kop omhoog, en verheffen een weemoedig gehuil; maar
zoodra de tog begint , verflommen zij eensklaps, en fchijnen
door honderd nukkige ilreken om ftrijd het geduld van den
voerman te willen vermoeijen, of zijn leven in gevaag bren.
gen; op de gevaarlijkfte.plaatfen verdubbelen zij hunnen fnelJen loop, en, om niet in eenen ftroom of van een' fteilen
berg to worden nedergeworpen, ziet zich de voerman niet
zelden genoodzaakt, de flede den woedenden honden prijs
te geven. Alsdan vindt hij dezelve of verbrijzeld in het naaste dorp of in het geheel niet weder. Daarbij komt, dat, to
midden van den thelften loop, nu deze dan gene der honden
terugfpringt, om eene natuurlijke (hier echter, van wege den
verpesten reuk, nit het bedorven voedfel voortfpruitende,
voor den news des voermans fchier ondragelijke) behoefte to
voldoen: en dat zij znlks, als ware het opzettelijk, altijd
een voor een doen. Overigens zijn zij treffelijke wegwijzers:
in de dilate duisternis, die echter zelden plaats heeft, en te
3nidden der fchrikkelijkfte fneeuw- en ijsjagten, misfen zij den
weg niet; ja, zoodra bun meester, van wege to heftigen
wind, buiten Nat is voort te komen, leggen zij zich bij
hem neder, om als 't ware door hunne natuurlijke warmte zijn
leven to behouden. Hou gh hij ftil, om eenen verren weg to
voet terug te gaan, 'zoo gaan de honden bedaard nevens de
op zijde geworpene flede liggen, en wachten zoo lang,
tot hij wederkeert. Is er een ftorm op handen, dan graven
zij zich tot fchuiiplaats holen in de fneeuw.
leder Kamtfchatlaal Muth ten minfte vijf zulke honden
na, die hij deels tot verzameling van zijn bout en zijne oveige behoeften, deels tot zijne eigene reizen, deels tot verde-
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dere vervoering van reizenden gebruila, wanneer insgelijks
vier bonden drie volwasfene perConen met eene pakkaadje
van zestig tot zeventig pond kunnen vervoeren. Overigens maakt de harde behancieling de liamtfthatkafi:ke honden
wrevelig. Zelfs na tiers dienstjaren verwerven zij geen genadebrood, maar den dood. Zij zijn verre verwijderd van de toenadering en verkleefdheid hunner medebroeders in andere Ianden: ftreeling kennen en dulden zij Met.

LETS OVER DE AllIZIJK OP DE VOLKSLIEDE.REN VA IN DEN RID•
DER TOLEENS EN DEN BEER BRAND, GECOMPOD;EERD
DOOR DEN DEER

wirAus.

Met het hoogfie genoegen zag ik deze volksliederen in de

Letteroefeningen gerecenfeerd. Daar echter de oordeellamdige
fleller dezer recenfie de muzijk Met opzettelijk beoordeelt,
zoude het, dacht mij, misfchien als eene bijdrage tot dezelve
kunnen werden aangemerkt, dat iemand, in dic Yak Met gcheel
onervaren, zijne denkbeelden daarover opzettelijk mededeelde.
Reeds bevreemdde her den fchrijver dezes eenigermate, dat
het, bij het tweede programma, door hetwelk toonkunflemars werden uitgenoodigd tot het vervaardigen van muzijk
voor bovengemelde volksliederen , den kundigen ftelleren van
hetzelve niet ware in het oog gevallen, dat de zaak den mededingeren moeijelijk word gemaala , door bet opgeven van
de woorden van ilechts 66n couplet. limners, indien de dichter eens , door zijne verbeelding vervoerd, niet ten einde toe
denzelfden gang Meld, maar bier of daar eene hoogere zegevierende vingt nam, of in eene ernfligere ffemming °verging,
moest dit alles noodwendig eenen aanmerkelijken invloed op
de muzijk hebben, gelijk de unkoinst bewezen heeft. Dan,
ik verklaarde mijzelven dit hieruit: men vide het geheele
Iled al het aangename der nienwheid lawn behouden, tot zoo
lang het, met de muzijk vereenigd, in het licht vericheen; en
beoordeelaren zouden, indien men het dan voor een volftrekt
vereischte in een volkslied Meld, alie de coupletten op den2elfden Loon en trant to zingen, ook wel zorgen Diets t;.: be.
kroonen, dat door de verCchillende (lemming der woorden, of
bier of daar met de muzijk, die dcnzelfden gang bleef hoy
-den,owigmstcraen.—Odusfch,toe
de
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de nienwspepieren ten beftemcien ti',de de bekrooning van
den Neer w t L M s aankondigden, verwachtte ik, met zijne
t alenten eenigermate bekend, jets, dat geheel aan het oog•
merle zoude beantwoorden. Dan , ik moot bet bekennen: het
y our, waarmede ik die muzijk in handen nem, bekoelde bij
het lezen tot onder bet vriespunt; en, met welke onbevoor.
oordeelde (lemming ik hear poogde to executeren, vond ik
bij h.erhaling niet dat doelmatige, dat fmaakvolle, dat gepaste, overeenkomilig de woorden met de muzijk , hetwelk ik
van de bekwaamheden des flellers billijk meende to mogen
verwachten.
Nemen wij toch in aanmerking, 'dat bij het eerfte program.
ma, waarop bet twecde terugwijst, wet de wijze van beworking betreft, ja! wel eenvoudigheid, maar echter ook die
waardigheid gevorderd words, die het volkslied tevens den meer
befchaarden bevallen doet; den zullen wij zien, dat de Heer
WILMS, men moet het ronduit zeggen, hieraan niet beantwoord heeft, dear hij eene muzijk leverde, waarin, mar mijn
gevoelen, noch firmak, noch opgewektheid, noch waardigbeid, overeenkornende met bet onderwerP, gevonden words.
Zion wij eons de muzijk op die maten, wearvan de woorden
zijn: het Godgevallig feestlied in, enz. [tusfchenbeiden gezegd, komt mij de verandering der eerst aangekondigde woorden, bet rond en hartig, en nu Godgevallig, ook niet zeer
gepast voor, dear de Componist hierdoor een ander denkbeeld moor aannemen] en verplaatfen wij die muzijk op de
-woorden van couplet 6 en 8 — welk een contrast den van
woorden en muzijk! Of is het welvoegelijk, eene Nage bede aan her Opperwezen, voor bet behoud van Koning en vaderland, op eene vrolijke en op die, woorden geheel niet toepasfelijke muzijk te zetten? Is het dalende der muzijk in den
regel: Wie Nedrlandsch bleed in de odors vloeit, Met even ongerijmd als de aanhef van ons eerfle Evangelisch gezang,
wear de toopen op Halleluja dalen, terwijl het verrukte hart
in dezen zoo gaarne zoude opklimmen, en het ook behoork
to doen.
En — ftemmen wij nu toe, dat de Heer wEr. m s , die [zoo
Cs wij game vercrouwen] man an couplet der woorden
kende, eene doorgaande muzijk • inoest vervaardigen; dan
nog, na bekroond en met bet geheele lied to zijn bekend geworden, had hij, fchoon ook willende doorgaan, juist om
het
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bet 5de couplet en vervolgens, eene muzijk moeten vervaardigen in den fmaak van God fare tile King.
Ik weet de tegenwerping, en zij is in den ecrilen opflag
gewigtig. Het geheel is een vo!hslied : men moet de muzijk
zoo gemakkelijk maker, dat een ieder die zingen kan, en
vooral op doorgaande coupletten geene twee onderfcheidene
wijzen componeren; dat zoude toch den eemeenen man het
lied nit de hand doen leggen, en bet zouct2 'a.! in toon.
kunftige gezelichappen en ()rider meer befchaafden gezongen
worden, maar niet, waar het eigenlijk te huis behoort, in
den mond van bet groot publiek.
Doch kan men hieraan niet reeds veel doen, door gemak.
kelijke toonvallen te zetten, die met een' goeden itnaak er
aan te geven, en de muzijk, wan): het noodig is, door een
ander tempo, naar den geesr des dickers, te wijzigen? Of,
boort men ook niet in doorgaande ftraatliederen zeer onderfcheidene, in Loon en maat, op elkander volgende wijzen
zingen? Maar behalve dit: word y het dan niet Bens eindelijk
tijd, dat men met crust aan de verbetering van het nationaal
gezang de harden fla? Is niet juist een fink als waarvan
wij nu fpreken, dat een onderwerp betreft, hetwelk den nationalen trots ook van den gemeenen man vIeit, misfchien
een gefehikt middel, oin hieraan lets met vrucht ' te doen,
en hem het ongerijmde te doen gevoden, om, zoo als b.
v. in dit geval, eene hulde aan het Opperwezen en eene
vreugdenitboezeminp; op dezelfde wijze en trant te zingen?
Het natuurlijk gevoel doer dit den onkundigften bij zijne lectuur ontwaren: hij moduleert zijne flem naar zijne onderwerpen, en zal eene predikatie en een verhaal nit den almanak
niet op denzelfden won voorlezen. En warm zoude men
hem in het toonkunflige hetzelfde gevoel niet kunnen, voor
bet minst niet trachten in te boezemen? Eer ik hiervan alflap, kan ik het flaken van eenen wensch niet onderdrukken;
dezen namelijk, dat de in zoo vele opzigten zoo verdienfle/ijke Maatfchappij, Tot Nat van 't 41gemeen, die ook in dit
vak reeds pogingen beefs aangewend, zich eens met crust de
zaak van het nationaal gezang aantrekke, den invloed hiervan
op de volksbefchaving doe betoogen, en ztia bet nut bewijzen, om, bij bet openbaar fchoolonderwijs, niet alleen in de
groote , inaar ook in de kleine fleden en te platten lancle, op
dit belangrijk yak inter acht te flaan. limners, om op ons
onNn4
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onderwerp terug te komen, bet is van belang, den gemeenen
man sneer en meer te leeren verftaan, hetgeen de dichter wil
dat hij verfla; van belang vooral, wanneer wij daardoor op
zijn zedelijk gevoel werken, en hem tot huisfelijke of vaderlandfche deugden flemmen willen, welk laufte toch wel
de hoofdbedoeling van den waardigen Ridder vAN KIN sBER GEN was, toen hij deze vraag opgar. 1k wide hiervan eerie proef nemen, en brags de liederen, zoo van To LL als BRAND, op muzijk; dat van ToLLzris van
couplet 1-4 in denzellden toon en fmaak, in dier voege dat
de vier eerfte coupletten ernitig, grootsch, in den fmaak
van andante maestozo, en de overige fmeekende langzaam , in
den toon van God lave the King, gezongen worden, en had
het genoegen, in mijn zangkoor, wear hetzelve in vierftemmige muzijk werd uitgevoerd , daarvan, zoo wel bij de millets meer- befchaafde flanden, de treffendfle uitwerking te zien ,
en te ontwaren, dat ieder verflond, wat hij zong, vooral
door de meerdere uitwerking, die de afzondering van deze
vee deelen van bet lied te weeg bragt.
BO het lied van den Heer BRAND zip] de coupletten meer
geleidelijk doorgaande, en kan derhalve de innzijk in denzelfden tram blijven. %Vat de door den Heer w IL nI s hicrop
vervaardigdc muzijk betreft, ia! ik had dezelve ook in eenen
nog opgewekter en vrolijker fmaak verwacht. Indien wij toch
zinger zullen: IJ'ij Leven vri j , wij Leven bhj, dan diem reeds
bij den aanhef de muzijk onze harten geheel tot vrolijkheid
te flemmen en op te wekken; en dan is bij mij eerie tripel
of zes achtfte maat daartoe nog wel zoo gefchikt dan eerie vier
kwarts maat. Jk heb er echter ook twee bijzondere wijzen in
die twee onderfcheidene maten op gecomponeerd. — Ondertusfchen, fchoon ik begreep, dat deze aanmerkingen misfchien
Hier geheel overtollig zouden zijn, wilde ik het aanzoek van
verfcheidene mijner vrienden, our deze mijne muzijk in bet
licht te geven, niet involgen, ten elude niet onder verdenking
te gcraken, van bet edel doel des Heeren VA N KINSBERG N te willen tegenwerken. Dan, aan den anderen kant, konde her hierdoor fchijnen, dat ik, veel gezegd hebbende,
niers bewees; en het is ‘ciaarom, dat deze uitgaaf dan zal
plants hebben, wanneer ilc daartoe wierd geprovoceerd, en
ook dan nog geenszins in de vooronderftelling van de volmaaktheid mijner muzijk, maar om ook naar rnijne pogingen te
dam
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doen beoordeelen, hoe veel meer partij, voor den zangkunibgen fnuak der natie, van deze volksliederen ware to trekken geweest.

AAN ?MN KINDJE SIJ DLIZELFS INTREDE IN HET LEVEN.

Welkom, kleine togtgenoot!
Welkorn hier, in 's levens boot.
Streef er lustig binuen.
't Reisgezelfchap toefie u al ,
Toen ge u nog bevondt aan wal;
Zoucic ge u dan bezinnen?
Zoekt ge een plaatsje? — Nu , geen nood!
Zie, gij kunt op moeders fchoot
Vrachtvrij overkotnen.
't Wint vooreerst nog 't veergeld uit;
Och ! oils kostte 't menig' duit,
Over 's werelds ftroomen.
Hoe! — wel fuel, wat naar begin!
Stelt ge uw reis met traantjes in?
o, Gij !cunt die fparen!
't Staat u hier niet aan, naar
gis?
Ja, die dens in 't fchuitjen is,
Diem wel tiled to varen,
Maakt de reis 't u nu reeds bang?
Troost u, valt de tijd u lang,
Op de vaart des levens.
Menig wort — en och ! de kwast
Strekt zich zelven flechts tot last,
En zijn' buurman tevens.
Nog is 't kieltje dist lykj land;
't Dobbert, Tangs een groenend flrand,
Op de gladde baren;
Lootsinan regelt vaart en gang,
Houdt het hulkjen in bedwang,
Dat gaat fpelevaren.
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Maar is 't vaartuig eens in zee,
Ver van haven, baak of reê,
Midden op de plasfen;
Wie dan ook de reis moog doen,
En gelukkig voort wil fpodn,
Diem steeds op te pasfen.
Want op 's werelds ocean
Kruifen branders of en aan;
Schuilen bank en klippen;
Zwerven kapers overal; —
Och, zoo weinig in getal,
Die 't gevaar ontglippen!
Menig draaikolk lokt en trekt,
Die een' diepen afgrond dekt,
Onder effen golven;
Wie dien ftroom te digt genaakt,
En op 't fling'rend roer niet waakt,
Words er in bedolven.
Menig zoekt een' ankergrond,
Waar nooit dieplood bodem vond; —
Menig, mod van 't•zwerven,
Waant zich aan een veilig nrand,
En moet vaalc , door 's vijands hand,
Schip en lading derven.
Menig ondernam den togt,
Die hem niet volbrengen mogt.
Wie de reis wil wagen,
Zorge dus voor ftevig want,
En mask' 't vaartuig wel befland
Tegen florin en vlagen.
Galt bet reisje voor den wind,
Dan is iedereen uw vrind;
Maar, als flormen woeden,
Als de orkaan uw kieltje floopt,
Laat u ieder, hoe het loopt,
Worfelen met de vloeden.
Leer, wat noodig is, vooral,
Eer gij verder fieekt van wal;
Wii
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Wil naar raad deeds hooren I
\Vie, op 't hagchlijk element ,
Kaart, kompas noch fiuorkonst kent,
Goat te ligt verlooren.
Nu dan, kleine reisgezel!
Hood n toch aan boord deeds wet;
Leer de fcheepswet kennen.
Vaart gij dan voor 't eerst eens med ,
Tracht allengskens aan de zee
En den form te wennen.
Heil en welkom, don aan boord!
Zet den togt voorfpoedig voort,
Dien gij gaat beginnen;
En, is dens ow reis volbragt,
Breng dan 't fcheepje, welbevracht,
's Hemels haven binnen!
Utrecht, Jan. 1817,

J. Is. CHR.

RICHELIEU ALS DICUTER.

Kardinnal It ICHELIEU had een tooneelftuk vervaardigd,
genaamd Europa, waarin. Frankrijk, Spanje :, en , de andere
flaten van dit deel der aarde, als perfonen optraden. Dit tooneelduk , aileenlijk van eenen flaatkundigen inhoud, en geheel
niet voor het tooneel gefchikt, zoude te Parijs joist in dien
tijd worden gefpeeld, toen de Cid van CORNEILLE het
Franfche tooneel verheerlijkte.
Na eene vertooning van den Cid, trad een tooneelfpeler te
voorfchijn, en verkondigde met vele loftuitingen de Europa
voor den volgenden avond. In ddns ontdond er een overlaid
gemor onder de aanfehouwers, en eindelijk riepen alien eenflemmig: Den Cid! den Cid!
RICHELIEU eischte nu zijn tooneelfluk terug, en was
over dit gebeurde zoo gebelgd , dat hij befloot, den Cid te
doen tuimelen.
IIij wist dus eenige leden der Franfche Akademie tot eene
vinnige kritiek over dit, met eene zoo luisterrijke goedkeuring ontvangen, meesterfluk van CORNEILLE over te hr-.
len. Te gelijker tijd zond hij het handfchrift van de Europa,
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pa, voorda t hetzelve weder ten tooneele kwam , aan de Akadem ie, urn datgene, wat bet tegen de regelen des tooneels
en der dichtkunst bevatte, te verbeteren.
De Akademie gehoorzaamde aan deze uitnoodiging; maar
zij kritifeerde het fluk met zoo vele geftrengheid, dat bijkans geen woord ongelaakt bleef.
Op het gezigt van zijn bandfchrift , hetwelk bijkans geheel voor veranderingen onderfarapt was, gerankte de Kar..
dinaal zoodanig in woede, dat hij hetzelve verfcheurde en
in den haard wierp. llet was echter in den zomer, en dus
brandde er gem vuur op den hoard. Kort daarop ging de
Kardinoal te bed , maar kon geen oog digt doen; want de
floutheid der Akademie had alle zijne .levensgeesten in oproer gebragt. Tevens ook ontwaakte de vaderlijke genegep.
held weder voor bet kind zijner verbeelding, voor zijne gebefde Europa. ,I-lij had berouw, hetzelve zoo flecht te hebben behandeld; hij fchelde, liet zijnen Secretaris roepen, en
beval hem, al de ftukjes papier van den haard zorgvuldig wetier hij elkander te zoeken. Dit gebeurde; nu belastte hij
Glen Secretaris, hem ftijffel te bezorgen, en zoo er geen
Maar was, clan de meiden te wekken, om wat te kolten.
De Secretaris ging, en bragt het verlangde. Nu ging hij aan
het plakken van de papierfnippers; de Secretaris moest hem
helpen, en met her aanbreken van den dog was dit groote
werk voltooid. In den loop van dezen dag, liet hij bet geheel in zijn bijzijn overfchrijven, en veranderde bijkans alle
van de Akademie gelaakte plaatfen, opzettelijk echter met
nitzondering van eenige aanhalingen, welke hem minder berispelijk voorkwamen.
Aldus omgewerkt en verbeterd, zond hij zijn dichtfluk
door B 0 I S tt ()Ban T aan de Akademie, en Het daarbij zeggen: „ dat hij wel van hare fcherpzinnige beoordeelingen had
„ gebruik gemnakt; echter, door zij even zoo wel konde
„ dwalen als hij , had hij het niet noodig geoordeeld, op alle hare kritifche onderfchrappingen octet te geven."
De Akademie, van de gebelgdheid des Kardinaals reeds onderrigt, wachtte zich wel, nieuwe aanmerkingen te maken, en
zond hem bet handfchrift terug, met de verzekering, dat het.
zelve thans hare volkomene goedkeuring wegdroeg.
Aldus werd de Europa op het tooneel gebragt, doch verwierf met dat al zoo weinig goedkeuring, bat men het nict
rand-
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raadzaam oordeelde, in eenig maandwerk of dagblad,
als vervaardiger te noemen. Men zeide veeleer, dat

de fchrijver was; en zeer waarfchijnlijk had
hij ook het grootfie aandeel am: dit maakfel, daar hij met
den Kardinaal zeer gemeenzaam was, en deze hem dikwijls
tot fchriftelijken arbeid gebruikte.
SAINT SORL1N

VEILNE1D DER PARLEMENTSREUZEN.

Sir JOUN WOOD Wilde tegen Sir jAmts BELFIRLD de
Item eens Barbiers erlangen. „ GI) weet, mijn vriend," zeide
hij tot hem, om hem te winnen, dat ik u de Nettle keer,
dat gij mij fchoort, aanzienlijk beloond heb ; vijf guinjes
voor het afnemen van eenen baard is toch, geloof ik, goed
betaald! De eene dienst is den anderen waard; ik hoop alzoo , dat gij mij uwe item zult geven." „ Van ganfcher
harte wenschte ik zulks te kunnen. does, hernam de Bar.
bier; „ maar Sir JAMES betaalde hetzelfde voor elken baard,
en heeft zich tweemaal laten fcheren!"
MATROZEN GODSDIENST.

n-ien zeer geloofwaardig. Zeekapitein verhaalde mij de volgende Anekdote, die hij onmiddellijk uic den mond van
Lord nOWE had gehoord. WOr den aanvang des gedenkwaardigen Zeeflags van i junij 1794, verrigtte de Admiraal, een zeer godvruchtig man, zijne aandachtsoefening
knielend in zijne kajuit, hetwelk door twee daaromflreeks
met toebereidfels tot den ftrijd bezige matrozen bemerkt
werd: „ 3 ACK, riep de een den ander' toe, ziet gij, s'vat
de oude doet? wij mogten eigenlijk ook wel eens bidden." —
'I Goed, antwoordde deze; maar wat zullen svij bidden ?" —
Wel, hem= gene, wij willen den lieven God bidden, dat
Hij ons heden biffia." „ Foei! zeide de ander, dal' ware
lafhartig; want dan ware het geene kunst, de Kikvorschvreters te kloppen: neen! wij willen bidden, dat Hij zich met
ens noch met de Franfchen bemoeije; dan zullen wij hen wel
vegen!"
Zij knielden werkelijk neder, en, daar het ge-

fprek laid genoeg werd gehouden on* door Lord no

verflan
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ilaan te worden, verklaarde deze naderhand, dat, hoewel zij•
ne aandacht daardoor was gefloord, hij daarop met vertrouwen den flag had aangevangen.

DE HUWELIJKSDANS.
Te meermalen ontftond bij den vervaardiger van bet hier
volgende lied de wensch, en hoorde hij dien ook uit den
mond van anderen, dat et eenig verfchot voorhanden ware
van oorfpronkelijke gezelfchaps- of tafel-liederen , niet enket
zinfpelende op Franfche liefde en Franfchen wijn in Franfche
fpraak, maar inzonderbeid op de kunstoefeningen en fpelen,
waannede men zich, in onze befchaafdekringen, des zomers
en winters, ter flede en buiten, gewoonlijk trachc te vermaken; welke zinfpelingen, op een' vrolijken en zoo veel dogelijk narven trant, hij tevens dienstbaar wenschte te zien ge=mkt ter aanbeveling van vaderkandfche deugd en zeden. Hij
waagt bet, eene geringe proeve, tot opheldering van zijne
meening, alhier mede te deelen: zij betreft den dans, toegepast op bet 'huwelijk. Het coeval bepaald'e thans zijne keuze
tot den dans; doch bet fpreekt van zelve, dat meer nationale uitfpanningen , op eene nationale zangwijze, (waarvan
wij, helaas! maar al te fchraal voorzien zijn) altijd de voorkeur verdienen. Men zal voorts den fleller op zijn woord
wel willen gelooven, dat hij geene fatire konde bedoelen op
onze lieve, guile dansgezelfchapjes, welke zelfs de ftrengae
zedemeester behoeft loch behoort te wraken,

I
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314 1817.

W 1I Z E :

V, ouwen, als gij nietapsgierig

Komt, vrienden! zingt den fchoonften dans,
Waarnaar freeds oud en jong blijft haken,
In Adam's tijd zoo wel, als thans,
De mensch zijn' boezem voelde blaken.
Komt, gaat met mij de rijen door!
'k Wil van hetgeen ik zag Bens fpreken.
El zegt, gij, die mij reeds gingt voor,
Of ik de auk wd1 heb belteken!
Wat
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Wat jon,; is, danst gran," zoo men zegt,
En zelden zal een fpreekwoord liegen,
En, waar de min de toeren vlecht,
Men zich he: allerminst bedriegen.
De jong'ling danst zijn hornepijp;
Het meisje buppelt haar gavotte:
Maar wee, zoo wellust 't fpeeltuig grijp'l
fansculotte.
Dan danfen beiden
Straks krijgt de contredans een beurt;
En oog en hand en hart te gader,
Terwijl een blos de wangeu Wenn,
Brengc meisje en jongling na- en nader.
De mokn draait uit al zijn magt;
De chaise ketent ze aan elander,
En, ci gar Cupido olijk lacht,
Verdwijnt het eene paar na 't ander.
Ziet dux. de &lifera—man. - *a vronw I
Weet elk zijn pasfen wel te fturen,
Eu blijven zij der maat getrouw,
Betoov'rend zijn dan de figuren.
Het eerfte jaar wordt druk gewalst;
En, moge 't hoofd er eens van draaijen,
Hon& elk de wijs maar onvervalscht,
Dan zal de orals den dans verfraaijen.
Nu volgt doorgaans de menuet;
4ndante komt de maat beftieren;
Van tijd tot tijd vergroot de pret,
En 't wordt een menuet van vieren.
Zop dan de wijs echt Neerlandsch is,
Een Franfche pas nooit dwong de fnareu,
Dan blijft de danslust altijd frisch,
En kreunt zich aan geen' tijd of jaren.
Maar, zoo men Ileehts den dans bemint,
De danfer-zelf niet ligt aan 't harte,
En ons aan zich - alleen niet bindt ,
Dan baart de dans geen hell, maar fmarte.
Neen! dan is de echt geen feestbankec;
Men ziet er vreugd noch teed're mine;
Hij is des Duivels dansfalet,
En wordt een helfche pantomime.
De

ItlE IltrWttrittnAral,

De pergsdine is .contraband,
En deet de zon der liefde fchuilen:
Waar Hymen dins de fnaren (pant,
Daar mag men nook van danftr ?Wien.
Ja, maakt men chaine coin -A-coin,
Of groote richt, of zelfs maar molen,
Zoo blijft de liefde simmer rein,
En raakt de huw'lijkscrouw aan 't dolen.

Maakt nook een menuet la cour ;
Wilt liever allemande danfen:
Veel beter nog een Duitfche toer,
Dan de etiquette van de Franfchen.
't Schoenlappertje ook , in deugd en eer,
Zoo als dat onze vad'ren deden,
Behaagt mij in den echt veel meet,
Dan ftijve dwang en hooffche zeden.
Maar 't ergst van wren (met verion)
Dat is de menuit la reine.
Als 't vrouwtje maat that met de flof,
Is 'a huwelijk eene ijz'ren chaine.
Dan danst men veelal dos-a-dos,
En zelden maakt men de brouette ;
Mevrouw croifeert fortisfimo,
En manlief maakt een pirouette.
1k trek bier deze leering nit:
Waar ons natuur ten dans geleidde,
Her hart -alleen verkoos de bruid,
En liefde zelv' het feest bereidde;
Daar zijn de regte fpeellien t'huis,
Daar is de reine toon to vinden,
De danszaal
liefst het eigen huis,
De gasten
gij , mijn waarde vrindenl

In het Meng. No. IX., bl. 4a4. reg. 2. is bij het afdrukken
weggevallen het woord klonhen. En reg. 18. ligchaam, lees
hoofol.

MENGELWERK.
HET DIERLIJK MAGNETISMUS LEN NATUURVERSCHIJN.
SEL ; AANGETOOND IN BEN ' BRIEF VAN J. A. UILBENS AAN DEN WELEDELEN HEER JOH 5 . BUYS,

Lid van de Maatfchappij der Wetenfchappen te Haarlem, enz.
Weledele zeer geleerde Heer!

E

en natuuronderzoeker heeft niet meer re vreezen
in
het
rijk der misleidingen naar /uchthellen te grij5!
pen , wanneer hij eene verklaring der verfchijnfelen
van het dierlijk magnetismus tracht te vinden." Zoo
zegt Duitschlands groote natuurkdndige, de beroemde
GILBERT.

Op den 19 Junij 1817 bedenkingen van u te ontvangen over de verklaring, die ik gegeven heb van de ver.
fchijnfelen, die het dierlijk magnetismus oplevert, behoefde mij dus geenszins te verwonderen ; maar in 1817
onder de eerfie en beroemdtte natuuronderzoekers nog
manner re vinden , die de wezenlijkheid van het dierlijk
magnetismus loochenen, en deszelfs verfchijnfelen tot
inbeelding en misleiding willen terugbrengen waarlijk, ik ontveins het niet, dit bevreemdt mij zeer. Hoe
nutteloos ik het dus ook anders mogt keuren , en hoe
weinig lust ik zou hebben, om mij met het betoog der
wezenlijkheid van het dierlijk magnetismus op te houden : zoo hebt gij, te regt, eenen te grooten roem in de
natuurkunde verworven; zoo heeft de naam van den
beer VAN MARUAI btj geheel de wetenfchappelijke wereld eene te fcbitterende grootheid, dan dat het Been
p]igt voor mij zou zijn, dit betoog te ondernemen; ge113k ook onze vriendfchap vorderde, uwen mij vereerenden brief, waarin gij uwe bedenkingen hebt opgegeyen, te beantwoorden. Ja, al beftrijden wij elkander
0 0
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met de pen , onze vriendfchap zal er dezelfde om bigy en , en deeds in onze harten wonen.
In uwen mij toegezondenen brief ontkent gij, dat het
dierlijk magnetismus onder de natuurverfchijnfelen beboort ; gij ontkent, dat wij op eene andere wijze, dan
door de gewone zintuigen, kennis van de buitenwereld
verkrijgen kunuen; en gij vooronderitelt , of neenit aan,
dat de verfcbijnielen , die men onder de benaming van
bet dierlijk magnetismus brengt, in misleidingen gelegen zijn en nit inbeelding ontitaan, dus niet wezenlijk
zijn. Gij 'telt eene beflisfende proef voor, en naar den
uitflag daarvan zal zich uw geloof, en dat van den beer
VAN MARUM, regelen. Deze, meen ik, zijn de voornaamfte punten van uwen brief, waarbij ik mij dus ook
alleen, om zoo kort mogelijk te zijn, zal bepalen.
Vooreerst neemt gij aan , door een natuurverfchijnfel
te verflaan, hetgeen wij waarnemen, en voortgebragt
wordt door de werking van Jiofen of ligchamen op elkander.
Liever zou ik onder natuurverfchijnfel verflaan de
veranderingen, die wij bij de ftoficelijke dingen of de ligchamen waarnemen, zonder daarbij te bepalen, dat ook
die veranderingen door ttoffen of ligchamen ontftaan.
'milers, al wat verandering in den toeftand eens dings
voortbrengt, noemen wij kracht; maar, alzoo opklimmende -tot de eertte oorzaak of grondkracht, zoo ligt
deze buiten de grenzen van ons kenvermogen, en wij
durven dus niet bepalen, dat die eerfte grondkracht in
de flof zelve gelegen is , of dezelve ttellig voor iets
ftoffelijks houden.
Vooronderitellen wij dus eene onweegbare veerkrachtige ftof, die op de zenuwen werkt, en zoeken wij
daarin de oorzaak ook der verfchijnfelen van het dierlijk magnetismus, zoo is toch deze aangenomene flof
even zoo eene naaste oorzaak, als de drukking der lucht
van het opklimmen des waters in de zuigpomp ;
en, gelijk de zwaartekracht in het laatfte geval, als
grondkracht, buiten de grenzen van ons kenvermogen
ligt,
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ligt , is ook alzoo de grondoorzaak der verfchijnfelen
bij het dierlijk magnetismus niet onder onze bevatting
gelegen. Wij kennen niet de levenskracht , maar wel
de verfchijnfelen, die wij aan haar toefchrijven, en ook
deze noemen wij natuurverfchijnfelen.
Zulk eene itof aan te nemen , die op de zenuwen
werkt , en de naaste oorzaak der veranderingen in het
dierlijk ligchaam, en dus ook der verfchijnfelen van het
dierlijk magnetismus, is, kan nu of enkel vooronderitelling zijn, Of op eenige waarneming fteunen. In het
eertle geval kan zulk eene hypothefe aangenomen of verworpen worden, naar dat zij meer of minder waarfchijn.
lijk voorkomt, en ter verklaring der verfchijnfelen gepast is; in het laatfte geval fpreekt de waarneming, en
de vooronderftelling verkrijgt eenen hoogeren trap van
zekerheid, naar dat de waarnemingen haar meer, als
alle andere uitfluitend, doen kennen.
RE I L, die eenen gevoeligen zenuwdampkring het
eerst heeft, aangenomen, is even zoo in zijn gevoelen
bevestigd geworden door eene reeks van proeven, als
de groote NEWTON in zoo vele floute ftellingen, met
wien de hoogleeraar S UE RMAN den voortreffelijken
REIL in dezen zoo w61 vergelijkt.
Eenen zenuwdampkring aan te nemen , is dan nu zeker Beene losfe vooronderftelling meer. Of, wilt gij u
enkel bij het verfchijnfel bepalen: dat op eenen afftand
de zenuwen kunnen worden aangedaan, en er dus geene onmiddellijke aanraking noodig is , hebben duizend
proeven geleerd. U en het geletterd publiek is dit te
wel bekend, dan dat er een enkel voorbeeld van kan
noodig zijn. De toepassing hiervan op het dierlijk magnetismus moet ik tot het laatfte deel uitftellen, omdat
ik bier anders van verfchijnfelen zou moeten fpreken,
welke gij nog bewezen wilt hebben.
„ Met onderftellingen," zegr gij„, kan men niet
„ los omfpringen; men moet haar toetfen aan de gewo
„ ne wetten en werkingen der natuur, en bezien met
naauwgezetheid, of zij daar wel mede overeenko0 o I
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„ men," enz. Voorzeker, uit de werkingen, nit de
verfchijnielen der natuur moeten de onderftellingen zelfs
getrokken •.vorden. De natuur zelve moet er ons toe
brengen. Maar hier komt het mij voor, dat gij onderftellingen en verfchijnielen verwart; daar gij terftond
laat volgen: „Wat moet die onderftelde zenuwitof, of
„ liever magnetifche itof, doen ? Zij moet, volgens
„ u, den mensch doen gewaar worden de dingen bui„ ten hem, zelfs van verre afifanden, zonder bet ge„ bruik van zijne gewone zintuigen; zij moet hem doen
„ hooren , zien , rieken , proeven door de zenuwen van
de zonnevlecht, even als door zijne gewone zintui„ gen.” Ja, dit is bet gevoelen van honderden, en
ook mijn gevoelen; maar gij bepaalt u toch niet tot eene
verklaring van, tot eerie onderftelling omtrent de verfchijnfelen van het dierlijk magnetismus, daar gij de
wezenlijkheid van het dierlijk magnetismus zelf aantast.
Wij moeten ons dus niet binden aan eerie verklaring
van de, wijze hoe, maar aan de zaak zelve; het verfchijnfel zelf moeten wij nemen, en dus hebben wij het
te doen met het gewaar worden bij den mensch van de

dingen batten hem , zonder het-gebruik van zijne gewone zintuigen, gelijk ook, hoe men dit zou willen verklaren. Dix moeten wij volltrekt niet verwarren. Nog
zijn de onderftellingen omtrent de verfchijnfelen , van
licht, warmte, electriciteit enz. vele; maar wie looclient er de verfchijnfelen om , die wij aannemen door
eene licht-, warmte- en electrieke ftof te ontftaan? Het
dierlijk magnetismus flaat of valt niet door de eene of
andere onderftelling en verklaring. Gij blijft aan de onderdelling , die ik heb aangenomen, aan de verklaring,
die ik gegeven heb, hanger; doch al meen ik, dat zij
op gronden fteunt, dat zij zeer veel voor zich heeft,
al is het eene onderftelling, die honderden en duizenden omhelzen, het dierlijk magnetismus is er niet aan
verbonden; het hangt niet of van eene aangenomene
als naaste oorzaak; men moge dezelve zenuvflof,
magnetifche flof,, tetherifche fiof,, levensflof,, met den
hoog-
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hoogleeraar ESSCHENMAIJER organifche ether of hoe
ook noemen, of geheel geene naaste ftoffelijke oorzaak
aannemen dit is voor het verfchijnfel altijd hetzelfde.
Aan eene vriendin mijne brieven fchrijvende, nam
ik, het atemisch itelfel volgende, de bevattelijkfle,
meest toelichtende verklaring; maar verlangt men de
verfchijnfelen van het dierlijk magnetismus dynamisch
verklaard, het is mij zeker even goed, en ik beken alzoo de verhandeling van den hoogleeraar JOSEPH w eBE ii (der thierifche Magnetismus aus dynamisch-psy.
chifchen Kr4ften verfländlich gemacht) met zeer veel genoegen gelezen te hebben.
Uwe redenering in dezen tot de verfchijnfelen terugbrengende, zoo verfchil ik, in overeenttemming met
DE BUFFON, geheel van u in gevoelen. Gereedelijk
Beef ik dien wijsgeerigen prediker der natuur mijnen
bijval, wanneer hij zegt „ De ouden, welker geest
„ minder bepaald, welker wijsgeerte nitgeilrekter was,
• verwonderden zich minder, dan wij, over bijzonder, heden, welke zij niet verklaren konden; zij zagen
de natuur beter , zoo als zij is; eene fympathie, een
„ zonderling verband, was voor ben niet dan een ver„ fchijnfel, en het is voor ons eene Wonderfpreuk , een
„ paradox, zoo dra wij het niet tot onze gewaande
• wetten van beweging brengen kunnen. Zij wisten ,
„ dat de natuur hare' meeste gewrochten door onbeken,, de middelen werkt ; zij waren wel overtuigd, dat wij
„ alle de middelen, waarvan zij zich kan bedienen , niet
„ optellen kunnen, en dat bet bij gevolg voor den
menfchelijken geest onmogelijk is, de natuur te willen bepalen, door dezelve aan een zeker getal
fels van werking en middelen van uitvoering te on„ derwerpen; het was bun integendeel genoeg, een
„ zeker getal betrekkelijke uitwerkfelen, en die van dezelfde orde waren, opgemerkt te hebben, om eene
z„ oorzaak vast te flellen.”
Waarlijk , ik geloof, dat wij menschjes ons niet mogen verbeelden, geloof aan verfchijnfelen, aan werkingen
0 o3
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gen te mogen weigeren, omdat wij ze met de gewone
werkingen en verfchijnfelen niet kunnen overeenbrengen, — omdat zij met de aangenomene en meestal veel
te naauw beperkte wetten en krachten der natuur niet
zamenflemtnen. Waar is de wijsgeerige onderzoeker
der natuur, die niet zeggen moet, in dozen nog niets
te weten, en nog niets te durven bepalen?
En than de verfchijnfelen, die het dierlijk magnetism
rims op/evert,wel zoo geheel op zich zelf,dat wij niets
gelijkredigs deswege in de natuur vinden? Ik weet
volitrekt filet, hoe gij bet maakt met de vele berigten
van natuurlijke flaapwandelaren, derzelver verrigtiligen, en waarnemingen van dingen buiten de gewone
zintuigen. Zoo gij bier de gefchiedenis loochent., waar
blijft dan gefchiedkundige waarheid ? (Ware dit eon
HENNINGS mogelijk geweest , hij had zich zeker tot
de gedwongenfte verklaringen geene moeite gegeven.)
Zoo gij die aanneemt , waarin zijn dan de verfchijnfelen
van het dierlijk magnetismus zoo geheel eenig, zoo geheel van andere werkingen en verfchijnfelen verfchillend ?
„ Man erflaunt freilich, dafs durch blosfe Berillirung
,, die ausferordentlichen und bewunderten Phaenomene
„ und Wirkungen des thierifchen Magnetismus hervor„ gebracht werden. "Mein man wiirde giber die minera„ lisch - magnetifchen , electrifcilen und galvanifehen
„ Erfcheinungen nicht minder erflaunen, wenn fie felte„ nor wirer); dens alle find bedingt durch blosfe Bernrung!”
Maar laat mij nader komen. Uit de opgave van de
waarop wij, in den gewonen ftaat, in verband
zijn met de voorwerpen buiten ons , als door het gevoel in het algemeen , doch dat door verfchillende organen gefchikt gemaakt is , om bijzondere aandoeningen, als van zien, hooren, rieken en proeven, waar
te nemen, befluit gij, dat niet anders, dan door deze
organen , de ziel , of het algemeen gewaarwordingswerktaig, met de buitenwereld bekend kan worden.
Voor-
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Vooreerst is deze de floutfte onderftelling. Dan zelfs
wanneer wij nog niet an ander verfchijnfel deswege
hadden, zou zij op een befluit van bet niet kennen of
niet kunnen begrijpen tot het niet bettaan of Diet mogelijke zich gronden. (Noginaals moet ik aan de bijgebragte plaats uit BUFFON herinneren.) Gij verklaart
zeer fchoon, hoe het zintuig des gezigts en dat des geboors werkt. Maar, mijn vriend! ga verder voort, en
verklaar,, hoe nu door de gezigtzenuw het beeld op het
netvlies in alle die duizenden punten , gedaanten, kieu,
Ten, zoo. als de lichtftralen hetzelve gefchilderd hebben, tot de herfenen, of het algemeen gewaarwordingswerktuig, wordt overgebragt. Doe dit met bet
oor, en gij hebt het nu met zenuwen, niet sneer met
oog en oor , te doen; wij komen dus elkander nader:
want bij het dierlijk magnetismus hebben wij het ook
met zenuwen, niet met bet oog en oor, to doen. Bewijs
nu, dat eerie andere zenuw nimmer in eenen Itaat kan
gebragt worden van 766 te gevoelen, of 7.66 te geleiden, als de oog- of oorzenuw. Er zijn blindgeborenen
geweest, die met de vingers de kleuren onderfcheidden.
DIDERO T heeft reeds zeer juist opgemerkt, dat
men niet kan zeggen: het oog ziet, het oor hoort, de
news riekt ;daar het toch het algemeen gewaarwordingswerktuig (fenforiunz commune) is, dat ziet, hoort en
riekt.' Aanmerkelijk is bet verfchil tusfchen fenfatie, of
indruk op het zintuig, en tusfchen perceptie.
Gij gaat voort, en befluit nit de zoo allerkunfligfte
zamentkelling van oog en oor, dat geene zonnevlecht,
of welke zenuwen ook, ons immer met de buitenwereld
kunnen bekend maken, — ons die aandoeningen kunnen geven , welke wij zien en hooren noemen, of de
Schepper zou niet aan een wijs bouwheer gelijk ,
die zich geene moeite in het kunilig zamenftellen geeft ,
wanneer hij veel eenvoudiger een gelijk doel kan bereiken.
Bij deze uwe bedenking heb ik moeite, om mij buiten
de theologie en teleologie te !louden.
Wij beunhazen, die nog bij alles, wat wij zien, boo0 0 4
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ren, tasten en voelen, flechts de buitenfle fellers der
dingen niet eens ten halve kennen, zullen wij ons verrneten, om van het eindige tot het oneindige te betluiten, en onze hooggeroemde wet van fpaarzaamheid ook
den Almagtigen op te dringen, die flechts fpreekt , en
het is er ; voor wien de fchepping van een zonnettelfel
en een zonnettofje niets meer is dan wil?
Met niets , bovendien, moeten wij Ook.roorzigtiger
Rijn, dan met de leer der eindoogmerken; en nimmer
hebben wij refit , om het mogelijke of werkelijk beitaande binnen den omtrek van een vermoed eindooginerk
te bevatten.
V66r ruim twintig jaren hoorde ik in de lesfen van
den hoogleeraar MUNNIKS, dat , wanneer eene hoofdader gekwetst, afgebonden, of op eenigerlei wijze ongefchikt gemaakt werd, om de gewone hoeveelheid van
bloed op te nemen, de zijtakken zich dan verwijden,
en die zelfde rnasfa van bloed den doorgang verleenen.
Hetgeen tot de proeven van SPALLANZANI, tot
de gewaarwordingen van honden en andere dieren, tot
het verhuizen der trekvogelen enz. behoort, that met
de wezenlijkheid van het dierlijk .magnetismus in gen
ander verband, dan dat ik gemeend heb , door de verfchijnfelen met elkander te vergelijken, meerder licht
in de eene en andere te verkrijgen. Door de kennis van
bet dierlijk magnetismus eenige verklaring hiervan te
vinden, is flechts eene bijzondere gedachte, die ook
beroemde voortlanders van hetzelve niet zijn' toegedaan ; en hij, die gelooft , dat knevels , drukking van
luck , warmte of koude, of wat ook, zelfs een blind
inflinct , zulke verfchijnfelen veroorzaken, neemt dan
eene onderflelling, die hem meer voldoet. Dat ik ook
eerst zoo gedacht heb, en het ffukje van den hoogleeraar vROLIK mij reeds v66r jaren niet onbekend was ,
ntaar zelfs gevolgd , werd, zal U pit mijne Redevoerin.
gen, Hde d. bl. 72, kunnen blijken.
Op mijne vraag: „ welke flof werkt alzoo, en waarop werkt zij?" zegt gij, onder groote verwondering
des-
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deswege: „ dood eenvoudig warrnteftof en lucht. ' Maar
(Et uw dood eenvoudig is mij onverklaarbaar duister,
wanneer ik bet op alle die verfchijnfelen zal toepasfen;
en elk weet toch, dat dit bet eerfle vereischte van eene
onderflelling moet zijn. 1k Deem dus eene andere, zoo
ik meene ,meer op alle deze verfchijnfelen pasfende, on-derftelling aan, analogisch met die van het dierlijk magnetismus, maar ftrijd deswege niet: want — nog eens
bij onderftellingen, verklaringen ftaan of vallen geene verfchijnfelen, en met deze liebben wij het te- doen.
En tiu meent gij echter bewezen te hebben, dat wij
van. het dierlijk magnetismus niet als natuurverfchijnfel
kunnen of mogen fpreken, even alsof men de verfchijnfelen des lichts niet meer onder de nataurverfchijnfelen
zou mogen rangfchikken , al ware bet ook , dat men
met EULER geene afzonderlijke lichtitof aannam.
Waarlijk eene redenering — om utve eigene woorden
terug, te geven geheel verfchillende van die, welke
gij in bet vak der natuurkunde zoo meesterlijk voerdet,
toen bet vooroordeel, dat ik thaus tracht te bell-rijden,
zich nog niet bij u gevestigd had. Met regt roep.ik
uit: „ wat doet niet vooringenotnenbeid met geliefkoosde ftelfeis zij benevelt het verftand van de
„ grootfte geleerden ; " en — voeg ik er bij — doet dezelve de oogen tluiten voor bet helderst licht , dat duizenden onbevooroordeelden dankbaar erkennen en getrouw volgen.
Alles, wat van bet dierlijk magnetismus in verfchijnfelen, .geheel afwijkende van de gewone werkingen der
natuur, en daaruit niet te verklaren, gezegd worth,
houdt gij dus voor inbeelding en misleiding bij de gemagnetifeerden en de magnetifeurs.
Dit laattie ituk onzer overweging is bet eigenlijke
hoofdpunt. Wij zouden hetzelve alleen hebben kunnen
nemen, en al bet voorgaande rnisfen; doch het zal
blijken, dat hetzelve ons ook wecier te pas komt.
Hetgene ik met gezonde zinnen ontware, en zamenpant met de vaarnemingen van duizend anderen, elk
0o 5
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alzonderlijk en zonder eenige ruggefpraak, moet waar
zijn.
Deze !telling, die ik toch niet geloof,, dat ooit door
eenig mensch, wel bij zijn veritand, in twijfel zal getrokken worden, zou ik voor u en voor het geletterd publiek alleen kunnen aanvoeren , als bekend rekenende met
de gefchiedenis van het dierlijk magnetismus , en niet alleen
kunnende opnoemen het talrijkst aantal van getuigen,
maar die meest alien tevens gehouden moeten worden
voor de kundigfte en beroemdite mannen in de wetenfchappen , niet opgevoed in deze leer, maar, die veeleer vroegere gevoelens door betere onderrigting en
de krachtigfte overtuiging moesten verlaten, en dus
gedwOngen werden te omhelzen, hetgeen zij eerst beftreden hadden.
't Is waar, gij beroept u op eigene misleiding bij eene
proef, en tevens op uitkomften bij de aanwending van
bet dierlijk magnetismus, die alle de kenmerken van
misleiding of verbeelding droegen. Maar,, geachte vriend !
gij gevoelt toch te w61, dat al hebben wij ons-aan
eene misleiding bij eene enkele proef blootgefteld, door
niet genoeg vrij, voorzigtig , nadenkend, op alles lettend, en het mogelijke van alle misleiding voorkomend
gehandeld te hebben, dit ons geenszins regt geeft, om
bij duizend andere , elk afzonderlijk en zonder eenige
verftandhouding werkende , mannen, in honderden malen herhaalde proeven, eene misleiding te vooronderEene kleine herinnering was genoeg, om U uwe
misleiding te doen ontdekken ; maar duizend der voorzigtigfte mannen ontdekten bij duizendmaal herhaalde
proeven hunne misleiding niet!
Iletgeen gij van het dierlijk magnetismus gezien hebt ,
was bedrog. Laat dit zoo zijn maar gij items toch
zeker toe, dat er niet een zweem van bewijs in gelegen
is. Het bedrog, dat, volgens den hoogleeraar s u r RMAN, Di u RII2EITS verhaalt , moge deswege wel met
duizenden vermeerderd worden. Een legio van kvvakzalvers doet ons toch niet twijfelen aan de vermogende
wer-
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Werking van den kundigen geneesheer. Al verkoopt
men op alle de markten valfehe aerolyten; ja , al heb ik
er nooit eene echte gezien , en even weinig dezelve zien
neervallen, ik geloof echter beide, en wel alleen op
gefchiedkundig gezag: want ik vind niets in de natuur,
dat tot verklaring verfirekt, en niet 4ene onderitelling
is voor mij op verre na zoo bevredigend, als er zijn
over het dierlijk magnetismus.
Voorzeker moeten wij allezius op onze hoede zijn,
dat men ons ook bij het dierlijk magnetismus .Com eens
triviaal met een' der fchranderfte mannen van ons vaderland te fpreken) geene knollen voor citroenen verkoope; maar ook niet minder ons wachten, dat wij
geene citroenen als knollen veroordeelen!
Doch ik heb ook gezegd: „ wat ik met gezonde zinnen zelf ontware." Vergun mij dus een paar cigene
ondervindingen bij te brengen; ,niet , omdat zij nieuw
zijn; niet, omdat zij, als door mij gedaan, meer vertrouwen , dan die van anderen, zouden verdienen; maar
om u toch ook te overt uigen dat niet enkel gefchiedkundig geloof— hoe krachtig in dezen ook anders—mij
wegfleept ; ook om te doen gevoelen, dat eenen magnetifeur niets onbegrijpelijker kan voorkomen, dan dat
er onder'de kundigfte onderzoekers der natuur nog zijn,
die aan de wezenlijkheid van het dierlijk magnetismus
twijfelen.
Uit de reeks van waarnemingen wil ik flechts een paar
bijbrengen: want het ontbreekt waarlijk niet meer aan
dezelve, en dus zou veel u en het publiek vervelend
zijn.
De vrouw,, mid 45 jaren, welke ik in 1815 ruim
deel jaars gernagnetifeerd heb , was na eerie, behandeling
van drie weken volkomen magnetisch flapend , en leverde
toen en vervolgens alle de verfchtinfelen op , welke men
weet , dat in dien flaat plants vinden.
In eene Ras ilond eene flesch aangebrokene aalbesfenwijn , die vergeten was. Bij vergisfing nam ik deze,
cchonk een glas in, en dronk dit. Plotfeling fchudt
zich
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zich de flapende, en trekt den mond zamen. Op mijne
vraag, wat er was , zegt zij: Foei dat zal misfehicn
wel wijn heeten, radar het is zoo zuur ah edik.
Daar ik reeds vele bewijzen van helderziendheid had,
nam ik ook eens een doosje mede, en deed er een fleuteltje in. Haar dit voor de zonnevlecht houdende,vroeg
ik, wat het was. Een doosje. Wat is er in? Een fleutelt je. Een dertig menfchen waren bij deze en vele
andere verfchijnfelen tegenwoordig ; doch , hoe veel wonderbaars zij ook reeds gezien hadden, was het hun echter te wonderhaar, dat de flapende in een gefloten doosje kon zien. Ik hoorde naderhand, dat zij' nu aan bedrog
dachten.
De volgende week, op den dag, dat er algemeen
gezelfchap werd toegelaten , nam ik mijn' zakdoek , en
verzocht een' der oniftanderen, om, zonder mijn of
mands weten, er lets, om 't even wat, in te doen.
Dit gebeurde ; ik hield haar alzoo den doek voor, en
vroeg: Wat hand ik u voor? Een doek. Wat is er in?
Len pijppreukel. Ik deed den doek los, en zag met de
menigte, dat zij wel gezien of gevoeld had. Allen waren overtuigd, dat hier geene miskiding beftond.
1k was tot eene reis naar Groningen genoodzaakt,
en denkende, dat ik volftrekt een' nacht moest uitblij
ven, magnetifeErde ik eene flesch , omwond dezelve
met zijde, en liet haar die op den magnetifeertijd brengen. Mijne vrouw en haar man waren tegenwoordig,
toen zij, de duimen tegen de op den fchoot genomene
fiesch zettende, fpoedig in flaap viel.
Tegen mijne verwachting aan, kon ik echter 's avonds
terugkeeren, en haastte mij dus om tegen den magnetifeertijd bij deze vrouw te zijn. Daar komende, zag ik ,
tot mijne verwondering, dat haar man en mijne vrouw
moeite deden om haar op den Joel te houden , dat zij
de flesch had losgelaten en zich naar mij uitftrekte. Ik
ging terftond voor haar zitten , en, na eenige oogenblikken rustens , had bet .volgende gcfprek plaats : Hoe
bevindt gij u? Thans wel. Is het altijd niet wel geweest ?
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weest? Wel in het begin, maar vervolgens niet. Hoe
kwam dit? Ik zocht u te Groningen, en kon u daar niet
vinden. Hebt gij mij dan niet gevonden? y a , onderweg. Waarzoo? Digt bij Menfingeweer. (Reim een
kwartier afflands.) Was bet toen wel? Toen verlangdo
ik te zeer Haar u, en kon de flesch niet houden.
Daar fpoedig de flaaptijd geeindigd was, flak ik haar
mijnen ring aan den vinger; zij zette , volgens gewoonte , de duimen op denzelven; ik kon weggaan, en verborg mij in cox kas. Zij ontwaakte op de gewone wijze, zeggende tot mijne vrouw en haren man: Dat is
beter gegaan, dan ik verwacht had; ik ben goed verfrischt. Most tw domind in de flad ook maar weten, dat
het ma de flesch zoo goed is afgeloopen! — Men zeide
haar, dat ik dit wel vooronderftellen zou. Maar, daar
zij aan doek of voorfchoot iets te regt wilde brengen,
ontdekt zij mijnen ring aan harenvinger. Hoe, zegt zij,
hoc korn ik aan dien ring? Den geheelen dag heb ik dien
niet gemerkt. — Hoe is het mogelijk , vervolgt zij, dat
ik dezen met mij te wasfchen niet ontdekt heb! — 1k
kwam ten voorfchijn; met nieuwe verwondering zag
zij mij nu, doch het raadfel van den ring was opgelost.
Haar man en mijne vrouw zeiden mij vervolgens, dat
zij ongeveer een kwartier v66r mijne komst onrustig
was geworden, de flesch had weggefchoven, en men
de flesch en tevens haar op den floel had moeten vasthouden, z66 zelfs, dat, toen men iemand in huis had
had hooren komen, zij naauwelijks te houden was geweest. Nock haar man, noch mijne vrouw dachten
aan mijne komst; dus waren zij verlegen, tot dat zij
mij zagen, en de oorzaak van dit verfchijnfel kenden.
Het volgende geval verdient nog al bijzondere opmerking.
De beer NUMA.N, geneesheer te Winfum , verzocht
mij, bij deze vrouw , in den magnetifchen flaap , een
kind, dat in een' driejarigen leeftijd doof geworden was,
to
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te mogen brengen, of zij ook welligt de oorzaak van
deze ongefteldheid zou kunnen ontdekken.
De moeder en het kind komen op een' dag van algemeene toelating; en, terwiji de' gemagnetifeerde van
niets wist, plaatfen zij zich,. het kind naast de vrouw,
en de moeder naast het kind; en nu had het volgende
gefprek plaats Weet gij ook, wie gekomen is, en bij
u zitten ? ya, die vrouw en haar meisje. (Zij noemde
de moeder bij naam.) Weet gij ook , wat het kind
fcheelt? ya, het is doof. (Zij kende de moeder en het
kind wel, en wist dus ook dit in den gewonen ftaat.)
Zoudt gij ook kunnen ontdekken , waardoor de doofheld van het kind ontftaat ?Hoe kunt gij mij weer proeven laten doen, daar gij weet, dat ik er tegen hob, en
die in/panning mij nadeelig is? (Zij was er altijd zeer
flerk tegen, dat ik eenige proeven met haar deed; en
zoo men haar,naderhand,het een of ander daarvan zeide, (want, zoo als bekend is, weet de gemagnetifeerde in den gewonen ftaat niets van hetgeen in den magnetifchen heeft plaats gevonden) dan was zij deswege
op mij ontevreden, en gaf ook, magnetisch fla*pende,
altijd haar ongenoegen te kennen, wanneer ik haar iets
vergde, dat met hare genezing niet in verband ftond.
Maar,, will zij een zeer zacht , menschlievend karakter
had, kon ik ook daardoor werken. Dus zeide ik :) Gij
wilt zelve gaarne geholpen worden ; en hoe aangenaam
zou het n zijn, zoo gij eens tot hulp van dit kind kondet werken! Laat mij dan de hand geven. (Ik gaf
haar de hand van het kind; en nadat zij eenigen tijd
als diep en vermoeijend denkend gezeten had, vroegik:)
Runt gij het hoofd van het kind ook inwendig bezien?
Ya; maar wat helpt het mij, dat ik alles zie, daar ik
loch niet weet, hoe het wezen matt Lunt gij dan de
oorzaak der doofheid niet gewaar worden ? Daartoe moot
ik in het hoofd van het kind en in het mil/2e zien, door
vtrgclijking ontdekken, wat anders is, en dit vermoeit
'nil zeer. (Onder zigtbare infpanning bleef zij eenige
oogenblikken nog onderzoekende, maar zeide toen :)
dichft
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„tetchier de vliezen in de ooren heeft het kind eene taaije
flof, die ik niet heb. (Met opzet deed ik de volgende
vraag:) Zoo. die niet door fpuiten kunnen worden weggenomen? Hoe zou die door fpuiten weggenomen kursnen warden ,daar zij achter de vliezen zit ? Zou de electriciteit ook kunnen helpen ? Dat kan ik niet zeggen;
want daar weer ik niet van.
De ontwaking was nabij, en dus hield een verder onderzoek op.
.Dens vroeg ik haar : Slaapt gij ? Gij fpreekt akijd van
flapen; ik flaap immers niet. Uw ligchaam fchijnt toch
zoo. Maar ik flaap toch niet. %Vat doet gij dan zoo
fill ? 1k bezie mij zelve van binnen. Verwondert gij
ook daarover? Gij zoudt u ook ivel verwonderen, zoo
gij z,aagt , hoe het er binnen in u omweggaat.
Zij befchreef naauwkeurig de verharding in deborst,
en zeide tneermalen: Er zip; daar nog vek adcrtjes,
die geen bloed doorlaten. Ook wel, bij meerder helderziendheid: lb ontdek nog vele adertjes , die ik te voren
niet gezien heb. Zoo ik onder de magnetifering eene
aan lets anders dacht , zeide zij, dat ik niet genoeg op
haar bepaald was , en het haar niet licht werd. Zij befchreef de magnetifche flof en derzelver uitvloeijing,
zonder er ooit lets van gehoord of gelezen te hebben,
als alle anderen. Over niets , wat zij magnetisch fla.pend deed of wist, was zij verwonderd; maar alles
kwam haar zoo eigenaardig en natuurlijk voor, als
dat wij met het oog zien of met den inond proeven.
Op mijne veelmalen gedane vragen, hoe zij dit of dat
wist of waarnam, was fteeds het antwoord: Hoe? dan
bepaal ik mij daarop.
Dan, genoeg: want, alzoo daadzaken verder opgevende, zou ik Ilechts herhalen, wat duizendmaal waargenomen en gezegd is. Verwonder u dus niet, geachte
vriend! over mijne ligtgeloovigheid, van, op deze en
zoo vele andere verfchijnfelen bij het dierlijk magnetismus , derzelver wezen/ijkheid aan te nemen, dezelve
ender de natuurverfchijnfelen te rangfchikken, en eene
flof-
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floffelijke naaste oorzaak voor dezelve te erkennen.
mers ik onderftel iets ftoffelijks, bij hetgeen door fommige ligchamen heengaat, door fommige niet — waarvoor dus geleiders en niet-geleiders zijn—dat men aan
vele ligchamen kan mededeelen , en als bij dezelve ophoopen; dat gezien en gevoeld worth; dat men ziet
uitfiroomen. Weigert gij op deze gronden bet ftoffelijke
te erkennen, het is Wel; maar laat dan ook de zekerheid van eene wartuteflof,, lichtftof, electrieke itof —
van alle inpondcrabele floffen varen. Doch denk tevens
aan het waarachtig gezegde van den hoogleeraar w EE R : „ Werden einmal die Phyfiologen in dem mensch„ lichen Organism us nicht immer nur Machinerie erblicken , fondern den in Feiner dynamifchen Bedeutung
„ fchauen ; werden fie das Verhältnifs der flarren Ge„ bilde zu den fltisfigen, vie es fich ziemt , wiirdigen,
„ tend werden fie in Beurtheilung des menschlichen Le„ bens nicht immer nur den Leib, diefe halbe Seite des
„ Menfchen, fondern den ganzen Menfchen, einen be„ feelter Leib ZUM Gegenfiande ihrer Studien machen,
„ fo wird fish ihnen,wie zu hofen , der thierifche ?Vag51 netismus , and mit diefem das Geheimnifs des mensth„ lichen Lebens noch volkommener auffchliesfen, and fie
„ in die gefammten Gefetze feiner Regfamkeit hineinfe„ hen lasfen.”
Ja, de mensch naar ziel en ligchaam, de geheele
mensch moet genomen worden, en het willen, het gelooven bij het dierlijk magnetismus — voor u tot eenen
ZOO ontzettenden aanfloot — is weder natuur!
Maar, op. ondervindingen, op waarnemingen van anderen wilt gij u niet verlaten. — Groote, veelomvattende, diepdenkende BACo! gij hebt naar waarheid
gezegd: „ Geleerde mannen zijn algemeen te ligt gene„ gen, daadzaken, waarvan de verklaring niet terftond
„ onder het oog valt, voor volksfprookjes te verklaren; en niet zelden ziin zij daardoor vervoerd geworden , belangrijke verfchijnfelen te miskennen , wel111 ke van geheel de wereld worden waargenomen, en
” cius
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dus van ooggetuigen , welker onpartijdigheid niet in
„ twijfel kan worden getrokken, daar geene vooron„ derftellingen of aangenomene begrippen•op derzelver
„ wijze van zien eenigen invloed hebben.” Vormdrift,
airolyten, fympathie en antipathie, rhabdomanthie en
het dierlijk magnetismus kunrien er ten voorbeelde van
zijn. Doch geleerden, de regten van het gewoon gezond menfchenveriland wederotn erkennende, nemen
thans alles daarvan aan, wat op onbedriegelijke onder.
vinding fteunt. Ik beken, dat ik te voren nog al hoog
liep met Lord CHESTERFIELD ' S fchaal van gelooven en niet gelooven, en nam met hem van het nieuw
wonderbare niet meer dan drie tienden, eri'van het mul
wonderbare dan an tiende; maar ouden en nieuwen,
nok een BACO en BUFFON, en vooral de ondervinding, hebben mij voorzigtiger gemaakt in alles , wat tot
de natuur en hare werken betrekkelijk is.
In yutiand en in Berlijn, bij den fchaapherder en hi)
den hoveling, bij den fteenzager en bij den wijsgeer
neemt men verfchijnfelen waar,„ door aanwending van
eene bijzondere natuurkracht , die alley tot in de kleintoe, zamenflemmen. Maar men wei7
ite
gert geloof, omdat men aan de natuur dit wonderbare
niet wil toekennen. Men zegt: het is misleiding, het
is verbeelding.t Doch men fchijnt niet in te zien, dat
nen alzoo aan, den mensch het onbegrijpelijke, het oninogelijke moet toefchrijven.
ik zeg dan thans met den hoogleeraar E scHE NM A 13 E R wanneer hij eene verwonderlijke voorzeg;
ging van twee fomnambulen verhaalt: „ Hier fieht das
• Facium, und wieder das Facturn, und kein Raifon,
nement. Mogen jene min ihren kalten Scepticismus
„ oder ihre lustigen Frivoliteiten daran fiben, es liegt
1, an Beydem nicht viel „rind ich entgegne ihnen mit dem
„ Motto von HUFELAND find ST1E/GLITZ: „ „ Fac„
turn infectum fieri nequit.” "
Doch, Hoch eine
• Amigacht ALLES WAR ZUFALL.
Richtiges Wort
„ der Erburmlichkeit !"
XENGELW. 1817. NO: 12.
Pp
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Nog iets, ten befluite omtrent uw aanzoek, „ om
door eerren gernagnetifeerden te doen lezen een woord ,
„ dat, duidelijk gefchreven, door den heer VAN
u in in eerie doos zaude geplaatst worden, welke
„ doos
gefloten , en met de zegels van zes heeten Directeuren
der
liaarlemfche Ma.atfchappij veriegeldzon
2/
„ zijn," enz. aan deft uitilag van welke proef zich niet
alieen uw geloof of bngeioof op het .ftelligst verbindt,
maar aan Welker bevestiging gij en de heer VAN M AR u ten voordeele van het Inflituut van Dooven en
Stomnten, de betaling van tweehonderd gulden verbifida].
Gij zegt: „ Amu dit verzoek is nog niet voldaan."
jaist , zoo OS ik vroeger gefchreven heb. Ik ben na
tFie one behandeling, waarvan ik ecu weinig heb opgegeien, geen magnerifenr meet geweest, en kon dus onmogelijk aan dit trw Vetzoek voldoen.. Ik heb wel aan
eenige heeren magnetifeurs der heeren voorfiel medegedeed; maar Het ItWaiti ifiij voor ,dat zij nagenoeg dachfen gig ABRAHAM, in de gelijkenis Luk. XVI: 19 env:
Door de openlijke bekendmaking van dit, voor het Inftituut geensiins onverfchillig, edehnoedig aanbod,
Vet& itisfeliiert de een of andere magnetifeur , die heb.
derzienden heeft, Op, oin er aan te voldoen; `en bij
bet Welflagen' ift dezen zal vast het Inftituut het onge1&o'f-der heeren in zijne gevolgen zegenen. Doch, ver:.
gun mij deswege nog een woord.
), In het tegengefteld -geval zullen wij altijd volhOuden, dat bet hoogst onwaarfchijnlijk
(dit kan
tog al, meat!) 1, en hitnmer gelooven, dat er buiten
de gewone zintuigen aan de ziel gewaarwordingett
kunnen warden overgebragt," enz:
Behalve alle andere aanmerkingen, zeg ik flechts*
dat, zoo gij regt hebt , om, al ware bet dat aan uw
voorftel niet voldaan wierd, geloof te weigeren, ik niet
Weet, wat men door gelooven te vetftaan hebbe, also
mede, waarop gefchiedktindig gezag fteune. Doch deze
Vet-
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verklaring is zeker onbedacht uwer penne oritglipt; en
dan op een woord te zien, zou ijdele vitterij zijn.
Zoo meen ik dan, weledele beer en vriend! de wezenlijkheid van bet dierlijk magnetistnus verdedigd, en
regt te hebben , om hetzelve als natuurverfchijnfel re
Mogen opnemen.
Daar ik begrijp, dat het tot niets nut kan zijn, verder in tetig betoog re treden, en wij niet verlangen te
ftrijden over onderftellingeri ter verklaring der verfchijnfelen, en nog minder tot woordenfirijd zullen genegen
zijn; zoo vvensch ik tijd en arbeid voorta.an aan dit ons
Verfchil niet sneer, maar liever aan den opbouw der
wetenfchappen re befteden.
1k heb de ter met hoogachting te zijn

Uw weled. zeer gel. dienstv. dienaar en vriend
J. A. UILXENS.

CEOISTE MERE/EMELK , OP NIEUW , ALS CENEES1■I/DDEL TEOEN DE LONGTERING, AANEEVOLEN.

(Medegedeeld door den Horraad Dr.

SCHWAtE,

te Weimar.)

In een, onlangs te Petersburg verfchenen, week: Les
Tatares NogaiS , par-le P. D E o'uRorr, vindt men
bladz.
de navolgende waarnetning, welke ik waardig ketir; om aan mine ambtgenooten, die dit belangTijke werk niet mogten kennen, openlijk mede te deeVooral terzoek ik die Geneesheeren, welke, in de
nabijheid van groote itoeterijen wonentle , eerder de gelegenheid hebben om dit Middel to beproeven; eenige
oplettendheid daaraan te befteden. IIi de Verhandelingen van het natuur- en g,eneeskundigGezelfcbapteMO1.koir,, vindt men een opftel van c. 3. 110BERBEIN,
over het gebruik van de koumisf, of gegiste
als geneesmiddel. Nadat de fchrijver, in den jare
ins , den veldtogt in Moldavia en Wallachijer; als Heelaneester had bftewoond , werd hij van onderfcheidene
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zware ziekten aangetast, welke eene iongtering ten gevolge hadden, die van hevig hoesten , bloedfpuwen,
bectifche koortfen, flapeloosheid en andere toevallen
verzeld was, en eene fpoedige ontbinding deden vreezen. In dezen wanhopigen toefland overreedde hem de
bevelhebber van het Regiment, waarbij hij diende,
zijne toevlugt te nemen tot een middel , hetwelk hemzelven van zulk eene ziekte had genezen, waarin alle
andere pogingen der kunst vruchteloos waren geweest.
Dit was de koumisi In het laatst van April, in den
jare 1792, begon H6BERBEIN, bij eenen gepasten
leefregel, dit middel te gebruiken; en omtrent het einde
des najaars waren zijne krachten in zoo verre heriteld,
dat hij, als te voren, zijn beroep weder kon vervullen.
-Mt zijne Verhandeling over de koumisf zal ik het
belangrijkfte mededeelen.
Tot de bereiding van de koumisf behoort niets anders
dan merriemelk en zuurdeeg. Het zuurdeeg moet liefst
nit roggemeel beftaan; hoewel men, bij gebrek daaraan,
ook sets anders foortgelijks kan- nemen. Men giet 16
pond laauwe merriemelk in een houten vaatwerk, en
legs het zuurdeeg, in linnen gewikkeld, daarin. 'Het
wel toegedekte vaatwerk plaatst men in eene warmte
van 24 tot 26°. Reaumur, tot dat de melk eenen wilnachtigen, aangenamen en ligtzuren fniaak krijgt. 16 tot
o.uren zijn hiertoe toereikend. PlaatSt men deze vloei.
flof in eerie grootere warmte dan de opgegevene, zoo
gaat zij te fpoedig uit de wijnachtige in de zure gisting
over, en dan kan zij niet sneer gebruikt worden..
wijnachtige gisting voltooid, dan fchept men met een'
lepel, de boven op drijvende en andere vette deelen al,
en zeeft de vloeiftof zorgvuldig door. Dan wordt dezelve gedurende een uur langzaam omgeroerd , op flesfchep
gedaan, en goed gekurkt op eene koele plaats bewaard.
In plaats van zuurdeeg, kan men ook deze vloeiftof
zelve bezigen, wanneer zij maar eens tot gisting is over.
gegaan. Wanneer men de gegiste melk met de vette dee.
len vermengt, in plaats van deze weg te nemen ? en de.
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lelve dan eenige uren langzaam fchudt , zoo heeft men

eenen zuurachtigen, zeer aangenamen drank, en deze
is eigenlijk de koumisf der Tartaren; maar dezen kunnen llechts zulke menfchen verdragen, welker fpijsvertering niet verzwakt is , omdat hij veel voedzamer is.
De merrien, van welke men de melk gebruiken wil,
vorderen eene bijzondere oplettendheid. Zij moeten
van middelbare jaren zijn , en mogen niet van hare vettlens gefcheiden worden; men moet dezelven nacht en
dab op vette weiden laten. grazen, en mag haar'noch
hooi noch haver geven. De gefchiktfte maiden tot het
gebruik van de koumisf zijn Mei, Junij en Julij. Wanneer men zich van dit middel in den winter wilde bedienen , moet men aan deze dieren het beste hooi, ten
weinig haver, en eene matige beweging, waardoor zij
Biet in het zweet geraken, geven.
Voor het overige is bet met de koumisf, als met het
gebruik der mineraalwateren. Gebruikt men dezelve,
bevrijd van alle infpannende bezigheden, op het land,
zoo bevordert men grootelijks de uitwerking, welke
men bedoelt.

LUTER O1 DEN RIJKSDAG TE WORMS.

K

AREL DE V was na den dood van mAxIm ILIAAN DEN I, die in het begin van 1519 ilierf, tot

Duitfchen Keizer verkozen, en een kleinzoon van in ADat KAREL de Keizerskroon eigenlijk
aan FREDERIK den IVijzen te danken had, die dezelve edelmoediglijk weigerde, toen men hem die aanbood, zich met' zijnen ouderdom verontfchuldigende,
is bekend genoeg. Maar deze omftandigheid is teyens ook gewigtig voor de Hervorming, omdat KAREL
den befchermer van LUTER, FREDERIK den Wijzen, wilde ontzien, zonder echter ook den Paus te
vertoornen, wiens vriendfchap hij in Italie, en vooral
voor de aanftaande, toen nog noodzakelijk gehoudene,
KeiP 4) 3
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Keizerkrooning, noodig had. Toen nu de Pans hij hem
aandrong , om LUTER en alle zijne aanhangers de
ftraffe aan te doen, waarin zij door den ban vervallen waren, dacht KAREL, toenmaals nog een jongeling van twintig jaren, welke den Keurvorst van Sakfen , FREDERIK den IFijzen , uit hoogachting zijnen
vader noemde, het ware voegzaamst, eenen middelweg
te kiezen, en riep dus LUTER ter verantwoording op
den Rijksdag te Worms, welke in het jaar 15zi gehouden werd. Dus werd een religietwist het onderwerp
eener Rijksvergadering.
Den 4 April 15ai vertrok LUTER verzeld van den
Keizerlijken Heraut ,KASPAR STURM,van JUSTUS
JONAS en NIKOLAAS AMSDORF, zijne ambtgenooten, en den Regtspleerde , Dr. HIERONYMUS
SCHURF, welken de zorgzame Keurvorst hem tot Advocaat medegaf, van Wittenberg. Bij zijn affcheid zeide
hij tot zijnen geliefden MELANCHTON, die bedrukt
achterbleef; „ Kom ik niet weder en vermoorden mij
„ mijne vijanden, dan bezweer ik u, lieve Broeder 1
„ laat niet na te onderwijzen en in de waarheid des
„ Goddelijken Woords te volharden. Werk voor mij
mede, gedurende mijne afwezigheid; gij kunt het nog
beter doen. Daarom is aan mij ook niet veel verlo„ ren. Aan u heeft God de Heer nog eenen geleerde„ ren ftrijder.”
De Wittenhergers (molten in tranen, want zij dachten hunnen beminden Leeraar nooit weder te zien. De
akademifche jongelingen verzelden hem tot aan de
poort, en maakten teekenen van het kruis achter hem,
tot dat zij hem uit het gezigt verloren.
Op zijne reize predikte Lu TER te Erfurt , op aanhoudend verzoek , voor eene talrijke menigte toehoorders. De meesten van dezen geloofden , het ware voor
de laatite keer, dat zij gelegenheid hadden hem te hooren, en befchouwden dus zijne leerrede als eene kostbare herinnering. Te Frankfort werd hij ziek, maar
niet motdeloos, en hij liet zich geenszins overreden,
17

om

LUTER OP DEN RIJKSDAG TE

vvoams,

563

om zijne reis of to breken. Te vergeefs waarfcbuw-den
hem zijne vrienden voor Worms. „ Al flookteu zij aok
„ een vuur," zeide hij, „ dat tusfchen Wittenberg en
„ Worms tot aan den hemel reikte, dan zaude ik tocb,
„ in den naam des Heeren, verfchijnee."
Aldus ging de reis voort , tot dat men de poorten der
fiad Worms voor zich had.
Toen ik niet verre van Worms was ,"verhaalt L u.,
TER zelf, „ zendt SPALATIN jnlj lettland to gemoet
„ en Jaat inij waarfchuwen, ik zoude niet binnen ;re„ den en mij in zulk een gevaar begeven. Maar ik liet
„ hem antwoorden: al waren oak zoo vele duivels in
,, de flad, als pannen op de daken, dan wilde ik tads
„ komen en niers vreezen; want ik was onverfaagd
„ onbevreesd.”
„ Nu reed ik," verhaalt hij verder,, (bet was den 16
April) „ in eenen open wagen, met mijne kap op, clq
clad binnen. Toen kwam alles op de ltraat geloopen,
„ en wilde den monnik Dr. MARTIN zien. 1k begaf
„ mij wen in Hertog FREDERIK ' S waning; ook de„ ze was bevreesd geweest , toot ik naar Worms kwam.”
E en gedeelte van den nacht , v6Or den gewigtigen dag ,
waarop L UTER de door hem erkende waarheid voor
Keizer en Vorften zoude belijden en verdedigen, bragt
hij flaande voor het venfter door , floeg zijne oogennaar
den hemel, vanwaar hij bijftand verwachtte, en fpeelde
eenigen tijd op zijne luit , de vertrouwde gezellin zijner
eenzaamheid, Welker zachte toonen zijne beftormde ziet
reeds zoo dikwerf gefterkt, en troost en vrede in zijn
bekletrid hart getooverd hadden.
Reeds den volgenden dag, den 17 April, des namid,
dags om 4 uur, trad hij in de luisterrijke Rijksvergadering, tot welke hij, van wege den grooten toeloop des
yolks, door eenen tuin en fangs verborgene wegen
moest gebragt worden.
Voor den ingang der groote vergaderzaal ftondde grijze krijgsheld, GEORGE VAN FRUNDSBEKG, of
TRONSBERG, welke reeds ander MAXIMILJAAN
DEN
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DEN I tegen de Venetianen en Zwitfers met roem geftreden had, en thans Keizerlijk -Maarfclialk was. Hij
klopte LU TER op de fchouders , met de goedhartige
woorden: „ Monnikje! monnikje! gij doet thans eenen
„ gang, welkeri ik en zoo menig Overlie, ook in on„ ze ernitigae flagorde, niet gedaan hebben. Zijt
„ gij in het regte gevoelen en uwer zake zeiter, wees
„ dan maar gerust en vaar in Gods naam voort! God
„ zal u niet verlaten.”
Toen LUTER. de eerite keer voor die aanzienlijke
Rijksvergadering iiond, waarbij Keizer KAREL DE
V, zijn broeder de Aartshertog FERDINAND, 6 KeurvorIten, 24 Hertogen , 8 Markgraven, 30 Bisfchoppen
en Prelaten, 5 Koninklijke Gezanten , enz. tegenwoordig waren, vond men aan het raadhuis een gefehrift
sangeplakt, waarin de Keizer ernaig gebeden werd, om
LUTER. niet onverhoord te veroordeelen. Wanneer dit
desniettemin gebeurde, dan moest de Keizer weten, dat
400 Adelijken , welke 800o man te paard en te voet kondgn LUTER zouden verdedigen , om hem te
behouden en om tegen zfne vijanden te handelen. Het
was toen ook een algemeen gerucht, dat FRANS NT A N
SICEINGEN krijgslieden had verzameld, en dat 400
Frankifche edellieden zich tot verdediging van LUTEIt
verbonden hadden. Volgens de geloofwaardigite berigten , welke door eene plaats in LUTER ' S fchriften bevestigd worden, was dit gerucht ook geenszins ongegrond.
LuTE R intusfchen , gellerkt door een krachtig gebed, ftond in die groove Rijksvergadering met een befcheiden maar bedaard gelaat; zijne ziel was in eene
gefpannen verwachting, maar gerust, welgemoed en op
God vertrouwende. De oogen aller aanwezigen fchenen
alleen, met de uiterfte nieuwsgierigheid, op hem gevestigcl.
Thans legde JOHANN VAN ECK (welken men niet
met den Godgeleerden van gelijken naam moet verwisfelen) twee vragen voor
i)
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i) Of hij die boeken, welke daar op eene bank gelegd
waren, voor de zijnen erkende?
.2) Of hij de daarin vervatte flellingen wilde herroepen?
Op de herinnering van Dr. SCHURF, liet zich LUTE a.
eerst de titels der boeken voorlezen, en erkende dezelven
toen voor de zijnen.
Op de tweede vraag autwoordde hij aldus: Daar deze
zaak Gods Woord, her Christelijk geloof en de zaligheid
aangaat, zoo verzoek ik , dat ik een weinig moge overden„ ken, opdat ik, zonder nadeel voor Gods Woord, en
zonder gevaar voor de zaligheid mijner ziele, op de voor, gelegde vragen moge kunnen antwoorden."
Men gaf hem 24 uren tijd om te overleggen.
Den volgenden dag verfcheen hij weder voor de vergadering , en toen de tweede vraag herhaald werd, antwoordde
hij: „ De inhoud mijner fchriften is van verfchillenden aard.
„ Hetgeen ik tegen den Pans gefchreven heb , kan ik niet
herroepen, zonder afbreuk te doen aan het Evangelie, en
zonder de dwingelandij van den Pans over- de kerk te be„ vorderen. In andere fchrifteu heb ik van het geloof, van
een Christelijk Leven en goede werken gefproken, en deze
„ kan ik dus ook niet herroepen. Eenigen mijner boeken,
„ eindetijk, zijn tegen mijne vijanden gefchreven, welke mijne leer hebben aangetast en de leer van den Paus verdedigd.
Van dezen betuig ik, dat ze wel war fcherp gefchreven
„ zijn. Maar, omdat het daarbij op de voorgedragene lee„ ringen aanitoint, en omdat ik deze altijd' nit de H. Schrift
• duidelijk bewezen heb, zoo kan ik ook daarvan niet af„ gaan. Wanneer men echter nit de H. Schrift — maar niet
„ nit eenig menfchelijk boek — mij van eerie dwaling kan
„ overtuigen, dan ben ik bereid, mijne fchriften niet alleen
„ te herroepen, maar zelf te verbranden.”
Op de herhaalde begeerte, om alle twistredenen ter zijde
te flellen, en een kort, eenvoudig autwoord te geven, zeide
LUTER: „ Daar gij clan een eenvoudig en duidelijk antwoord
begeert, zoo zal ik er u een geven, hetwelk noch horens
Hoch tanden zal hebben; namelijk aldus: ten zij dat ik
, met getuigenisfen nit de H. Schrift of met, andere duide, lijke bewijzen verwonnen en overtuigd worde — want aan
Paus en Concilien geloof ik niet, omdat dezelven dikh wijls gedwaald en met elkander getwist hebben
anders
kan
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Ilan en wil ik niet herroepen, omdat bet noch veilig noch
raadzaam is, iets tegen zijn geweten te &ten. Hier fla ik;
ik kap niet antlers. God helpe mij ! Amen."
De meeste Rijksvorfien werden door de mannelijke teat
Can LUTEK tot bewondering opgetogen. Zijn gedrag had,
in het bijzonder, eenen voordeeligen indruk op den Keur,
verst van SAkfen gemaakt. Deze fcheen waarfehijnlijk gevreesd te hebben, dat LUTER, door een bedeesd gedrag,
bemzelven, zijnen befchermer, voor zulk eene doorluchtige
vergadering zoude befchamen. Maar toen joist bet tegended
gebeurde, gar bij, nog dien zelfden avond, jegens a e A L A.
TIN zijne tevredenheid te kennen, zeggende: „ Hoe fchoon
• heeft Pacer MARTIN voor Keizer en Read gefproken! Hij
• was moedig genoeg, misfchien maar al te moedig." — Ook
de Keizer zeide: , Die monnik fpreekc vrijmoedig en is zeer
onverfaagd.,' Zoo veel te minder behaagde tu •ra v.'s gehat aa-n den Keizer, en deze zou gezegd hebben: „ Deze
• monnik zoude mij nooit tot ketter maken." Wanneer
(lit ook wear is , dan bewijst zu/ks Diets enders dan het bedriegelijke van zulke oordeelvellingen, en KAREL was toen
slog te jong, dau dat men aan zijn oordeel een groot gewigc
ken heebten.
intusfchen flemde de Keizer toe in het verzoek van eenige Rijksvoraen, voornamelijk van den Keurvorst van Trier,
RICHARD VAN GRE1FENKLAU, en van den Keurvorst
-van Brandenburg, JOACHIIVI DEN I, om nog eens eene afzonderiijke bijeenkomst met r. u Ti R te hebben. Deze emIlandigheid bewijst ten minfle, dat LUTER, door zijn edet
en onverfaagd gedrag, achting verworven had.
De Keizer bcpaalde eenen dag tot bet verhoor veer dezen
naauweren kring. De Keurvorst van Trier, die tot de braaffie katholieke Vorften van zijnen tijd behoorde, wenschte de
affchaffing van vele kerkelijke misbrniken met denzeIrden
ijver , als het behoud van den kerkvrede. Hij geloofde
dus, dat hij zich bij de kerk zeer verdienflelijk zoude ma.
ken, wanneer het bent gelukte, L U T E R tot eene minzame
overeenkomst te bewegen. Hij verkoos tot bemiddelaar
deze zaak, welke, naar de proeven, die LUTE a van zijne
ftandvastigheid reeds gegeven had, niet gemakkelijk fcheen,
eenen man, die, bij groote menfchenkennis , eene groote geleerdheid met welfprekendheid vereenigde. Dit was de Kan.,
fe-
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felier VEHE (vEu u s). Deze deed eene lange aanfpraak aan
LUTER prees in dezelve een gedeelte zijner fcbriften, om
derzelver nuttigen inhoud , maar fchilderde daarna de, door
zijne nieuwe leer, over kerk en flaat gebragte gtvarert met
zulke leveudige kleureu, -hield L U T ER zoodanig zijnen pligt
voor oogen, om als een good burger voor het belioud en
herftel der openlijke rust en orde te zorgen, dat L U TER,
nog lang daarna , de fijuheid en welfprekendheid van VEHu s
niet genoeg kon prijzen. .Desniettegenflaande bleef hij °river,
wrikt; want hij hield zijne nieuwe inzigten voor de ware,
op de H. Schrift gevestigde, en in dat geval gat hij nook
toe. „ Is de raad of het work van den mensch," zeide hij,
• dan zal het vergaan; maar is het van God, dan cult gij
het niet fluiten." En hierbij bleef hij. Reeds na het eerhad hij aan zijuen vriend SP ALATIN gezegd:
ile
„ Al hadde ik duizend hoofden, ik liet mij dezelven eerder
• afhakken, dan te herroepen."
Bij zulk eene denkwijze is met eene ook nog zoo groote
welfprekendheid niets op iemand te winnen.
L UTE R ' S ilandvastigheid had op de inwoners van Wormszulk eenen dnurzamen indruk gemaakt, dat, daar men niet
openlijk naar zijne leerflellingen mogt prediken, een kleine
kanfel gemaakt werd, welke van de eene plaats near de ander
re werd gedragen, en van weaken in bijzondere huizen bier
en daar gepredikt werd.
Het is bekeud, dat de bitterfle vijanden van LUTER den
Keizer raadden , om zich aan het gegeven zekere geleide niet
te houden, en hem to laten ombrengen; maar dat de Keizer
geantwoord had:. „ Wanneer trouw en geloof ook nit de ge„ heele wereld waren verbannen, dan betaamde het toch, dat
„ men dezelven bij eenen Keizer vond." — Toen dacht
REL misfchien wezenlijk, zoo als hij fprak I —
L u TER, echter, bad den Keurvorst van Trier om zijne
voorfpraak tot verkrijging van een' nieuwen geleidsbrief, welken hij ook voor 2I dageu verkreeg, op de uitdrukkelijke
voorwaarde, zich van alle verdere leering, prediking en fchrijven te onthouden.
Den n6 April Isar verliet hij Worms, om de terugreis
tiaar zijn geliefd Wittenberg te aanvaarden. Maar hij bereikte het does zijner reize niet , daar hij, (het was op den 4,
Mei) midden op den grooten weg, door eenige ruiters , fchijnbaar
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baar met geweld, werd opgefigt , en mar het flerke bergkasteel Wartburg, bij Eifenach, in veiligheid werd gebragt.
Elkeen weet, dat dit op bevel van den Keurvorst, F R EDERIK den Wijzen, gebeurde, die ongetwijfeld het doelmatigfte middel tot beveiliging van zijnen begunfligden verkoos.
Want het ware niet raadzaam geweest, den gebannen LUTER,
welken alle vervolgingen dreigden, openlijk in zijn land te
dulden. Voor het overige is het niet onwaarfchijnlijk, hetgeen velen gelooven, dat de Keizer zelf van deze zaak wist.
Den dag vdOr zijn vertrek van Worms, kreeg LUTER ook
tog eenen wenk daarvan. Alles werd zoo geheina verrigt,
dat maar weinige perfonen daarvan wisten, en dat zob wet
de vijanden als vrienden van LUTER omtrent zijn lot lath•
gen tijd in onzekerheid bleven.

VITTRESSEL VAN EEN PAAR BRIEVEN, GESCHREVEN UIT PARIJS
IN FEBRUARIJ EN AIAART

1817.

In de groote wereld, even als in deze kleine, Parijs, is men
reeds dagelijks gewend, om hooggefpannen verwachtingen,
of geheel te leur gefteld, of verre overtroffen te zieu. In dit
battle geval ben ik — reeds vrij ongeloovig aan a pes, wat de
bazuin der nieuwstijdingen vooruit verkondigt — met het Mufeum der Ondheden , hetwelk dezer dagen geopend werd.
Hoe gering mijne verwachting daarvan was, meldde u een
mijner vorige brieven ; en dus moet ik bekennen, dat ik bij
mijne. intrede eenige minuten lang verbaasd fond. Deze reeks'
van zalen — daar zijn er zestien nieuw opgefchilderd,
eenigen geheel nienw, en in marmer en verguldfel met even
veel pracht als fmaak verfierd; in dezelven de fland- en borstbeelden, basrelieis, praalgraven, zuilen, enz. in een fchoon
licht en in de beste orde geplaatst, waarbij geen ander grond.
beginfel, dan eene voordeelige en trefFende werking der finkken, tot regel werd genomen. Waarlijk een fchoon en
grootsch gezigt! hetwelk de Franfchen, nit een beleedigd
eergevoel, noopt om flaande te houden: „ Dat er in Europa,
en zelfs in het vaderland der kunflen, ja, wat nog weer
, is, in het Vatikaau, geene verzameling van oudheden zij,
gelijk 'aan deze in rijkdom, fchoonheid en orde van plaat„ fing. Dat de verbondene Mogendheden aan deze verzame-
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ling eene weldnad hidden bewezen, door dezelve van deze
pverils colifcbets en (1.bl-is inlbrines, waaruit het vorig Mu" team grootendeels beliord, (dus zegt het laatile Journal
„ des &bats) weder te bevrijcien;'
Het is bekend, dat de Franfchen bij alles hunne bonne n o ne
a mauvais jeu weten re maken! En toch is deze verzameling , zoo als zij thans is, behaive eenige thicken, welke
door vorige Koning,en gelcocht zijn, b. v. de waarlijk zecr
fchoone DIANA van Fontainebleau, nit de tijden van FRANS
DEN I, en andere, voornamelijk en grootendeels met vreemde vederen verfierd. Zoo hebben ook de Romeinfche Kommisfarisfen den beroemden Riviergod, Tiber, en eenige andere
kolosfen laten Haan, welke moeijelijk te verplantfen waren.
Vooral echter is de beroemde verzameling der Oudheden
van BOINOHESE bier gebleven , en verheerlijkt het Franfehe
Mufeum door den vechtenden Gladiator, den ouden Boschgod met den kleinen BACCHUS, den Hermaphrodiet , den
In AR sin s, de groote Borghefefehe Vans, eenen fchoonen
Torfo. van den Olyinpifchen JUPITER, en vele andere meesteriukken. Voorts zijn Dog eene kolosfale Mule, de zoogennamde PALLAS van Velletri , CERMANICUS, JASON ea
andere, de hooldfieraden van her Mufeinn. Men fchat het
geheele geml van thud- en borstbeelden alleen op tnchtig
finks, behalve de basreliefs en ander beeldwerk. Het getal
der geheele verzameling, wanneer zij eons voItaltig zal zijn,
wordt op 400 thicken gerchat.
Toen ik de voorrnaiige ' Zaal van A P LL o naderde, wor.
ileide lit langen tijd met mijue vrees voor het omzien mar de
nis, waar eertijds die Goddelijke flood. Zijue plants is vervangen door de wezenlijie zeer fchoone 01A NA van Fontainebleau , welke men ook aan PRAXITELES ' toelchrijft, en
eene treffende gelijklieid met haren goddelijken broeder heelt.
Deze zaal worth thans ook mar Naar genoemd, zoo als de
voortnalige Zaal van LA olio ii N 111131' den Ceirtaur,, welke
door eenen jongen BACCHUS geboeid worth. Tot vermeerdering dezer verzameling hebben die Koninklijice paleizen en
tuinen, waarin nog jets foortgelijks was te vinclen, derzelver
bezitiThg 1110tell affiann. Biunen kort znl nog eene verzameling van beelden der oude Franiche Koningen, Holden en Ge.
jeerclen nit het 111aRe Francais ciaarbii kornen, welice, zoo
Pis bekend is , nit de in het begin der omwenteling vernielde
ker-
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k.,rken, benevens eenige praalgraven, enz. door LE NO Ilt
bierhe nen geborgen werden. Ook doze herftelde en andere
Iterken in Parijs, St. Dens, enz. krijgen nu hare praalgray en en andere gedenkitukken terug, zoodat het Mufeum van
Franfche Oudheden aux petits Angustins daardoor waarfchijnlijk geheel ontbonden zal worden.
'IMMI•■■

Men bemint in Parijs de treffencle uiterften. Dalen wij
dus van die Grickfche Goden. en heldenbeelden en hunne
inachtige verblijfplaatfen of tot de boutique van den Italiaanfchen bond nl u N IT 0 die in zijne foort, en vooral voor de
kijkzieke Parijzenaers, niet minder opmerkens en bezienswaardig is , dan de hemelfche DIANA van Fontainebleau en hoar
verdwenen broeder van Belvedere. In de levensgefehiedenis
van 'dezen alom beroemden bond, weike aan den ingang der
vertoonplants verkocht worth, zegt de fchrijver: „ Onder
bet fchrijven dozer g-cfchiedenis hoopten wij, dat bet ver„ haal der kundigheden van ni V NI T o de eerzucht der y en„ waarloosde kinderen zonde aanfporen, oin zich te later on„ denvijzen.” En dus zijn bier, weinig vaders, die hunne
kinderen niet in menigte naar dit liooge voorbeeld hunner befchaving geleiden; , en door geheel Parijs worth zoo veel van
dozen bond gefproken, dat men in gezelfchappen befpot
worts, wanneer men hem niet gezien beeft, en Van zijne
verbazende kunften niet vertellen kan. I-Iij fchriift en rekent
als de bekwaamfle meester.. Men fchrijft hem eene cijferles
voor op eerie tale!. leer ernitig plaatst hij zich voor dezelve, fchijnt eenige minuten na te denken, en zoekt dan elle
tot de fom vereischte cijfers nit de op den grond verflrooid
liggende getallen op , zonder dat zijn meester hem ook maar
het minfte zigtbare teeken gecrt. De fpelling verflaat hij volkomen. Een woord words hem . voorgefchreven; aantIonds
vindt hij alle daartoe vereischte letters. De fpeelkaarten kent
hij naanwkeurig. Men vraagt hem to of le kearten; oogen.
blikkelijk zockt hij dezelven, zonder ooit te clwalen, nit een
geheel fpel. — Dit merkwaardige dier, eerie foort van Poedel, is digs bij 1ZYilaasa geboren, en maakt het fortuin van
eon arm huisgezin; want de toeloop is verbazend , en men
betaalt voor de plaats drie franks.
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eze brief, to dezen jare te Parijs in het Licht verfchenen,
en gerigt nal) den fchrijver der voortreffelijke Hifloire des
Creffizdes, Welker eerfle deel in der tijd door ons is aangekondigd, fcheen ons dubbel waardig, ter kennisfe der lezeren gebragt to worden. De vertaler, intusIchen, geene
gelegenheid hebbende de annteekeningen na to zien, noch
ook alle de geciteerde fchrijvers enz. kennende, heeft zich
op de meeste naanwkeurigheid vooral tocgelegd , en bier of
daar fomtijds iets onvertaald gelaten, dat mislehien wel had
mogen overgebragt worden. Men weet, dat bet ocrfpronkelijke Flan SC is."
i\'Iijnheer!
De overzc'erche togt, ondernomen tegen het jaar r:21,., en
wel door enkel kinderen, moge al geen der belangrijkle gobeurtenisfen zjjn, echter, eon der ze1dzaamften.,
Dat de inflellingen, voorgeichreven door eenen geest van
godsdientligheld, en behind om onze kerk nit te breiden of
derzelver mister te verheffen, in derzelver voorwerp niet 21tijd een behoedmiddel gevonden hebben tegen het bederf, dat
der menfchelijke zaken eigen is, is cone waarbeid, door talrijke voorbeelden gefiaafd: maar dat de gee.stdrijverij of xlf.
geest ,van het kWade magtig genoeg zij, om in de kindschheld het natuurlijk gevoel van zwakheid te dooven, en tie:
zelve aan Karen Itenn to ontrukken; haat die aaneenfcbakeling
Van denkbeelden, die volharding in befluiten, die oVereerftemming, gevorderd door eene talrijke zamenwerking van
dividtis, in te boezemen, — dit heeft men moeite te gelooven,
fchoort al het aandenken der claadzaak door verfcheidene gr.
fchiedfchrijvers zij bewaard. Alwie den fmaak der middeleen.
wen kent in bet wonderbare, eu Met anders dan het onvolledig verhaid van de beciendangfche gefchiedfchrijvers der kruistogten , gelezen heeft, geraakt al aanflonds in verzoeking, dezen togt to rangfcbikken cinder defabefachtige avonturen; en,
bra er geloof aan to heehren, wordt cone vereeniging van
ketuignisfen gevorderd, ons vertrouwen waardig.
In
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In mijn aanvankelijk ongeloof heb ik behagen gevonden om
deze getuigenisfen te verzamelen. Iic bied ze u, Mijnheer,
in dezen brief aan, ten einde, indien het mogelijk zij, dezen
trek te voegen bij het afwisfelend tafereel der afdwalingen
van den menfchelijken geest.
Men moet in deze vreemde gebeurtenis verfcheidene omilandigheden opmerken ; derzelver dagteekening, de middelen,
die haar voorbereidden, haar uitflag. Schoon de oordeelkunde
geene toereikende middelen bezit om elk dezer punten met
naauwkeurigheid te bepalen, zoo leveret) toch de kronijken
der middeleeuwen toereikend uitvoerige bewijsftukken op om
eene verflandige weetgierigheid te voldoen.
Betreffende den tijd, de gelijktijdige gefchiedfchrijvers plaatfen dezen lanistogt in bet jaar 1212 (I) of, ten Iaatfle,
1213 (2), Het is alleen door een ligt herkenbaar misverftand,
dat anderen hem twaalf jaar vroeger plaatfen (3), of tien
later (4).
Aangaande de plaatfen, die eene dergelijke ondernetning
gen ontflaan en uitvoeren, zoo fchijnt het, dat de kruisvaarders
tot twee verfchillende natien behoorden , en twee benden
vormden, die elk eenen tegenovergefielden weg volgden. Dezen, nit Duitschland vertrokken, doorkruisten Sakfen, de zitpifche gebergten, en bragten het : tot aan de boorden der
ildriatifche zee (5). Genen leverde Frankriik op, en zij, in
de onttneftreken ;van Parijs verzameld, doortrokken Bourgon.
je , ' en kwimen aan te
de plaats hunner infcheping .(6).
Wonderverfchijnfels, toovermiddelen, aankondiging van mi.,
Taculeuze- daden werden te werk gefteld om . deze jeugd gaande te maken en op de been te brengen. Men verhaalde, volgens VINCENT DE BEAUVAIS, dat de oude van het ge.
pergte, die de gewoonte had om rIrfaciden (asfasfins,moordemurs) van deteedere jeugd of op to kweeken, twee,kerkeBjken gevangen hield, en hun de vrijheid niet wilde toeftaan voordat zij beloofd hadden, hem jonge knapen nit
Franknjh.te znilen aanbrengen. Men was this van gevoelen,
dat deze kinderen , bedrogen door ,valfche vifioenen, en verkid door de beloften der twee kerkelijiten , zich wapenden
met bet teeken des kruifes.
De kruistogt had in •Duitschland ten bevorderaar zekeren
o t.4 A s , eon Duitfcher van gehoorte (7). Deze hoop
kin-
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kinderen had rich, zegt BIZARRE, door middel eener val.

fche openbaring , in het hoofd gebragt, dat de droogte dit
jaar zoodanig zou zijn, dat de afgronden der zee droog be,
vonden wierden, en zij waren te Genua gekomen, met het
voornemen om naar .7eruzaletn te gaan, gangs de opgedroogde
bedding der Middellandfche zee,
De zamengelling dezer benden beantwoordde volkomen aan
zulke middelen der verleiding. Men zag er kinderen van allerlei ouderdom, van allerlei that, zelfs van beiderlei kunne;
fommigen waren Met meer dan twaalf jaren; zij begaven zich
op weg uit fteden en dorpen , zonder hoofden, zonder leidslieden, zonder eenigen voorraad, met ledige beurs. Te vergeefs zochten hunne ouders , s hunne vrienden hen tegen te
Louden, door hun de dwaasheid van zulken togt aan te toonen ; de gevangenfchap, waartoe men hen veroordeelde, versiubbelde hunnen ijver; de deuren brekende, of zich eenen
mitgang banende door de muren , flaagden zij om te out(napped, en,, gingen zich elk bij zijne bende voegen, Zoo
men hen ondervroeg omtrent het oogmerk hunner reize,
antwoordden dat ze de heilige plaatfen gingen bezoeken. Schoon eene bedevaart, onder zulke voorteekenen
begonnen, door allerlei foort van binitenfporigheden gekenmerkt, een voorwerp moest zijn van ergernis veeleer dan
itichting, waren er, echter, menfchen, onzinnig genoeg mu
claarin eene werking van Gods almagt te zien; mannen en
vrouwen verlieten hunne huizen en velden, en voegden zich
bij de zwervende benden, geloovende den weg des hells te
volgen; anderen verfchaften hun geld en levensmiddelen, achtende zielen bij te flaan, aangeblazen door Gods geest , en
geleid door de gevoelens eener levendige godsvrucht. De
'Pans, van hunnen marsch berigt ontvangende, zeide met een'
zucht: „ Die kinderen verwijten ons in fluimering gedomreld
a, te zijn, terwiji zij ter verdediging des heiligen lands henen
fnellen." (8) Zoo mannen van doorzigt in de kerk dezeu
togt openlijk thisprezen, men gaf het ongeloof en de gierig.
held als drijfveren op hunner bedillingen; en, om de openba.
re verachting te ontgaan (9,), was de wijsheid veroordeeld
tot zwijgen.
Ondertusfchen deed de nitkomst zien, dat aiwat de mensc1
onderneemt, zonder den evenaar der rede en de kracht des
gadenkens, geene gelukkige uitkomst heeft; en welhaasti
zee;
4 q
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zegt de Bisfchop sic Ann, verdween deze inenigte geheete
quail evanuit univerfa.
Maar bier moet men bet lot der Franfehe eta Buitfche
kruisvaarders zorgvuldig onderfcheiden fellow) een deel van
dezen zich naar Italie kan gewend hebbn.
Bet was genoeg, het teeken des kruifes te , dragen, om in
den kruistogt toegelaten te worden. Zoo het de waakzaambeid der Vorflen en Prelaten, in de kruistogten door geeste.
lijk en wereldlijk gezag beftierd, niet gelukce, de lieden van
flechte zeden daaruit te weren; welice foort van yolk moest
dan niet iu eene vereeniging fchuilen, zonder eenige oplettendheid gevormd, en Welker leden meestendeels, even als
de verloren won, het vaderlijk huis ontvingtten, om zich,
zonder dwang, aan hunne verkeerde neigingen over te geven?
Ook moet ons het verhaal van GODEV it 01 den Monnik niet
verbazen, wanneer hij vermelcit, (let dieven zich vermengden
sender de Duitlehe bedevaartgangers, en verdwenen, na hen
beroofd te hebben van hunne bagaadje en de gelchenken,
welke de geloovigen order hen uitdeelden. Een dezer dieyen, te Keulen ontdekt zijnde , eiudigde zijne dagen aan de
galg. Bij dit eerfle ongeluk voegde zich eene menigte van
rampen, noodzakelijk gevolg des gebreks aan alle voorzorg
bij de kruisvaarders. De vermoeijenis van eenen Ian ,en weg,
de hitte, de behoefle, maiden een groom dee1 weg. Van
de genen, die in Italie aankwameri, verfpreidden fommigen zich
over de velden, en, door de inwoners uitgefehud, ,werden
Eij tot Haven gemaakt; anderen, ten getale van zeven duizend, vertoonden zich voor Genoa. In den aanvang vergunde hun de' Senaat, zes of zeven dagen in de find te vertoe.
y en; -maar, vervolgens nadenkende over de nutteloosheid
hunner onderneming, vreezeude dat zulk eene menigte gebrek
zou te weeg brengen, inzonderheid beducht, dat FEED ER I H, die descijds in opitand was tegen den heiligen foci en
in oorlog met Genua , mogt gebruik maken van deze =flandigheid om eenig oproer te verwekken, beval hij de kruisvaarders, zich van de fled EC verwijderen. Ondertusfchen was
a, ten tijde van E I z AR R E een aangenomen gevoelen, dat
bet Gemeenebest . het burgerregt toellond aan verfcheidenen
dezer jonge Duitickers, door den moister hunner geboorte
onderfcheiden; — zij verwierven in bet vervoig genoegzaars

gewigt, om in de orde der PatricWra te geraken; en het it
vsa
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van hen, dat afkomftig zijn verfcheidene uitftekende geflachten van onzen CO, ender welke men het huis van viv at.mag onderfcheiden. De anderen zagen te last hunnen misflag in, namen de reis mar hun vaderland weer aan; en deze
kruisvaarclers , die men in talrijke benden had zien uittrek•
ken, gezangen zingende om elkander aan te moedigen , kwamen terug, een vont. een, van alles ontbloot, op bloote
voeten, ondervindende de benaauwdheden Van den 'honor,
en ftrekkende tot nitjonwing des gemeens in fteden en dorpen: in deze vernedering verloren ouderfcheidene jonge meltjes de bloem der maagdelijklieid.
De Franfche kruisvaarders ondervonden een bijna gelijk
een klein gedeelte kwam terug ; de overigen vergingen in , de
golven; of werden een voorwerp van fpeculatie voor twee
kooplieden re Narfrille. I-1 GO FERREUS en WILLEM
ORCl2s, dit waren hunne namen, dreven met de Sarracenet.
eenen uitgebreiden handel, van welken de verkoop van jenge knapen eenen aanmerkelijken tak uitmaikte. De getegen.
heid rot eene voordeelige onderneming kon niet gunftiger
zijn; zij bodes dus den pelgrims, Cc Marfeille komende;
aan, om hen over te brcligen naar. het Oosten, zonder eenige vergelding, gevende van deze daad van edelmoedigheid
godsvrucht als drijfveer op. Dit voorftel wend met blijd=
fchap aangenomen; en zeven fchepen, met deze bedevaartgan.
gers bevracHt, ftevcnden naar de kusten van Syrii. Ten ein.
tie van twee dagen zeileus, toen de fchepen in het gezigt
des eilands St. Pierre , digt bij to Roche du reclus, gekoinera
waren, verhief zich een geweldige florm, en de zee verzwolg
twee deth• fchepen ; met alle de reizigers , door dezelven gevoerd. De vijf overigen kwamen tot Bugle en Alexandria;
en de jonge kruisvaarders werden alien verkocht eau Sarracenen of flavenhandelaars (to).. De Kalif kocht er veerti2; voot
zijn deel, die alien het geestelijk kleed droegen ,: en lief ze,
zorgvuldiglijk op eene afgezonderde pleats opvoeden: twaalf
anderen kwamen als martelaren om ; hunnen godsdienst niet
hebbende willen verzaken. Geen hunner, naar het zeggen
een' der kerkelijken, door den Kalif opgevoect, en in het:
vervolg ,zijne vrijheid herkrijgende, omhelsde den godsdienst
der Mahongedanen alien, getrouw aan het geloof hunner vaderen, beleefden hetzelve flandvastiglijk in tranen en fiaver111,1: Hoc e, en wILLIim, naderhand een entwerp gerormd
kebQq a
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bebbende OM FREDERIK te vermoorden, werden ontdekt,
en ftierven eenen fehandelijken dood, te gelijk met drie Say.
racenen, hunne medepligtigen, vindende, in dit jammerlijk
uiteinde, het bi!lijk loon huns verraads.
In bet vervole het Paus GREGORI LT S D I IX eerie kerk
op het eiland St. Pierre bouwen, ter eere der fchipbreukelingen, en flelde twaalf Canonicaten in, om den dienst clearin re vervullen. Men vertoonde nog, ten tijde van AL BzRIK, de pleats, wear de lijken begraven waren, welke de
zee op de oevers geworpen had.
Betreffende de kruisvaarders, die zoo vele rampen overleefden en in Europa bleven, de Pans Wilde dezelven van hunne
gelofte tiler ontilaan, met uitzondering, evenwel, van eenige
grijsaards of ziekelijken; de overigen waren verpligt, zich bij
rijper jaren van hunne bedevaart te kwijten, of zij kochten
ze of door aalmoezen.
Zoodanig was de tdcflag van dezen kruisrogt, welke twee
kronijken beftempelen met eenen gegronden titel: expeditio
vugatoria, expeditio deriforia (I x ).
Twee, punten kunnen in dit verhaal vreemd fchijnen: de
voorwaarde door den ouden van het gebergte gehecht
aan de vrijheid van de kerkelijken, waarvan VINCENT DE
BEAUVAI s fpreekr; en de halide' in kinderen, door de
kooplieden van Marfeille ondernomen.
Ten aanzien van het eerfte, kan men nets anders opgeven,
din het gevoelen, onder de volken van het Westen omhelsd.
1VIen geloofde, natnelijk, in de dertiende eeuw, algemeen,
dat de oude van het gebergte verftandhoudingen onderhield
In bet Christelijk Europa ; zelfs werden verfcheidene Vorilen
befchuldigd van toevlugt genomen te hebben tot den ponjaara zijner fluikmoordenaars, om zich van hunne vijanden te
ontdoen. FREDERIK ontving zijne ambasfadeurs in Sicitie
(x2). ROGER BACON beklaagt zich bitterlijk over de betooveringen, welke de Sarracenen heimelijk gebruikten, om
de , jeugdige dienaren van cm aisTus te verleiden (13); de
DWI van asfasfins (voor moordenaars) was, in de dertiende
ecuw, reeds in de gewone taal overgegaan, en deze naam
was het voorwerp van algemeenen fchrik. Niettegenftaande
bet gevoelen van eenige oordeelkundigen, zou er dan een
dieper onderzoek gevorderd worden, dan deze brief bevat,
om het verhaal aan te newel' of te verwerpen van fchrijvers,
gren
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grenzende aan den tijd des mitten van den berg en zijne god.
delooze kweekelingen.
Wat aangaat den handel in jonge knapen, dit is geene nieu.
we zaak; men vindt daarvan fporen , veel vroeger dan dit tijdsgewricht. De Grieken en Yenetianen dreven dien openlijk ge.
noeg. Paus z ACHARIAS kocht, in 748, verfcheidene Christentlaven te Rome, door kooplieden van Veneta opgeligt; die
van Verdun gingen, Haar het getuigenis van LUITPRAND,
aan de Arahieren van Spanje jonge lieden verkoopen, die zij
verminkt hadden, en die' dienen moesten ter bewaking der
vrouwen in het Serail (14). Bovendien wordt het lot der
jonge kruisvaarders, die zich te Mar feille infcheepten, en de
vernedering en ilavernij vonden, in plats van het heilige
land, aan hunnen verblinden ijver beloofd, geitaafd door
twee gelijktijdige fchrijvers, die alle geloof verdienen: het zips
de doorluchtige THOMAZ DE CHAMPRi (15) en R-OGER
BAC oN (i6). Ik zie dan geenerlei redelijken twijfel, te opperen omtrent deze daadzaak; maar ik vind er een nieuw
voorbeeld in van de menfchelijke begeerlijkheid, die, ona
zich te voldoen, opoffert, war natuur en godsdienst heiligst
opleveren.
Ontvang, Mijnheer, enz,
(I) VINCENT BELLO V. Specul. Hist. 1. XXX, c. 5. N..
ALBERT. STAD. Chron. fol. 202, ex ed. REIN. GO.•
DE F E. MONA CH. Anna. ap. F R E H. Collect. — A L B ER ICS
Chron. p. 459. — SICARD. Chron. ap.MURAT.t.VII, p. 623.
(2) THOM. DE CANTIER. De Apibus.

(3) Chron. Argent. ap. ti it Tit Collect. t. I, p.
(4) JACOB. DE VORRAG. Chron. Januenfe , ap. MU*
R A T. t. IX, p. 46. Hetgeen den misfiag in de dagteekening
bewijst, is, dat BIZARRE (Hist. Genuenf.), die deze kronijk uitgefchreven heeft, de gebeurtenis plaatst omtrent het
jaar 1212. Ik weet Met, volgens welke kronijk JEAN MAS.
s dezelve in zijne kronijk plaatst in 1210.

(5) Chron. Anon. de Strasbourg. GODEFROI le Moine,
JACQUES DE VORRAGINE, en den Bisfchop SICARD.
(6) ALBERIE treedt in vrij vele bijzonderheden ; en, fchoon

deze gefchiedfchrijver doorgaans vervalt in eene te groote
geloovigheid, zijn getuigenis behoort bier Hier in twijfel ge..
trokken te woulen.
ci 3

(7)

S78
(7)
(8)
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JAC DE V ORRAG.
ALBERT DR STADT.

(9) Chronique Anonyme de Strasbourg.

(co) Dit verhaal worth ons geleverd door AL BRAZE; men
Sal het bevestigd vinden door THOMAS DE CHAMPRi ea
ROGER. BACON.

(is) Chron. Angus.

Chron. Argent.

(12) G ODEF R. MON.
(13) Opus Majus, p. 254, ed. in fol.
04) Zie MARIN, Storia civile et politica del commercio de
reneziani, tom. I, pag. 206; DI, GUIGNES 1VIemoire fur
le commerce des Francs dans le Levant etc. torn. XXXVII des
de l'Acad. des Infer.
(15) I/idimns anno ab incarnat. Di. p213 infinitam puerorum multitudinem fpiritu deceptionis arreptes, cum fioacule
cruets iter Hierofolymitanum aggresfos , periisfeque diverfis in loch; et maximam ex its multitudinem per maleficos quosdam Sarracenis in marl venditos extitisfe. Lib. De Apibus.
(16) Forfar; vidistis ant audivistis ' pro certo, quod pueri
de regno Franciae, ferns., eccurrebant in infinita multitudine
post quemdam tnalignum hominem, ita quad nee a patribus,
nec a matribus, nec ab amicis poterant detineri, et politi
Runt in navibus et Sarracenis venditi, et non funs adhuc LH"'
annis. Opus Majus, pag. 254.
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I. Woede eener Tijgerin.

et ganfche district Ramgur worth door tijgers, beeren,
wolven en andere wilde dieren bewoond, en er verloopt bijna Been dag, zonder dac een menfchelijk wezen het offer van
derzelver woede worde. Reeds federt eenigen tijd beklaagden zich de boeren van een dorp, dat zich eene tijgerin in
deszelfs nabuurfchap genesteld had, en hun alle twee of drie
dagen ,een' flier of een' buffet ontroofde. Wij befloten derhalve, barer bloedgierigheid perk to flellen; doch moesten
de uitvoering van ons voornemen eene week tiitilellen, tot
owe olifancen van eenen togt naar de vesting Botas ternkwamen, werwaarrs wij ze gezonden hadden. Ondertusfcben
liepen dagelijks nieuwe klagten van de dorpbewouers in, es
zip
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Ittt hadden wederom acht of negen finks vee- verloren, eer
de olifanten terugkwemen, en wij de jagt beginnen konden.
De Ichuilho r-k, dien zich de ti'gerin uitgekozen had, was
een dik bosleiaadje; doch gewoonliA hield zij zich`
ten minder begroeid woud op, en d-rwaarts gelcidden ODS de
boeren. Deze piaats naderende, zagen wij dear den bodem
bezaaid met beenderen; hoornen en dergelijke, zijncie afkom.
itig van het vee, dat zij verfcheurd had, en nog nader
rnende, verfcheeu zij met een paar jongen, die oogenfchijn.
lijk eerst een paar weken oud waren. Op bet oogenblik, dat
Wij den eerden kogel op haar affchoten, begat zij zich met
hare jongen in het bosIchaadje, en eene minuet daarua fprong
zij. met een jong in den belt, voor den deg, en liep voor
onze olifanten been; doch, daar mijn vriend en ik haar
den weg flonden, keerde zij zich fpoedig om, en brags bet
jong a:11 eene veilieer plans. Denim liep zij weer bet
bosfchaadje in, en ver rcheen terflond daarop met bet tweede
johg, dat 'zij even zoo droeg als ha eerfle: daar zij dezelfde rigting nam ass de eertie maul, zoo verloren wij ze weder.
om nit het gezigt. Wij beaten thans, hear US re gaan;
doch onge'.akkig werd dit voornemen verijdeld, want plotfe.
ling •fprong de tijgerin voor den dag, en vloog op den mahout aan, die op mijns vriends olifant zat. Niemand was op
deze floutheid verdacht, en de arme aanvoerder werd onder
het verfchrikkelijkst gejammer naar beneden gefcheurd, zonder dat wij het verhinderen konden. Gelukkig kende de olifant deze foort van jagt, en , in plaats van weg to loopen,
bleef hij flit Toen de mahout ter neer gerukt was,
ging de tijgerin eenige fchreden terug; doch flechts met
oogmerk, om haren aanval nog heviger to hervatten. Zij
deed eenen wanhopigen (prong op de houdah, waarin ik zat,
en brak met hare voorpooten derzelver leuning aan twee;
doch, daar ik nu voorbereid was, fchoot ik mijn roer op
haar los, en wonclde hear in de borst. Het bloed kwam Met
geweld voor den dag, en het fcheen. dat zij zoo neerzinken; doch zij herflelde zich fpoedig weer, en viel nogmaals
den armen mahout aan, die nog geheel uitgeput op den grond
lag. Doch naauwelijks was zij op hem aangevallen, toen de
(Cant, welks voerder hij was, zich.zijns aantrok, en de
tijgerin met zijnen voorpoot eenen zoo hevigen flag gat, dat
zij
Q q 4
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zij eenl ge fc! reden vandaar als dood neertuimelde; waarop
wij toefchoten, en Naar re eenemaal almankten.
Merkwaardig is het, dat federt het ongeluk , den mahout
bejegend, zijn olifant hem niet nit den an] that dragen, en
bet levendigne deel in zijn , lot fchijnt te nemen. Onbefchrijfelijk was de droefheid dezes diets, zoo lang het van zijnen
voerder gefcheiden was, terwij1 namelijk de wooden des armen mans verbonden werden. Het weigerde alien voedfel,
lief zich door geenen vreemde naderen, en werd flechts toen
weer handelbaar, als men zijnen voerder in den hoek van
den flal terug bragt , waar deze gewoon was te flapen.
De jonge tijgers heeft men, in fpijt van alien nazoeken,
Diet weer kunnen vinden. Zij waren echter nog zoo klein,
dat zij bezwaarlijk konden wegloopen,
2. Arabierslist.
Gedurende zijn verbajf te Basfora, bezoeht de heer T**,
op eerie!' namiddag, de Engelfche factorty. Terwijl nu het
opperhoofd en verfcheidene heeren op het balkon zaten,
kwam een' jonge, vlugge Arabier op een fchoon paard den
hof ingefprongen, galoppeerde rood, zwenkte met groom behendigheid, wierp eene !peer in' de hoogte, ving Naar
in vollen galop weer op, en maakte allerlei kabriolen, trots
den besten rijder. Doch, ongelukkigerwijze, was het paard
reeds vermoeid, toeu het joist over eene graft fprong, die
van den hof naar het naburige veld was gegraven. In dezen
fprong viel het, en wierp zijnen miter over den kop in het
aof. Het arme dier lag, met uitgefirekte pooten, onbewegelijk,
en een firoom van bloed vioot uit deszelfs neusgaten. De
Arabier fcheen in den beginne door zijnen vaI verdoofd;
doch fpoedig kwam hij weer tot zichzelven, fchudde zijne
ooren, Hoeg het ftof van zijne kleeren, zette zijnen tulband
weer op, en naderde zijn paard. Doch hoe groot was zijne
droefheid, toen hij het arme diet in zulken toefland zag! In
den beginne verviel hij in razernij; daarna fmolt hij in tranen , kuste en omarmde het dier, en beklaagde zijn verlies in
de jammerendie uitdrukkingen. Hij uitte zijne fmart zoo gevoelig, dat hij alien toefchouwers het hart raakte. De te,F
genwoordig zijnde Engelfthen riepen hem tot zich, en daar
zij van hem vernamen, dat dit paard als veulen in zijn hula
op-
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opgevoed was, en de eenige fteun zijns,vaders, zijner moe.
der, zijner vrouw en drie kinderen, en dat deszelfs verlies
hen gezameniijk van hun onderhoud beroofde, zoo werden
zij ten fterkfte door medelljden bewogen, verzamelden onderling en onder de hunnen eene aanmerkelljke fom gelds, en
behandigden ze den 4rabier, hem biddende zich te troosten,
en voor dit geld een atider paard te koopen. In de levendigfte dankbaarheid nitbarflende, die echter door zuchten en
fnikkeu afgebroken werd, nam de 4rabier het gefchenk aan,
to ging nog eenmaal mismoedig naar zijn paard , met oogtnerk , zoo het fcheen, om het een laatst vaarwel te zeggen
en den room of te doen. Doch naauwelijks was hij aan gene zijde van de graft, of het paard fprong, op een enkel
woord, weer overeind , de ruiter wierp er zich op, en galop,
peerde weg, onder een luid gelach over de vreemdelingen,
welke hij zoo bij den neus gehad had, en die hem geheel
verbaasd naoogden.

BURT 1N UW LAND, EN ONDERHOUDT V

Exitujk/

(Uittrekfel eens Briefs van eenen man in Philadelphia
aan zijnen vriend in Frankfort aan den Mein, van 28
October EISA.)

D e aankomst van onze bloedverwanten, N. H. en zijne

vrouw, was onverwacht voor ons. Hun broeder, welken zij
hier in Philadelphia dachten te vinden, is niet meet hier. Ik
heb nooit lets van hem gehoord. Ook hunnen oom , een .welgezeten man zonder kinderen, dachteo zij bier te vinden; maar
die is reeds vddr vele jaren geflorven. Nu, daar zij niemand
sneer kenden, was ik wel de naaste, cot welken zij zich vervoegden. Zij hebben eene lange, moeijelijke reis gehad , en
zijn bijkans van hunger en dorst vergaan. Ook is de kapitein van het fchip voor den regter gedaagd, om van zijn
wreed gedrag jegens de fcheepsinanfchap Verantwoording te
(loco. Ik zeg, wie in Duitschland zijn brood kan verdienen,
vooral wie nog eenig vast goed heeft, die doer wel en beter, wanneer hij iu zijn land blijft. Wie met zijn geld kan
reizen,mig dit doen ; maar dezulkeu, die hunne reis niet kunnen
betalen, niet eens de noodige kleederen, bedden enz. hebben,
ZOO Sls dic mec ouoze bloedverwanten het geval is, worden

s
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'roar 2, 3 014 jaren alsdienstboden, of zoo men wil als flaven,
verkocht, en moeten dikwijls weken lang op het fchip blijven,
en wachten, tot dat iemand hen koopt. lk heb mij over on,.
2e bloedverwanten ontfermd, zoo dat zij het fchip vrij konden verlaten. Thans zijn zij in mijn huis , en wachten op de
gelegenheid om lets to kunnen verdienen. Die man 221 wel
atbeid krijgen; maar ik zal hem toch wel moeten voorfchieten, om hunne huishouding maar eenigzins weder te kunnen
inrigten. — Nieuwelingen en andere bedriegers praten dezen
lieden zoo veel van Amerika voor, dat zij moeten gelooven,
tier een paradijs te vinden, en dat Men bier vecht om de
knnflenaars en handwerkslieden. Dit was wel het geval v6Or
3o, so jaren; maar ik verzeker u, bier en in andere fieden
is cult Limns niet meer zoo, ja dikwijls is apes meer dan bezel, vooral in de tegenwoordige flechte tijden, dear reeds federt jaren geene klinkende munt, maar flechts papierengeld
in omloop is, dear alle Europefche volken weder zelven den
zeehandel kunnen drijven. 1k herhaal het, geen huisgezin
moest uit Duitsckland naar Amerika trekken, ten zij hetzelve
de geheele reis kan betalen, en nog jets over heeft, wanneer, bet den voet aan wal zet. — Zan er nog meerdere van
onze b'oedverwanten naar Ametika willen gaan, dan zeg hun,
dat zij zulks niet ondernemen, ten zij dat zij de geheele reitkosten kunnen betalen, en dan nog iers overhouden. Voor
Ongehuwde perfonen vinden zich nog eerder koopers; want
elk volwasfen perfoon, welke zijne reis niet ken betalen,
wordt voor 2, 3 of meerdere jaren verkocht, enz.

DE VERWER.
Door KARL STEIN.

gene kluchtige Vertelling.
in den loop des jongflen krijgs kwam, in eene find :tan den
Rijn, een jong Armeebeambte bij eenen verwer in kwartier.
De krijgsafdeeling was beftemd, te dier plaatfe eenigen tijd
te verblijven. De huiswaard, een Lange, ftevige vent, met
een barsch uitzigt en ilechts ddn oog, geviel onzen gast in 't
geheel niet; maar des te meer behaagde hem deszelfs jonge,
mookje vrouw, met welke hij weldra eene al Le naauwe ver
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laindtenis ganging; immera, zoo boast hear echtgenoot den
rug wendde, flaken zij de hoofden fchertfend en vertrouwelijk zamen.
Op zekeren dag ging de huisheer voor tweemaal vierentwintig uren op refs: dit kwam onzen jongen lieden regt ter
Thede, en de vreemdeling iioop des avonds , met bewilliging
der ongetronwe echtgenoote , in bare flaapkamer. Oin middernacht werd plot/cling de deur geopend , en — de man
trad binnen. Reeds lang had hij beider verilandhouding gemerkt, maar omzigtig gezwegen, en bij zich zelven gezworen, de fchuldigen op de daad te betrappen, en alsdan met
Oadruk zich te wreken. Hij fpilde dan nu ook Been enkel
woord, maar greep met reuzenkracht den fidderenden over
treder, droeg hem ter kamer uit, die hij achter zich toefloot,
brags hem in zijne werkplaats, en place hem in een groot
vat met eene ijskoude vloeiftoffe , waarin hij hem bij herhaling onderdompeldev liet daarop Zen dos gebaadden, die geweldig tandklapperde, loopen, keerde naar de flaapkamer der
overfpelige vrouwe, tuchtigde haar, en joeg haar ten huize
uit.
Intusfchen had de verfchrikte losbol, al tastende, gelukkig
zijne kamer bereikt, en was, toen hij in het donker zich van
zijne druipnatte kleederen ontdaan en het verwarmende bed
gevonden hid, regt blijde, nog heelshnids ontinipt te zijn.
In dit aangenaam gevoel flralts ingeflapen, fond de zon
reeds hoog, toen een bode van den Opperkrijgskommisfaris
hem wekte met den last, om bij zijnen Chef zich te laten
vinden.
I! Mijn hemel! hoe ziet de Heer Secretaris er nit!' riep
de bode, toen hij den ontwakenden aanfchouwde: „ Uw Ed.
is geheelenai hemelsilaatiw!" = De Secretaris zag verbaasd
naar zijne handen, vervolgens in den fpiegel, en meende op
den grond, te zinken. Verdiend loon! De verraden echtgenoot had
hem, ter flraffe, blaauw geverwd. Er bleef hem nu niets anders over, dan den bode te bidden, dat hij hem bij zijnen
Chef voor krank deed doorgaan. Deze beloofde zulks, en hij
hield woord.
Alle pogingen, om, door fierk wasfchen, zich van de
blaauwe verffloffe te ontdoen, mislukten. Hij wreef zich het
aangezigt bijkans open; maar
bij was en bleef blaauw,
en
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en beyond met fchrik, dat hij met opregte Indigo, en gevolgelijk gansch echt, geverwd was. Hoe raasde en tierde hij I
Des avonds, toen het donker werd, begaf hij zich naar
zijnen Chef, die hem altijd zeer genegen was geweest, vertrouwde hem zijn ongeluk, en bad om raad en help. Deze
befchermer was een vrolijk man: hoe verder de geverwde
kwam in zijn verhaal, te luider lachte 14; maar huh) wise
hij even min.
„ Zoo iemand eenig bulproiddel bekend is om u om re verwen," fprak hij eindelijk, toen hij weer fpreken kon, dan
moet bet uw huiswaard zijn, die u in den eigenlijkften zin
een hlatzuwtje loopen deed. Ik zal-hem laten roepen, en hec
daarheen zien te brengen, dat hij een middel On de hand gave, waardoor gij weder naar een mensch gelijken moogt."
De verwer kwam, maar fcheen desgelijks geen middel te
weken, dat den geverwden bleeken kon. Wanneer de jonge Heer zich dikwerf en geducht met zeep wascht," zeide
bij droogweg , ,, zoo kan hij in drie of vier weken zijne
made kleur weder bekomen. rOor 't overige mag hij den Hemel danken, dat hij er zoo goedkoop is afgekoment"
De Opperkrijgskommisfaris brag in bet midden, dat hec
jonge mensch onmogelijk vier weken lang blaauw kon blijvan; dat hij veelligt nog heden bij den Generaal kon geroepen worden, en waarfchijnlijk in weinige dagen marcheren
soest.
n Het doet mij teed," hernam de verwer met een' verbeten grimlach; , wit kan ik hem niet maken; zwart wel, indien uwe Excelleutie het beveelt: zwart op blaauw, dat
gaat!"
De Kommisfaris vloekte; maar de verwer bleef bedaard,
en beval zich in zijne mist. Gene, die wel lust gevoelde
denzelven on te klagen, maar evenwel begreep, dat het
voor den jongen losbol noodzakelijk was, dat de booze handel den thengen Generaal onbekend bleef, zweeg, en gaf nu
onzen blaauwen avonturier den raad, zich naar den Veldchirurgijn, die een goed Chemicus was, te begeven; hetgeen
deze dan ook dadelijk deed.
De Chirurgijn toonde zich bereid hem te helpen, en fchreef
hem een kruid voor, hetwelk hij moest laten koken, en zich
met het aftrekfel wasfchen, waardoor terttond de blaauwe
)tleur verdwijnen zou.
floe
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Hoe baastre zich de patient, dit voorfchrift op te volgent
Maar — o wee! De Chirurgijn was een fchalk, die den Secretaris, die hem nog korts een aardig meisie had ontfutfeld,
niet lijden mogt ; en had alzoo den gelukkigeu medevrijec
eene tweede flimme pots gefpeeld.
Des avonds ontving de Kommisfaris een fchrijven van onzen held, van dezen inhoud: „Uwe Excellentie verbeelde zich
Inijnen toeflandl Ik ben wanhopig. Die fatanfche Chirurgijn
heeft mij goddeloos bedrogen. Nadat ik mij , overeenkomllig
zijn voorfchrift, met het mij verordende decoctum gewasfchen hebbe, is, we/ is wear, de blaauwe kleur gewekea;
maar, helaas! nu zie ik er geheel grdrgroen nit!"...
Hoe gelukkig, dat niet in elle huizen een verwer voorhane
den is! Maar al te dikwijls, vrees ik, zou men anders ooze
liedendaagfche jongelingfchap hemelsblaanw en grasgroen zien.
ANEKDOTE VAN LODEWIJK DEN

XV.

De Graaf VAN C HA a o Lois, een der Prinfen van den Week onder de regering van L on Ew IJ K DEN XV, was bewegens de woestheid zijner manieren, die zoo verse
ging, dat hij, om allerlei beuzelachtige redenen, het !even
van verfcheidene zener huisfelijke bedienden opofferde, Watrvoor hij tpch telkens vergiffenis verwierf van den Konitg,
:an wien hij gewoon was de zaak als het uitwerkfel van een
Coeval voor te L 0 D EW IJ K eindelijk met reden vettoornd over de gedurige herhaling van zijhe aanvragen om vergiffenis, fchonk die nogmaals; maar vergezelde die guest met
de woorden: „ Hier is de brief van pardon; meat wees verzekerd, dat ik eenen dergelijken gereed heb, voor wien ook,
die u den hals zal breken I" De Prins gevoelde de voile kracbt
van dit gezegde, en de gedurige herinnering daaraan Weep
bij de ultkomst een krachtige range! te ziln voor zUne geweldige driften.
rucht

ANEKDOTE VAN THOMAS MORAYS.

T

HOMAS MORUS, een der beroemdfle mannen van zijnen
tijd in Engeland, was tevens ook zeer braaf en kiesch. Toen
hij jog Grootkanfelier was, zond een man, die een pleitgeding
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ding bij hem had, hem een mar fraaije zilveren fiesfehen.
M 0 it us nam dezelven met de groottle beleefdheid aan, liet
ze met den besten wijn uit zijnen kelder vullen, en zond ze
met de vriendelijke boodle nit, tern: ,, Her ware hem een
„ groot vermaak geweest, eene gelegenheid gehad te heb.
„ ben, om hem een bevtijs zijner hoogachting te kunnen ge„ yen; dat elk e boort van wijn, in zijnen kelder, te zijnen
dienfie 'fond."
ONDEALINGZ ZWAKHEID.

L at:en we alle menfchen minnen;

Want al wie op aard' befiaan,
Kom en alien eener binnen,
Oin er eener uit te gaan.

Allen hulploos, fchrefjend, fmapend,
In den zwakken kinderliaat;
Odder, alien ons vergapend
Aati hetgeen ons 't meeste fchaadt.
Allen ons bet incest verhoogend
Op 't geen minst ons zelv' behoort;
Allen meestal minst beoogend ,
War ons nicest ten goede fpoort.
Die zij needriger dan dezen,
Niemand is er vrij van waan ;
Niemand pliatst, waar 't in moog wezen,
Liefst zich zelven achteraan.
Dees wat • onder, die wat firoever,
Niemand toonc zijn hart gelled;
Dees wat blijder, die wat droever,
Allen moven we al te veel.
Die wat trager, (Ices wat noester,
Niemand werkt altoos met vlijt;
Die war zachter, dces wat woester,
Niemand toomt zijn drift altijd.
Dee.

urcemsaartGE

op

Dees wat vlugger dan zijn makker,
Beiden toch aan 't flof geboeid;
Die wat weer dan deze wakker,
Beiden Loch, na 't werk, vermoeld.
De een wat vromer dan een ander,
leder toch voor God te koel;
Wel een flap foms de .een v66r d' ander.
Allen toch te ver'van 't doel.
Dees wat dommer, die wat wijzer,
Allen, bij Gods wijsbeid, blind;
Dees wat jonger, die wat grijzer,
leder, in Gods oog, een kind.
Allen dwalen, 111E1:len, vallen,
Van den aanvang tot aan 't,end;
Maar hij is bet zwakst van alien,
Die zijn zwakheid minst erkent.
Allen zucliten, alien iijden,
Allen tuft foms ramp of druk.
Dat we elkaar dan nooit benijden:
Nijd verzwaart ons ongeluk.
Den vall' weer ten deel clan dozen,
Niemand is altoos voldaan;
Dees moog fchoon, die leelijk wezen,
Alle fchoonheid zal vergaan.
Dees zij. zwakker, die gezonder;
Ziekte is, vroeg` of laat , ons lot:
Niemand redt zich door een wonder;
leder flrekt den dood ten fpot.
Dees wat vroeger, die wat later,

Allen zijn wij 't graf ter proof;
En dan fpreekt er en dan beat er
Rang noch roem, noch fchat noch tool.

Act,
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dat we ons dan nooit verheffen
Op die ziellooze ijdelheen;
of Dat wij altijd befeffen:
„ Allen gaan wij grafwaarts been."

Lich !

Dat we ons zelv' niet incest bedoelen;
Maar, getrouw aan pligt en deugd,
Liefde voor elkander voelen,
Als de hoogfle bron van vreugd.
Dat we er nimmer eerst naar vragen,
Hoe een medewandlaar beet;
Maar hem minnen, hem verdragen,
Daar hij 't zelfde pad betreedt.
Dat we ons voor zijn zwakheen wachten,
Maar die dooven in ons hart;
En, wat in hem goed is, achten,
En hem troosten in zijn finart.
Dat wij this elkander leiden,
Leiden bij de broederhand,
Tot geen zwakheen ons verbeiden,
In een vlekloos vaderland.
•
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CHRISTENDOM.

V ereer het Christendom: bet leert u vrij verrigten,
Waartoe

door harden dwang de Wetten n verpligten.
GRAFSCHRIFT G•11. NEWTON (*).

Door Hemel en Natuur en Tijd
Werdt gij d'onfterflijkheid gewijd;
En flechts dit mariner openbaart,
ftervling waart.
Dat gij, 0 N KAVT o
(s) Nast het Latijn: ISAACUS NE UT ONUS, immor.
mortalem hoc =rtalon testantur Tempus, Natura ,
oar fatetur.

MENGELWERK.
DE

XEkKHERVORMING.

V

loeit, zangen! vloeit, ter eer van 't groot Hervormingswerk
Dien zegen voor Euroop, dien zegen voor Gods kerk ;
Klink, Biter! fnaren, trilti den jOichtoonaangevangen ,
De Algoedheid hoog geloofd in Godgewijde zangen;
Ziugt, koreri! zing[, heft aan ; het loflied klinke alum -0
En gem' de bogen door van 't flatig heiligdom ;
Laat plegtig feestgewaad de dankbre fchaar verfieren:
Hervorming mag haar. feesr, haar derde jubel, vieren.
Een zacht maar hoog gevoel zet mij de borst in gloed ,
En roert en fchokt mijn hart. Geef lucht aan mijn gemoed
.flechts uw taal is vatbaar uit to drukken
o Dichtkunst !
't Genot, dat mij doorllroomt met heilig, zoet verrukken;
Gij, gij hebt, door ow kracht, zoo y ank mij bijgeflaan,
Als ik der Vrijheid zong en hief den lofzang aan;
dat We ooit op card vereeren,
En no, nu 'r
De Godsdienst , zangen vraagt , zou ik ow help ontberen
Neen,—gij bekroont mljn'wensch; ge ontzegt me uw'bijfiand nice.
Klink, cited (Wren, triltl verhef u, o mijn lied I
Verfchiin gij voor mijn' geest , gij onbeviekte Waarbeid!
Sta dair, voor mijn gezigt , in al tw' glans en klaarheid;
Schenk gij aan elken toon den indruk van uw beeld ;
Maak mij OnvdtbOr zelfs voor al wat fmaadt Of flreelti
Leer mij, o Hemeltelg ! den waren toonval treTen,
Die hart en zinnen roert en zielen kan verheffen.
En gij, o Geest der Liefde en reine Menfchenminf
tiw iacht en koestrend vuur Bring' mij den boezem
'k Zal dm? , wanneer mijn mond het ivanbedrijf moet noemen0
De misdaad flechts alleen, maar nooit den broeder doemen.
Wijs mij op 't beeld van Hem , die voor zijn moorders bad ,
Toen hem, aan 't Vrees1ijk krnis , de dood voor de oogen
Hervormde Christenfehaar! hoe ver vaneen gezeten,
Of ge u naar Luter noetnt , of Haar Kalvijn moogt heeten,
R r
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Maar toch vereend in Liefde en ftarende op den doel;
Hervormden! 'k roer voor u de fnaren van 't gevoel.
Heil u! gij fmaakt een vrucht, die, bij het zorglijk zaajen,
Schaars 't hopen overlies um iminer blij te maatjen;
Heil u! ge aanfchouwt een' deg, waarvan het voorgeflacht
Een flaauwe fcheemring flechts zag glimmen in den nacht.
U voegt de feestzang; u de dankbre jubeltoonen.
Ziet de eeuwen, in hear vaart, het groote werk bekroonen.
Hef aan het loflied, item den juichtoon, Christenfchaar!
Knielt neer, verlosten! knielt; het hart zij 't dankaltaar.
Verbeelding, ach! verberg, verberg voor mij de jaren,
In grenzeloozen roues en jammer heengevaren!
Dek, Liefde! met uw kleed, dat aaklig fchriktafreel,
En dat inijn zang alleen door zachte klanken itreel%
Maar peen, — ondanks mijzelf, treedt mij de druk dier tijders
Ontzaglijk voor 't gezigt, als waar bun droevig lijden
Beftenid voor 't oogenblik ; als flond bet bang gevaar,
De fchrik van vroeger eeuw, in al 'zijn grootheid dear.
'k Aanbid U, Heer der Kerk! want wijsheid zijn uw wegen;
Gij voeg t, door rampfpoed , op tot vreugde, hell en zegen.
Maar, wet is rampfpoeci, wet is lijden, wet is nacht,
Worth flechts uw Godlijk doel, tot hell der aard, volbragtr
Hier, op den weg naar 't graf, waar wij zoo luttel weten,
Is 't dwaasheid, uw beftuur naar ons begrip te meten.
Hoe donker bier uw doel, voor ons verfland, ook fchijn',
't Zal eenmaal voor ons licht, in beter wereld, zijn.
Dat vrij de dag verdwijn' en wegzink' voor onze oogen,
De zon praalt echter fchoon can 's hemels wijde bogen;
Haar gloed blinkt in den glans, die van Saturnus ftraalt,
Schoon nacht en donkerheid op 't fluimrend halfrond daalt.
Komt, rustig den den blik op 't zwert tafreel geflagen;
Met cooed den nachtaanfchouwd , bevrucht door Teed en plagen ,
Dien treurtijd voor de Kerk, dien rampftaat voor Euroop,
Die worftling van 't Geloof, dien proefweg voor de Hoop,
Dkt dwaalfpoor voor't Verftand, dien kampftrijd voor 't Geweten,
Dat graf van Liefde en Deugd en al wet groot mogt heeten.
Hoe, trotfehe Tiberftad! op Cefar's mister fier,
Hoe ! waait van 't Kapitool der Christ nen kruisbanier ?
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Hoe! gij, die op heel de acrd in 't firijdperk zegeprnalde,
Volgt gij de leer van Hem, die nit den Hemel daalde?
Knielt gij voor Hem, miens liefde elks hart aan zich verbond;
Hem, die in needrigheid alleen zijn glorie vond;
Die alien alles was, en y olk bij y olk te gader
Vereende door zijn leer en wedrbrAgt tot den Vadet;
Hem, die, hoe mood miskend, gelasterd en befpot ,
Getrouw bleef, tot den dood, in 't vast geloof anti God?
Main. neen, — de kruisbanier, die wappert bij de altaren,
Is 't inert der heerfchappij van Rome's priesterfcharen;
De herdersflaf der kerk, gezwaaid met forfche hand, ,
Stoot Voriten van den troon, flaat volken in den band;
Geweld; door list gefterkt, deelt fchepters nit en kroonen,
In naam van 't Hoofd der ketk, en fchokt Europa's troonen;
Verdeedheid zegepraalt, en heerschzucht; twist en haat
Verwoesten 't volksgeluk, de rust van ellten /brat.
Waar Rome's Kerkvoogd fpreekt, en doudert met zijn wetten,
Durft geen gekroond Monarch, hoe magtig, zich verzetten:
Wee hem, die 't flout befcaatl wee, wie zich fier verheft!
De ban vd/gt op den vloek ; die, zonder cireigen, treft.
ver van hofgewelven
Driewerf gelukkig hij,
En vorstlijk praalvertoon, 't geluk vindt iu zichzelven;
, daar henen vliet ,
Wiens leveri , onbemerkt en
En, wat de Algoedheid fchenkr, met dankbre vreugd geniet
Genieten? Ijdle droom, en beeid van blijder dagen:.
Neen; nife.i is gedoemd, het fchandlijkst juk te dragen;
Geen vrijbeid, dwang alleen verheft zich flout ten troon,
En nergens kiemt het zaad van 't eedle, goede en fehoon:
De Dweepzucht knelt den geest met haar ondra ggbre keten,
inoort de infpraak der natuur, de Godfpraak van 't geweten;
Zij hitst den Godsdiensthaat tot gruwlen, nooit gehoord,
Bevlekt de broederhand met fchrikbren broedermoord,
Ja durft, met fchuldioos bloed, de Algoedheid under treden,
Met huichelend gebaar en vloekbre kerkgebeden. —
Nog hooger ftijgt de nood: de * troost van Jezus leer
Stant woede en wthak ten doel. Rampzaalge wisfelUerf
Dolzinnig onverfland durft zelfs dien /Chat Otis rooven,
Verdoemt, als ketters, hen, die 't Godlijk woord ge/oovert,
En 't heiligst boek op card, des Christens dierbaarsr pand,

Wordt, als verderflijk fchrift , veroordeeld en verbrandl —
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Terug, mijn geest, terug! — dien gruwel zag dan de aarcle;
Moest eene Algoedheid zijn, die zulke monliers fpaarde.
En dit beet Christendom, en ijver voor Gods kerk,
Die woestheid zonder grens, barbaarschheid zonder perk!
Rampzaalgen! bukt in 't ftof, en, diep ter neêr gebogen,
Smeekt dan d'Ontfermer om genade en mededoogen;
Smeekt om genad bij Hem, die u vergeving biedt;
Maar lastert Jezus naam, zijn leer en Godsdienst tier.
Gij, die voor wetenfchap en kunst pw borst voelt blaken;
Voor wien 't een wellust is, haar tempelkoor te naken;
Die (liar, bij 't zoetst genot, den matten geest verpoost,
Dias rust vindt voor uw hart, en, ender 't lijdcn t -oost ;
Die, mast den kennisboom van 't goede en fchoon gezeten,
Al wat de zinnen vleit veracht en kunt vergeten,
Uzelven zalig droomt bij 't reinfle zielsgenot:
Vermeetlen! beeft terug. Ziet houtmijt en fchavot!
Het wacht u, zoo gij 't waagt,naar de infprnak van 't geweten,
Het duister, waar ge op flaw , een" doodichen nacht te heeten;
Het wacht u, zoo gij niet de onfeiibre kerk gelooft,
En bliudlings hulde zweert aan haar geinijterd Hoofd.
Wat wiskunst, war natuur u aanbiedt, uit haar fchatten,
Wat wijsheid Grieksch vernuft --deed kennen en bevatten,
Hoe krachtig Ook de taal der:grijze aloudheid fpreekc,
Rampzaalgen! beeft terug, eer zich de Aartspriester wreekt.
Bedwingt uw- flout vernuft; uw roem zij , nets te weten;
Dingt fleein g- naar de eer alleen, een' zoton der kerk te heeten;
Zweert, zweert den gruwel :If, die uw gemoed befmet;
Dekent uw dwaling, knielt, en bukt voor Rome's wet! —
Ontzetbre duisternis! mijn God! war wordt dan de aarde?
Wat wordt er van den mensch, zijn' aanleg en zijn waarde?
Gevloekte Heerschzucht! gij, gij hebt, in trage dragt,
Het fchriklijk wangedrogt, tie Dweepzucht, voortgebragt:
Uit u werd Onveriland en Godsdiensthaat geboren;
De Domheid werd, door u, tot outertolk verkoren;
De leer , door haar verbreid, vervat in duistre taal,
Heerscht, maar door zieledwang, door martelvuur en flaal.
Weldadig Christendom! troost, heil en licht der volken!
Gij ziet uw fchoon misvormd door huichlende outertolken;
Verdonkerd voor 't gezigt, gehandhaafd, maar door 't zwaard,
Wat bron van heil moest zijn voor 't denkend kroost der aard.
Out-
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Ontzetbre duisternis, waar de eeuwen nog op ftnren,
Verberg u voor miin oog, zink in den nacht der jaren4
Is dir dan Christendom? heel dit de leer van Hem,
Door wien de waarheid fprak met onwaritaanbre klem;
Wiens beeld den Vader toonde, in nooit aanfehouwde kinarheid ;
Wiens groom hoofdles was: dient God in geest en waarheid;
Wiens /even liefde was; in liefde, en zonder vrees,
Den ftervling 'r ware fpoor ter zelfvolma'ing wees?
Heet dit clan Christendom, die heerfchappij der wereld,
Die zich met purper tooit, met rijk gefteent bevrelt?
Fleet dir de ware kerk, die, voor de waarheid doof,
Verlichting dwaasheid noemt en vloekbaar ongeloof;
Die, dol van woede en haat, in woeste drift verbolgen,
Haar iteunfel vindr in moord, haar wellust in vervolgen?
Fleet dir dan herderszorg, wanneer, van 't Vatikaan,
De fchrikbre blikfem treft, wie Rome dorst weerftaan;
De Stedehouder Gobs aan 's werelds opperheeren,
Een Mahomed gelijk, door 't zwaard zijn wet doer eeren? ....
Terug, mijn geest, terug! — die tijden zijn Met meer.
God fprak; de nacht verdween, en zonk in d'afgrond near.
God fprak; de nacht verdween; het licht began te dagen;
Het zaad der Mille hoop begon war vrucht te dragen.
De kunst, door Koster's brein, tot hell der aard, bedacht,
Werd de eerfte morgenfiraal, zoo lang vergeefs gewacht.
Geen kunst kan ooic de kroon haar van den fchedel rooven;
Haar firekking ging, in kracht , wat haar waritond te boven;
Zij legde aan 't onveritand haar breidel in den mond;
Verlichting floor met haar een heilig trouwverbond;
De wijsheid, die !mar fchoon van de aarde zag verdwijnen,
Deed nu haar heldren glans tot zelfs in lumen fchijnen.
Dit, Drukkunst! danken we u; u zij de lof gebragt:
Gij. tradt in 't licht hervoort; verdwenen was de nacht.
Gods doel is majesteit; onpeilbaar zijn Zijn wegen;
Wat bier 't geluk verwoest , wordt air een bron van zegen:
Getuig het, duistre rijd! toen 't all' te wapen vloog,
Toen elk, naar 't heilig Land, in dolle heervaart roog.
'k Herroep de gruwlen vier, die 't menschlijk hart doen ijzen;
Neen: 'k zie ooh bier het licht nit tasrbaar duister rijzen.
De Morgenlandfche praal drong tot Europa door;
De Kunst, fchoon diep verlangd , koos weer haarroemrijk fpoor ;
De
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De Handel deed atom befchaving zegevieren,
En fchonk ann de card meer heil , dan 'E bloed der kruisbanieren ;
De zucht voor wetenfchap werd in de ziel gewekt,
Eu wat verborgen fcheen, door 't zoekend oog, ontdekt.
Uw geest, Copernicus! dorst toen de vrees verachten,
En moedig tieeg hij op , op vleuglen der gedachten;
Door weartiand niet gelluit, drongc gij den ether door,
En weest, door 't grensloos ruim, der aarde een zeker (Poor.
God fprak ; de nacht verd weep ; de mensch hernam zijn waarde ;
Hij tloeg zijn' vasten blik tot naar de grens der aarde;
De Gama koos zichzelf een fpoor naar 't Morgenland;
Columbus vond den weg mar 't goudrijk Westerllrand:
De baan werd grootsch verbreed, de flagboom opgeheven,
En alles naar dtn Joel, door ea belang, gedreven;
De Zeevaart klom ten top; geen wereldoceaan
Deed thans een' fcheidsmuur voor de volkeren befhan.
De werkkring van den mensch, weleer zoo naauw befloten,
Werd wijder uitgezet, zag zich allengs vergroocen;
De zucht tot vrijheid kiemde in zijn ontwaskt gemoed,
En zij werd nu voor hem het onwaardeerbaarst goed.
Stout op zijne eigen kracht, trad hij den nooddwang tegen,
En niets kon, in dien itrijd, zijn krachten overwegen;
De zege werd betlist, en de uitkomst van den ilrijd
Heeft van de ondraagbre boei het fchoon Euroop bevrijd.
Maar hoe! Wie treedt hervoort tot dit roemruchtig thijden?
Wie zal aan 't groote werk z jn kracht en Leven wijdeu?
W;e is de dappre held, die kwam en zag en won?
't Is Luter. Aan zijn zij praalt de eedle Melanchton,
Diet Zwingel en Kalvijn. Zia hen, vol Toed, beginnen,
En pal than in 't gevaar, en eindiijk overwinnen.
!t Is Luter, die zichzelf, voor 't hell der kerk, vergeet,
De magt zijns vijands kent, naar van geen wanklen weet;
Die, hoe ook 't noodwees r loeit, te midden van die flormen,
A!toos ftandvastig blijft in 't moedig kerkhervormen.
't Is Luter, die, fchoon Rome op hem den banvloek fchiet,
Op hoo;,er ‘ doelwit (hart en vreest dien banvloek niet.
De kalme rest der ziel is in zijn oog te lezen;
Hoe zwaar de weg ook fchijn', hij kent geen angllig vreezen;
Zijn opgeklaard vertland wijst hem het ware boor,
En Rede en Godsdiensc gain zijn fchredeu beurtlings voor:
Geeu
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Geen dweepzucht , neen; 't geioof, de hoop op beter dagen
Doen hem, met vasten wil, den druk van 't leven dragen;
Dat leven words, voor hem, een proeffchool voor zijn deugd,
Thans, in de onflerflijkheid, bekroond met hemelvreugd.
Aanfchouwt den Christenheld , flechts door zijn deugd heveiligd.
Hij zuivert Christus kerk, door 't bijgeloof ontheiligd.
Eij fpreekt; Gods heilrijk woord verbindt hij aan zijn taal,
En al wat weerltand biedt, verhoogt zijn zegepraal.
Beef, Leo! Tetzels , becfc ! nooit zal uw doel gelukken;
Neen: 't yolk zal niet voor u in 't flijk der aarde bukken:
Uw gruwelmaat is vol; de Godheid uaakt ter that',
En rukt den biinddoek van het oog der volken af:
Hier baat u ban noch vloek, in bloedig ichrift te lezen,
Bij hen, die God alleen, geenszins ow' blikfem vreezen ;
Verhoogde waarheidzin volgt Jezus dierbre leer,
En 't hart, van dwaling vrij , erkent uw wet niet meet-.
Juicht ,Christnen!Luter komt; hij durft het fchandjukbreken;
Hij durft voor God en deugd, voor regt en waarheid fpreken;
Hij komt, gij zijt verlost; het iced is doorgeftaan.
juicht ,Christnen!zingt Gods /icicle, en bidt zijngrootheid aan.
Hervorming! bron van hell en vreugd voor ftervelingen;
't Is weilust voor mijn ziel, u 'c loflied toe te zingen.
Grootsch is het heilrijk doel, waarop ge onwrikbaar /hart;
Uw !trekking fchenkt den mensch een' hooger' rang op aard.
Weldadig is het zaad, dat, eens nit u gefproten,
Thans, als een vaste flan, met altijd vruchtbre loten,
In fchaduw van zijn loof, het menschdom rust bereidt,
En 't hart den voorfmaak geeft van hooger zaligheid.
Wie kan, Hervorming! ooit uw grootheid waardig roemen?
Wie durfc uw' achtbren naam, en zonder eerbied, noemen?
Slechts hij , wiens trage geest, in engen kring beperkt,
Uw edel doel miskent, uw !trekking niet bemerkt ;
Die blind is voor 't geluk, dat gij aan de aardkwaamt fchenken,
En nimmer pogen durft, oorfpronklijk , vrij te denken;
Die fchaars de drukking voelt, die hart en geest beknelt,
En nooit zich vender waagt, clan hem die dwang verzelt.
Maar gij , mijn Broeders! gij , die, met verhelderde oogen,
Aileen de waarheid zoekt, hoe ook met nacht omtogen;
Rr4
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Aileen hare Infprank hoort, erkent en trouw vereert,
En ilechts onfeilbaar houdt , was Rede en Godsdienst leers;
Rervorinden! 'k wil voor u het •plegtig jubel vieren.
Blogt ilechts mijn zwakkeltunst dat jubel waardig fieren,
Mijne onbedreven hand den waren feesttoon flaan!
Dan is !slips wensch vervuld, dan is mijn hart voldaan.
Wie holt daar woedend voort, door duistren nacht omgeven,
Op'de ijzren zegekar, als op een' croon, verheven?
Alom, waar 't 11101111er naakt, flaan hart en boezem bang.
Beeft, volken! fiddert vrij ; het is Gewetensdwang.
De Dweepzucht, voor zijn kar in flreng gareel genagen,
Ileft luid den moordkreet aan, op 's monflers welbehagen;
Her waanziek Onverfland en Dwaling gaan hem voor;
lIardnekkig Bijgeloof verbrcedt zijn bloedig fpoor;
Bern volgt een fchrikbre floet van gruwlen en van plagen,
Die, aan zijn kar geboeici, zijn' naam aan 't voorhoofd dragenz
Waar 't zaad der kennis west, en aan den grond'ontfpruit,
Daar rukt hij elke plant, met rak en wortel, nit,
Verdelgt den vruchtbren beemd , waar 't wijsheid mogt geluitlr en,,
Eene enkle fehoone bloem, met zorg gekweekt, to plukken;
De nerd wordt een wildernis: wear 't vloekgedrogt genaakt,
Dant. Iseeft het Godlijk vuur der vrijheid uitgeblaakt;
Daar wordt de bron geftopt, waar niets dan hell nit welde;
Daar wijkt het morgenrood , dat eons den dag voorfpelde;
Daar wordt de dampkring met verderf en dood bevruchc,
En 't aaklig noodgefchrei klinkt jamrend door de lucht.
Juicht, volken! Luter komt; hij chirft het fchrikdier naadren;
Eene onweerflaanbre drift woelt hem door hart en aadren;
Zijn vast geloof aan God firekt hem ten krijgsgeweer:
Hid nadert; hij verwint, — het monfter heerscht niet sneer.
Eene eeuw van lint herrijst, voor 't flarend oog der volken,
Thsns aan 't geweld ontrukt van huichlende outertolken;
De mensch bermes= zijn' rang; hij voelt zich vrij en fterk,
En theft een loopbaan in, oneindig, zonder perk;
Geen dwang bepaalt den weg, door wijsheid afgemeten,
Hij voert tot kennis op, en vast, onfeilbaar weten;
I-let li g ht, door hooger magt den ftervling ingeplant,
Is van zijn' adeldom het fchittrendst onderpand;
Dat Licht befliert zijn' gang, zijn kennels, zijn gevoeten,
Verflerkt in hem 4e zucht tot hooger witbedoelen;
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Hij werpt den leiband weg van 't Lang verjaard gezag,
Dn wandelt in den glans van waarheids heldren dag.
Juicht, volken! Luter komt: de Godsdienst doet zijn firalen,
Door neevlen niet bedekt, op 't menschdom nederdalen.
De troost van Jezus leer, zijn Evangeliewoord
Worth aan den voet des troo ps en in de hut gehoord;
Dat heilwoord wordt alleen het voorwerp van 'c gelooven,
Worth rustpunt voor de ziel en voert den geest uasr boven,
Wordt bron van liefde en deugd en refine menfchenmin,
Verwint het ftugst gemoed en dringt de harren in.
Geen ijclel praalvertoon ontheiligt meer de koren,
Waar jezus Godsdienstleer haar zachten troost doer hooren;
Geen huichlend kerkgebaar boeit claar de ziel aan 't ffol;
Neen, lieve eenvoudigheid ftemt diar des Hoogffen lof;
Geloof en liefde en hoop en onbefinette zeden
2ljn 't reukwerk van dien lof en de offers der gebeden.

Hervormingf grootsch en vrIJ praalt gij voor ons gezigt;
Gij hebt den mensch bevrijd, gij hebt den geest verlicht;
Den Godsdienst, Bens door waan en bijge/oof gekinisterd,
Outboeid van fchrikbren dwang en heerlijk opgeluisterd;
De dwaling, op haar fpoor, de zege fier betwist,
En u de zegepraal, voor altijd, vergewist :
Gij hebt den weg ter deugd den itervling aangewezen,
duidlijk fchrift, aan hem zijn Ogren lezen:
En deedr,
Befchaving ftijgt ten troop, verlichting ftraalc atom,
En in ten rein gewaad verfchijnt nu 't Christendom.
War nieuw en fchoon verfchiet , Hervorming! doer gij dageni
Europa zucht pier -sneer, gedrukt door wee en plagen;
Barbaarschheicl heerscht niet meer; Naar duister rijk verdween:
Gij komt; uw vaste band brengt y olk en y olk tot an:
De chaos worth outward, de voorhang opgeheven,
En elk door an belang, an wit, an doel gedreven.
Hervorwing was bet punt dier eenheid ; alle y kracht
Werd , door ftandvaste trouw, g ene onverbreekbre magt.
Geen vloek van 't Vatikaan kan meer den Vorst doen hukken
Die Rome dorst we'erflaan en brak zijn boei aan ftukken;
Aan Elve, Spree en Teems weergalmt het zegelied,
Ell Bata's heldenkroost vreest zijn verdrukkers niet;
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Elk gordt zijn rusting aan voor vrijheid en geweten;
Elk zweert, voor 't oog van God, nooit Rome's ilaaf teheetetn
De reuzenftrijd begins, die nimmer warga vond,
En trouw en broedermin bekroonen 't fchoonst verbond.
De volken, dens verdeeld, 't een vijand van het ander,
Zijn thans op 't naauwst vereend ; niets fcheidt hen van elkander;
Geen affland, luchtilreek,
verfchil van ftaatsbeftier
Maakt inbreuk op hun trouw; zij volgen ddn banier.
De vrijheid van 't geloof is die der flaten tevens;
't Moog kosten goed en bloed, at geldt het duizend levens,
Elk ftaat onwrikbaar pal, en ftrijdt zich moedig vrij,
En veiligt kerk en that voor Rome's dwinglandij.
juicht, volken! in 't gcluk, zoo lang voor u verborgen;
juichc in cell' dag van heil, na zulk een' blijden morgen;
ja, Broeders! ze is bekroond, de lang befchaamde hoop;
Eene eeuw van voorfpoed rijst voor 't tang vgrdrukt Euroop.
De noeste vlijt mag nu de vrucht van 't zorglijk zaaijen,
Wat veld en akker biedt , met dankbre blijdfchap maaijen;
Geen trotfche priesterfchap waart meer de velden rand,
En legt tribuit en cijns op d'oogst van elken grond;
Neen, nijvre landman I neen, beploeg uw veld met blijheid;
Hervorming fchonk oak u het zoet gent der vrijheid;
Niet meer tot flaaffchen dienst gezweept door 'c vuig belang,
Weerkaatf' langs berg en dal uw vrolijk lofgezang.
ja, volken! jubelt vrij ; 't geluk is u hergeven:
De handel doer alom de nijverheid herleven;
Hij, dwang en boei ontfneld, door heerschzucht niet geftuir,
Breidt, tot aan 's aardrijks eind, zich grootsch en heerlijk nit;
Hij fchenkt aan 't kroost der aard zijn fchatten, en zijn gunften
Zijn prikkels voor de vlijt, voor wetenfchap en kunften;
Befchaving dankt aan hem het fchoon, waarmed zij praalt,
Van daar de zon verrijst, tot daar ze in 't westen daalt.
Wanneer de winter heerscht, dan kwijnt het groeijend leven,
Dan is 't, als waar doze aard den dood ten erf gegeven,
Dan legt natuur haar fchoon, haar tool en fierfel af,
En treurig ftaat zij daar en fomber als het graf;
Maar als de lente keert en voorttreedt door de dales,
En bosch en beemd en veld in fchoonen dos doet pralen,
Dan, dan herleeft natuur, vol majefteit en pracht,
En viert de zegepraal op 's winters doodfchen nacht.
Zoo
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Zoo blij een zegepraal , o mensch! was u berchoren:
't Was winter voor den geest; zijn grootheid fcheen verloren;

Hij flaarde op hooger Joel en floeg de wieken uit,
Maar vond , door fchrikbren dwang, zich in zijn veart getluit.
't Was winter voor den geest: getuigt het, bange dagen!
Wet vrucht hebc gij gekweekt, waarop gij roem moogt dragen?
Befchaving! in dien nacht zaagc ge tt uw' roem °inroad,
De fakkel van 't vernuft gebluscht, ja uitgedoofd;
Geleerdheid zag zich zelfs van uit hear rang verflooten,
In de enge kloostercel, als balling , opgefloten.
Maar juicht, verlosten! juicht; gij moogt den feesttoou than;
Die , winter is voorbiJ; zijn Teed is doorgellean.
Hervorming trad hervoort, en in hear rein bedoelen
Deed zij den mensch zijn' rang en waarde als mensch gevoelen;
't Verfiand nom hooger vlugt , en war de geest ooit dacht,
Werd nu, tot heil der card, in 't heldersr Licht ge
Wat eenmaal Grieksch vernuft en Griekfche kunstmin baarde,
Blank nu in 't fchoonst geheel , werd erfgoed voor heel de-aarde.
Toen klonk, o Socrates! uw taal eerst gaadloos fchoon;
Toen, Plato! fchonk her hart can u de lauwerkroon;
Toen, Troje's zanger! hebc ge, in hooge lofgezangen,
Den wierook van de kunst en eller hulde ontvangen.
Geen fcbrikbaar bijgeloof, geleid door onverfland,
Zweepc thans den Christen voort near Palestine's flrand.
Neen: hooger, eedler zucht befluurt en rigt zijn fchredett.
De aloudheid ziet hij dear, eerwaardig, voor zich treden;
Hij ziet hear, en, door hear weldadig Voorgelicht,
Staat al war eenmaal was voor zijn verbaasd gezigt.
Zijn voet betreedt den grond , wear eenmaal Jezus leefde;
Zijn oog Heart op de plek, wear eenmaal Jezus fneefde:
Maar, war zijn oog aanfchouw', wear hem zijn fp3or geleid',
Hij ziet zijn' wensch bekroond , zijn kennis uitgebreid.
U. Niebuhr! u zij de eer: gij leidt ons door de dreven,
Weleer can Abram's kroost, ten erf, door God gegeven:
Op Horeb's hooge kruin, can d'oever der Jordaan,
Verflerkt zich ons geloof, en neemt Gods hei/woord aart.
War &lister fcheen, wordt Licht, ja heldre middagktaarheid,
Die al haar glans ontleent van 't Godlijk fchoon der waarheid.
De
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vrucht van zoo veel heils, Hervorming! was uw werk:
Gelterdheid werd door u een fieunfel voor Gods kerk;
Zij, ens zoo diep veracht , ziet haar verdrukkers zwichten;
Zij heeft haar dienaars war, die haar een' tempei ftichten,
De Godsdienst biedt haar wear de trouwe broederhand,
Net hair vereend in doel, in ftrekking , in verbind.
.Hervorming! ja, door u blijft ons de wijsheid heilig;
De Godsdienst is, in 't koor der wetenfchappen, veilig;
Daar fchenkt hij aan den geese, die naar 't volmaakte tracht,
Len' moed, die 't all' verwint, eene onweerftaanbre kracht.
Hervorming! gij alleen kondt ons een' Leibnitz fchenken;
Door u leerde een De Groot, door u een Newton denken;
Door u hief Kepler's geese, langs 's hemels wijde baan,
Zich op tot hooger fpheer en boven liar en maan.
Zij, op wien vroeger eeuw den vloek had neergerchoten,
Zien thans hums' roem verbreid en door de faam vergrooten:
Triomf! .oniferflijke eer vervangt de martelkroon;
Verlichting zegeviert, en ftijgt ten gloriecroon.
De

!liar, waar des menfchen geese, door niets een perk to zetten,
Geftuit wordt, in zijn vaart, door dweepzuchts gruwelwetten;
Waar 't dwalend onverfland het Licht der kennis dooft,
En d' adeldom der ziel zijn heilig regt ontrooft,
kwijnt en flerft de zuche tot groote en eedle daden,
En nooit waagt zich de voet op onbetreden paden;
words, wat prache en fchoon de fchepping oni zich fpreidt ,
De fkervling nimmermeer haar tempei. ingeleid :
Een vreemdling der natuur, haar wetten en Naar wondren,
Boort hij, met bangen fchrik, den God der Ecre dondren;
Een glitnworm jaagc hem angst en zielsonczetting aan,
Als zag hij voor zijn oog een dreigend fpookfel itaan:
Hij blikt ten hemel op, en 't dwalen der kometen
Jaagt hem een koorts door 't bloed, en pijnigc zijn geweten.
Hervorming! gij genaakt, en 't heerlijk rijksgebied
Der fchepping biedt den geese een onbeperke verfchiet.
Nu durfe hij fier en flout in haar geheimen dringen;
Ontleedt her kleinst infekt, en meet de flarrekringen;
Geleidt het blikfemvuur op de aangewezen baan;
Trotfeert het flormgeloei, en temt den oceaan.
Gij, die het licht miskent, in 't duister nog gezeten ;
Die vloekbre dwaling noemt, wat wij hervorming heeten;
Aau
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Aan Rome's kerk getrouw, haar wetten flaafs vereent,
En zonder wedrfpraak volgt, wat zij gebiedt of leers, -Aanfchouwt, met ons, den nacht, die vroeger eeuw bedekte,
Geen vonk van menschlijkheid in hart en boezem wekte,
Eu — welt dan in uw ziel gevoel voor liefde en deugd,
Dank der Iiervorming dan dat zoet genot dier vreugd
Zij deed, ook in uw kerk, de plant der kennis groeijen;
Zij deed voor wetenfchap ook u de borst ontgloeijen;
Zij heeft de fchrikbre vlam der dweepzucht uitgedoofd,
En dollen Godsdiensthaat het bloedig ftaal ontroofd.
Ziet gij der wijsheid wear de kroon der eer befchoren,
En, door verdraagzaarnheid, het volksgeluk herboren,
Dank der flervorming dan dat opgeklaard verfthiet,
Maar — ]assert nooit haar naam, en vloekt haar invloed nier?
Neen. Christnen! vloekt haar niet, die zeegnend u on/amide,
Op haar beftrijders zelfs door weldaan zegepraalde,
En dins haar heerlijk doe], in 't aanzigt van ' t heelal,
Euroop en de aard tot hell, met roem bereiken zal.
ja, daag voor mijn gezigt, o Toekomst, zoo vole blijheidt

iiij komt, hij komt gewis, die dag van rust en vrijheid!
Dan, Godsdiensti dan verfchijnt ge, in al uw majefteit;
Dan vindt
bij elk y olk, aan outer u bereid;
Dan Ourft geen Dweepzucht meer uw heiligdom bevlekken,
Geen waanziek Bijgeloof zich met nw fchild bedekkeu;
Dan vlugt Onwetendheid; dan ilerft de Godsdiensthaat.
Korn haascig, zaalge tijd! het menschdom toeft dien !bat.
Hervormers I gkj, die Bans den fchrikbren kamp dorst wagen,
Maar ook der dwinglandij de zege hebt ontdragen,
U zij onfterflijke eer! uw glorie blijft beftaan,
En nimmer zal uw roem van 't wereldrond vergaan.
'c Is groot, voor vaderland, voor haardflede en altaren
Te arijden, aan de fpits van dappre legerfcharen;
Diar, onder 't hevigst vuur, iu 't woeden van den ftrijd,
Te fterven, als die dood het vaderland bevrijdt:
Maar, 'c is niet minder groot, der waarheid zich te wijden;
Voor haar den fchoonllen kamp, dien de aarde zag, te ftrijden.
Te ftrijden voor 't geloof, dat ons vereent met God;
Te ftrijden in 't gezigt van houtmijc en 1Z-havoc;
Als alles ons verlaat, dan, bij dat droef mislukken,
Alaninoedig pal te flaan en voor geen' dwang re bukken, —
Zulk,

Cos
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Zulk ee'n-roCmruchte ftrijd, de flrijd der deugd, op acrd,
Is zelfs, in hooger fpheer, het lied der englen waard'.
Heil mij! ik mogt dien flrijd, o eedle ftervelingen !
1k mogt uw grootfche taalt, ow heerlijk doel bezingen.
Dan, was ook kunst vermag, het hoogst geffemde lied,
Hervormers! meldt, naar waarde, uw' roem en grootheid Met:
Maar, eenmaal klinkt ow lof, in reine hemelkringen,
Als we eens onflerflijk zijn en 't eeuwig hallel ziugen.
Hervormde Christenfchaar! 't heeft bloed en flrijd gekost;
Maar juicht, de keten viel; maar juicht, gij zijt verlost!
Triomf! driewerf triomf! gij moogt het licht aanfchOuwen,
Op Gods gectugenis ow hoop, voor eeuwig, bouwen:
Van elken dwang bevrijd, ziin liefde en deugd alleen
Geleidfters op ow fpoor, befluuriters van uw fehredn:
Geen duistre Godsdienstleer, met dwalingen omwonden,
Maar reine waarheidzin houdt u op 't naanwst verbonden:
Verdraagzaam, Hem gelijk , die nimmer dreigde of fclabld,
En hoon en finnad en vloek met zegen rijk vergold,
Aantchouwt ge in elken mensch een we g en, hoog van waarde;
Voor de eeowigheid beftemd , en beeletnis Gods op aarde:
Nook wordt, om !dein verfchil, de broeder wreed verdoemd,
Die Jezus crow vereert en naar zijn' naam zich noemt.
Voel 't heal, dat gij genies; aanbid Gods wijze wegen:
Hervorming fdhonk sari n 't bezit van al dien zegen ;
Viet als een flikkrend licht, dat, met geleenden glans,
Uic neevlen zich verheft cot hoog aan 's hemels trans,
Maar, fpoedig uitgeblaakt, en na kortflondig pralen,
Verdwijnt, en zwarter nacht voor 't oog doet nederdalen:
Neen , — als een grootfche zon , Hervorming ! fteegt ge omhoog;
De vale nacht verdween, die eerst uw beeld omtoog.
Gij ftraalt de tijden door, die voor 't gezigt verfchenen;
Gij ftraalt de tijden door, die voor ons oog verdwenen;
En altoos bliukt ow glans, door eigen kracht gevoed,
Op 't fchittrend gloriefpoor, met onverdoofbren gloed.
U, die, met eer gekroond, in 's Vaders Croon gezeten;
U, dien wij , door 'E geloof, en Heer en Broeder heeten
U zij ons lied gebragt! De hei;fhat van uw Kerk
De bloei van 't Christendom, Verlosferl is uw werki
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Gij zult, atom op aarde, eenmaal uw' zetel ftichten;
Waar Gij den fchepter zwaait, moet elke weerftand zwichten;
Voor U bezwijkt eenmaal het Rijk der Duisternis:
Uw Rijk is 't Rijk der Deugd; uw zegepraai gewis.
1817.
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JETS OMTRENT DE VRIJMOEDIGE BEDENKINGEN,
OVER. 'DE UITOEFENING DER GENEESKUNDE IN

Ij

DE STAD ROTTERDAM. (*)

at er in de uitoefening der onderfcheidene vakken
van Geneeskunst in de clad Rotterdam fchandelijke
misbruiken plaats grijpen, zal door geen weldenkend
en onpartijdig Geneesheer aldaar in twijfel getrokken
of tegengefproken worden; en hartelijk wenscht ,hij,
dat dezelve, na een bedaard onderzoek , mogen wore
den opgeruiind, en, tot hell der Maatfchappije, ver.
beterd. Het in bet oog loopende daarvan kan dan
Oak niet 'anders , dan de verontwaardiging van vele
inenfchen tot zich trekken, en dezelve algemeen dam
kenbaar worden.
In dit 'geacht Tijdfchrift is daarover, in het jam'
1815, (Meng. No. XII.) reeds een ftukje geplaatst,
en nu onlangs wed& de opgemelde Vrijmoedige Bedenkingen. Dat deze aanmerkingen waarheden bevatten, kan noch mag worden tegengelproken; dart, of
het daarbij vermelde, zoo fchandelijke akkoord tusfchen
de Medicine Doctoren en Apothekers, am voor eeni.
ge weinige Ituivers aile geneesmiddelen door elkander
to leveren, wel zoo algemeen, immers onder de geac4.
trediteerdfte Geneesmeesters, beftaat , is iets, waaraan
ik niet aileen zeer twijfele, marhetgeen ik voor onWaarheid houde.
Het oude Nederlandfche fpreekwoord zegt : hij, Wien
de fchoen past , trekke denzelven oats, Dan, ik, die
foe
(*) Fader!. Letteroef. voor Au. Meng. N°.
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federt vele jarenr de geneeskundige praktijk als Medicitie Doctor binnen deze 'lad uitoefene, en mij niet
Ichaine zulks te doen, heb nimmer, gelijk ik zeker
ben , dat vele mijner achtingwaardige Kunstbroeders
zullts niet -doen, in eenig akkoord met eenigen Apothegeflaan.— Wel is waar , dat de Doctor alhier meestgewoon
is, de rekening, zoo voor zijne bezoeken a1s
a
voor de gejeverde geneesmiddelen, in te dieneri, en dat
de Apothekers die veelal, op voorfchriften van den
Geneesmeester, voor deszelfs rekening gereed maken.
Dan,. ik en vele mijner Kunstbroeders, met welken ik
de eer heb bet meest bekend te zijn, 'binden dezelve
hoegenaamd aan Beene prijzen; en dit weet ik, dat
dikwerf, vooral in de dure tijden , drie gulden en meer ,
voor een' welbereiden kina - drank met eenige bijvoegfels, betaald heb, 't welk ik, des noods , met kwitantien zoude kunnen bewijzen; en zoo doen ook andere
mijner Kunstbroeders.
In hoe verre deze federt zoo vele jaren albier plaatt
gehad hebbende gewoonte of te keuren zij, zal ik daarlaten ; er is , dit bekenne ik , wel wat tegen in te brengen, en bet zal daarom, mar mijn inzien, zeer goed
zijn, dat er bij de algemeene wet op de uitoefening der
geneeskundige praktiik, welke ik van goeder hand rneene verzekerd to zijn, dat eerlang, door de , vaderlijke
zorg van onzen waardigen Koning, ter tafel van Hun
Edelmogenden zal gebragt worden, in voorzien worde, daar wij geheelenal aan de wijsheid van die wet
zullen moeten overlaten, dat in de, niet alleen alhier,,
maar ook elders, en vooral te platten lande, plaats
grijpende grove misbruiken, in onze voor de Maatfchappij zoo aangelegene vakken , niet alleen zal worden voorzien, maar dat ook de haudhavers daarvan in
flaat zullen gefleld worden, om tegen de overtreders
door gepaste middelen re waken.
Of evenwel het verbod aan de tegenwoordige uitoefemars der Geneeskunst , zoo in deze fad als elders, om
op bovengemelde wijie door bekwame en eerlijke Apothe-
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thekers de geneesmiddelen te leveren, zoo geheelenal
met de billijkheid zoude Itrooken, wil ik ook liefst aan
de wijsheid des Konings en der wetgevende vergaderinge overlaten. Dan, er pleiten nog al eenige redenen,
veroorlove ik mij aan te merken, om hun, zoo tang zij
leven of hun bedrijf voortzetten, daartoe de vrijheid te
laten.
Moeijelijk toch zal zoodanig eene wet terugwerkende
track kunnen hebben voor hen, die in het bezit van
zoodanige praktijk zijn; daar het hun, al verder, hard
zoude vallen, daarin gehinderd te worden, omdat verre
de meesten op de berekening er van zich tedezer ftede,
ter uitoefening der, praktijk, hebben nedergezet. En
vele Apothekers zijn, ten tijde dat deze gewoonte veel,
meer algemeen plaats had don tegenwoordig, er wet bij
gevaren, en hebben een goed, ja deftig beitaan gehad;waarvan voorbeelden genoeg voorhanden zijn.
Alle fatfoenlijke Kunstoefenaars intusfchen, wanneer
zij, tegen genot van een behoorlijk falaris voor hunne
vifiten, verpligt worden de recepten aan de lijders af
te geven, om die naar verkiezing te doen gereed maken, zullen bereid zijn daaraan te voldoen; gelijk zulks
door mij en vele anderen nimmer geweigerd wordt.
1k houde het verder geheel bezijden de waarheid,dat,
zoo als dikwerf buiten af verzekerd wordt, de Apotheken alhier niet zoo goed zouden , ingerigt zijn als in an-dere fteden. Men behoeft flechts, om van vele anderen
niet te. fpreken, de winkels van de Heeren T H ont E E,
VAN DEN BRAND, DE VRIJ, VANDER VLIET,
VAN SC110 ONE, ' VOORHOEVE en VORSTMAN te
kennen, en men zal dadclijk overtuigd worden, dat men
te Rotterdam even zoo goed, als te- Leyden, Dordrecht ,'s ravenhage en elders, goede geneesmiddelen
kan erlangen. Omdat er fchadelijke inkruipfels:plaats
hebben, moet men alien Wet nit hetzelfde oogpunt bet!
fchouwen, maar eerlijke lieden van gelukzoekers en
weetnieten onderfcheiden. Geen Medicince Doctor moor
401 Apotheker weigeren, de te leveren :geneesmiddelen
IVIENGELW. 1817. NO. 13.
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btltoorlijk te beralen. Akkoorden, zoo als die in de
cArderhaVige Frijrboedige gedenkingen vermeld worden,
fin allerfchidelijkst; en ik aarzel geenszins, den Meclicilm Doctor zoo wel, als den Apotheker, die zulke
fchandelijke verbindtenisfen aangaan, voor knoeijers en
b-edri'egers te houden , vermits het onmogelijk is, om,
op dusdanige wlize , behoorlijk en langs den kortiten
weg de lijders bij te than en de ziekten te genezen.
Zal Mtn nu deze gewoonte met vruclit verbieden,
cian zaC1 er vooraf een vast tarief van vilitengelden , waarvan de inVocring ender de hurgerklasfe,mijns inziens,
tog al aan-moeifellikheden zal onderhevig zijn, moeten
Wcerden bcpaald, daar geen Geneesheer tegen het faloris van een' fchelling vifiten kan doen.
De infigting der Societeiten, of zoogenaamde Bosfen ,
is zeer van de eerfte oagmerken afgeweken, en aan vele
verregaande misbruiken onderhevig; en dit is een {Ink,
der geheele ainclacht en zorge van de ftedelijke Regering
6Telitiaardig,waaromtrent de plaatfelijke Commisfie van
Geheakundig Toevoorzigt niet fpoedig genoeg eene
Voordragt kan doen.
itarrelijk wenfthe ik bij berhaling, dat de in te vacTen wet, waarvin ik mij ants goeds belove, alle redenen tot klagten zal ophelfen I
Rotterdam, 8 Sept. 1817.
LEVEN EN STERVEN VAN EEN CHRISTELIJK PARR;
JOHAN HEINRICH JUNG, GENAAMD STILLING,
EN DESZELFS EC IITGENOOTE.

(Naar bet Hoogduitsch van J. L. EW AL D.)

N

iet alleen het leven van Christelijke mannen moet
TYlj de Christenen in aandenken blijven, maar ook het
leven van Christelijke vrouwen ; offchoon ook deze
+liar licht niet gelijk de mannen voor den omvang eener
geheele genleente van eene geheele landltreek; of vvel
van

LEvEN FN STERNE?, VAN ERN CIMISTELIJK PAAlt. 637
van het geheele vaderland, maar ilechts voor den kleinen kring haars huisgezins konden laten fchijnen. Des
te gemakkelijker bleef haar handel en wandel rein; des
te minder kwamen zij in verzoeking, trotsch te wore
den op het goede, zichzelve daarin te fpiegelen, en
niet den Vader, die in den Hemel is, maar zichzelve
te prijzen. En zoo blijve dan ook het aandenken eener
in het Christendom flip gewordene vrouwe bij ons in
zegening, die v66r korten tijd haren aardfchen loop
voleindde!
Op den 221ten Maatt van dit jaar, namelijk , ftierf de
voortreffelijke echtgenoote van den, bij alle Christenen
in Duitschland en andere landen bekenden, eerwaardigen JUNG . STILLING, aan eene langdurige en op
het einde ongeneeslijke longtering, nadat zij meantwintig jaren onder onophoudelijke, flechts voor den
cliepen'ilaap wijkende , krampachtige pijnen aan den hals
en in de borst geleden had. In haar vertoonde zich
zulk eene fchoone vereeniging van zachtmoedigheid,
geduld en liefde, als de Ondergeteekende, die haar tien
jaren kende en vereerde, nog nooit gevonden had. Het
waren bij haar geene deugden, tot welke zij door eenigen flrijd komen moest. Zij waren haar tot gewoonte
geworden. Moeljelijk zoude zij dezelve hebben kunnen
nalaten, indien zij verboden geweest waren. Hare zachtmoedigheid was zichzelve altoos gelijk. Nooit werd zij
tot toorn vervoerd, hoe vele verkeerde en onregtvaardige oordeelvellingen zij ook over haar en haren echtgenoot moest hooren en ondervinden. De laatfte, zoo
wel ais de verkeerde oordeelvellingen over andere goede
menfchen, deden haar zeer; zij kon tranen daarover
florten, maar toornig werd zij niet. Met zacht gevoel
tier liefde zag zij vooruit , waardoor iemand tot hevigheld kon gebragt worden; en met de haar eigene fcherpzinnigheid wist zij zulks of te wenden , zonder Cat de
tot toorn overhellende of ligtgeraakte het merkte. Dik.
wijls heb ik in haar deze fijne vrouwelijke, tot volkoanenheid geoefende, Christelijke gezindheid bewonderd.
Haar
S s 2
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Haar geduld was onvermoeibaar, onuitputtelijk. Bij
de onophoudelijke fmarten, die zij zoo vele jaren teed,
bij de pijnlijke gerieeskundige bewerkingen, die voor
baar dikwijls noodzakelijk geoorcieeld werden, aan welke zij zich ook zonder morren oncierwierp, hoorde men
nooit eeue vrijwillige k;agt nit haren mond. Wanneer
men haar vroeg, gaf zij een kort antwoord, om geene
onwaarheid te zeggen; maar dan ontweek zij meestal
bet fpreken over haren eigen' toefiand, en vroeg naar
den welftand van andere perfonen , met zoo veel dee!neming, alsof deze weer leden dan zij. Dikwijls fprak
zij nret de menfehen, die bij haar waren, met de grootfte minzaamheid en opgeruitndheid , over hetgeen voor
hen belangrijk was; fchoon zij eene pleister op de borst
had, die haar blaren trok, en hare aanhoudende fmarten vermeercierck.
En hare liefde!Deze was veelzijdig , alles omvattend,
onvermoeid, gelijk P A U L U S dezelve, i Korinth. XIII,
befchrijft. Zij vertoonde zich niet flechts in onderIteu-,
nen, helpen, verblijden; maar ook even krachtdadig
in toegeven , verdragen, onrzien, verontfchuldigen,
vergeven. Zoo als zij ga g , kon flechts de liefde geven ;
zoo als zij verblijdde , flechts de liefde verblijden. En
zij gaf,. verblijdde en hielp niet alleen door hetgeen
zij zelve bezat; maar zij was de natuurlijke voorfpraak
voor elken armen ongelukkigen, onverzorgden. Zij
fprak niet alleen de goederen, maar ook de begaafdheden , den invloed en de voordeelige betrekkingen
van anderert ter hulpe aan. En zij bad zoo zacht , zoo
innemend , zoo vriendelijk ,dat men hare beden bezwaarlijk wederftaan kon. moor den vreemdften ongelukkigen
bad zij, alsof zij zelve ongelukkig ware en voor zichzelve bidden moest. Nooit zag, eenen fplinter in
het oog des broeders, der zuster; geen balk zou hair
daarin zijn in bet oog gevallen; en moest zij hem zien,
din wist zij elken zedelijk gebrekkigen met zoo veel
chelneming als eenen zieken voor te ftellen en te behandelen, dat men op hem niet toornig zijn kon ,maar hem
be-
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beklagen moest. Hoe zij haven man en kinderen behandelde; hoe zij de kiem der liefde, der Christelijke gezindheid bij hen opwekte, voedde, koesterde, en zich
dan aan het groeijende boom* verkwikte; hoe hare
lieveiingen hare liefde vergolden, — hiervoor heb ik
geene woorden. Dit moest men gezien hebben op eenen
Kersavond (*) of eenen geboortedag. Zij maakte zalig
en was zalig onder de grootfte pijnen. En deze drie
hemelgaven werden tot an door eenen Christelijken
zin. Hiervan ging alles bij haar uit ; daarop doelde al
haar ftreven. Het vasthouden aan deze maakte haar zoo
liefdevol, zoo deduldig, zoo zachtmoedig; en elke dezer gemoecisaandoeningen brags haar nader aan haren
Heiland.
Deze Christelijke zin maakte haar ook zoo demoedig, hield haar in zulk eene kinderlijke g,eiteldheid, dat
zii niet wist, wat zij deed, en vie zij was; iets, waardoor zich de Christen - zin van elken anderen zedelijken
zin onderfcheidt. Ik zag haar menigen zwaren ftrijd
ftrijden; maar naauwelijks ooit eenen zoo zwaren, als
wanneer zij diep gevoelde ,dat ergens p ulp noodig was,
en volftrekt niet zag, hoe hulp gegeven worden loon;
iets, hetgeen haar niet zelden gebeurde, daar zich zoo
v21e menfchen bij haar en haren man vervoegden. Het
kiamme angstzweet ftond haar dikwijls gedurende zulk
eenen ftrijd op het aangezizt. Hoe w61 zal bet haar
zijn, dthir, waar alles in overeenflemming komt; waar
de kracht van den Christen gelijk is aan zijne liefde,
wijl- deze liefde bet onderpand van .zijne toekomende
kracht zijn moet ; waar wij Hem zullen gelijk worden,
die overal helpen kan, waar Hij helpen wil. Zalig was
zij, die in den Heere leefde en in den Heere ilierf, van
nu aan, van het oogenblikhares zoogenaamden doods
af;
(*) In Duitschland worden op den avond v66r het Kersfeest nan de kinderen gefehenken gegeven, gelijk bij ons op
St. Nikolaas.
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af ; zij rust van alle hare fmarten, en bare werken vol.
gen haar na.

Op den 2den April dezes jaars , de klok 12 ure, ftierf
Doctor JOHAN HEINRICH JUNG, genaamd STILLING, Groothertoglijk-Badenfche Geheime Hofraad,
in het 77fte jaar zijnes ouderdorns, aan verval van krachten en de beginfelen van borst-waterzucht. Zijn dood
was gelijk zijn leven; werkzaamheid en rust, ftrijd en
overwinning. Reeds v66r verfcheidene weken had hij
zijne tijdelijke en huisfelijke aangelegenheden beiteld ,
zijne papieren in orde gebragt, en de noodige voorzorg
gebruikt, dat zij in geene vreemde handen kwamen,
maardien vele harten, familie- en zelfs Vorilen- geheimen daarin geopend waren. Nu leefde hij geheel voor
Let oord, werwaarts hij fpoedig zou verplaatst worden.
Daarom bleef ook volkomen rustig bij het verfcheiden
van zijne getrouwe, door hem zoo innig geliefde Bade.
Ilij wist toch, dat hij haar fpoedig volgen zou, hetgeen ook na tien dagen gebeurd is. Veeleer was het
hem aangenaam, dat zij zijnen dood niet moest over/even , waardoor haar buitendien zwaar lijden nog vertneerderd zou geworden zijn. In den nacht v66r zijnen
flerfdag, toen hij voelde, dat zijn einde naderde, riep
hij zijne vier aanwezige kinderen en dric kleinkinderen
tot zich, liet hen om zijn bed knielen , vermaande hen
mogmaals tot trouw aan den Heer, die zoo getrouw en
zoo dikwijls zich zijns en hunner had aangenomen , zegende .hen met het opleggen zijner zwakke handen, en
Cprak voor en met hen een hartelijk gebed, met zulk
tene fterke item, dat zij, die onder hem in eene lagere
verdieping van het huis woonden, hem verftonden en
daardoor geflicht werdcn. Nu rustte hij zacht tot 9
ure des voormiddags, toen benaauwdheden hem nog
zwaar deden Iijden. Eenige uren moest hij de bitterbeid des doods fmaken; ook hierin gelijk aan zijnen
Heer,wien Itij in zijn leven poogde gelijkvormig to worden.
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den. Maar nu ontfliep hij zacht en gerust ; en deze rust
was op zijn als 't ware verheerlijkt gelaat inzonderheid
eenige wren na zijnen dood, en ook nog de volgende
dagen, zigtbaar. Op den 6den April, des namiddags ten 4
ure, werd hij ter aarde befteld. Vele zijner vrienden, uit
allerlei itanden , volgden de lijkkoets. Eene ontelbare menigte menfchen was op bet kerkhof verzameld , en weende bij zijn graf. Negen zangers , uit verfchillende Randen en alle drie de Christelijke gezindten, zongert de
Cantate van HAYDN, Op welke de bekende toonkun.
ltenaar BERGER de volgende woorden gemaakt bad:
In den fchoot der g arde, in zachte armen rust hij, de brave.
Engelen Gods omringen hem wakend, en waaijen hem koeling
met hemelpalmen toe.
Verlost van lijden, van aardfche fmarten, laeht de zalige in
zoeten flaap.
Wel hem !Hij ruste in vrede des Hemeis ! Na korte beproeving,
zien wij hem weder.
De leeraar der 1-lervormde gemeente, de Heer Kerkeraad KUL AITHAL field eene toepasfelijke redevoering;
trachtte te bewijzen , dat de nagedachtenis van den regt,
vaardigen, den braven Regent, Leeraar ,Huisvader , al,
toos in zegening blijft , en dat de nagedachtenis van den
nu zaligen oak zeker bij vele duizenden in zegening blij.
ven zou.
Ja, zoo eindigde bet werkzaam, weldadig Leven op
aarde van dezen man, door duizenden bemind, maar
ook door menigeen', die hem niet perfoonlijk kende,
miskend, die federt dertig jaren mijn vriend was in de
eigenlijke heteekenis des woords, met wien 1k het gelulg
bad twaaif jaren te verkeeren. Inzonderheid in dezen
laatften tijd werd ik gewaar,, dat hij, wel, is waar, veel
door zijne fchriften, in welke eene Christelijk vrome
gezindheid, vast geloof aan den Heer, voor wien b§
leefde, en liefde tot alle menfchen niet te miskennen
zijn , maar nog veel meer door zijne gefprekken en briefwisfeling, inzonderheid op lieden nit de hoogere flanSs 4
den,
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den, werkte. Hij werd door menfchen van bet geringfte zoo wel, als het hoogfte aanzien in de maatIchappij,
uit alle oorden van Duitsehland, Zwitferland , en de
meeste landen van Europa, bezocht. Buiten L AV ATE s , heeft misfchien nooit een man, die in geene uitgebreicie flaatsbetrekkingen ttond, eene zoo uitgefirekte , veelzijdige briefwisfeling onderhouden, als hij. Hij
vond een vertrouwen , hetgeen weinigen vonden en
vinden; en dat niet flechts bij onneozele, eenvoudige
Christenen, maar bij de verlichtlte, befchaafdfte mcnfchen uit alle flanden, zelfs bij zeer geoefende en geilepene lieden der groote wereld, die hem de diepile geheimen hunner harten en familien toevertrouwden. 1k
zou voorbeelden van dit vertrouwen kunnen bijbrengen , welke iedereen verbazen , menigeen' ongeloofelijk
fchijnen zouden , indien de wereld zoo iets verdragen
kon, en de befcheidenheid zijner kinderen de bekendmaking veroorloofde.
Menige verwarde famine -aangelegenheid bragt hij
rde, menigen nadeeligen familie- breuk heckle 1113,
menigen geheimen druk, die op fa-milien lag, nam hij
weg, niet door flangen-voorzigtigheid alleen, maar
inzonderheid door duiven- opregtheid, allermeest door
het vertrouwen, hetgeen zijn gelaat iedereen' inboezemde, niet alleen hem, wien hij gelijk gaf, niaar ook
hem , wien hij in het ongelijk itellen moest. Wie weet
hoe vele honderden hij door gefprek en brieven van den
dwaal- weg op den regten heeft teruggehragt! Eenige
dagen na zijnen dood kwam er nog een man, die hem
daarvoor danken en nog iets vragen wilde; hij was
eeniglijk daarom herwaarts gereisd.
Het is waarlijk anig in zijne foort, zoo als zijne perfoonlijke tegenwoordigheid werkte. Ook kan ik geene
woorden vinden voor hetgeen zijn gelaat en zijn ganfche wezen uitdrukte. Gelijk die aangezigten het moeijelijkst to treffen zijn, in welke geene enkeje eigenfchap
bijzonder uitkomt, wier karakter eene fchoone verbonding tusfchen kracht , wijsheid en liefde, werkzaamheid en rust, zelfgevoel en onderwerping is;
ZOO

VAN EEN CHRISTELIJK PAAR.

613

zoo last zich ook, hetgeen zulk een gelaat uitdrukt,
het moeijeliikst befchrijven. Deze fchoone vermenging
van vriendelijkhcid en ernst , van zucht . tot mededeeling
en geheimhouding, deze nederbuiging, niet die, welke
zich vertoont door verzaking van zijne ‘vaarde bij minderen
of bij aanzienlijken , maar deze kinderlijke eenvoudigheid
en mannelijke grootheid, verhoogd en geheiligd door de
uitdrukking van godsdienfligheid, van vrome gezindheld, trokken aller batten aan, fchoon zij ook gelled
anders dan hij dachten, en fchoon zij zich ook het
gevoel dezer eigenrchappen niet bewust waren. Alle
vooroordeelen . verdwenen, zoodra men hem perfoonlijk
had leeren kennen , dikwijls zoodra men hem flechts gezien had. Het inwendig gevoel get nigde iedereen'
oogenblikkelijk ,dat JUNG tot vele dingen , die men van
hem geloofcle, niet bekwaam was; dat hem deze of
gene dwaasheid, die men zelfs wel lopenlijk van hem
had Ilaande gehouden, nooit kon in den zin gekomen
zijn. Een groot Vorst had de invoering zijner fchriften in zijne ltaten laten verbieden, wiji men ze hem als
dweepachtig en gevaarlijk bad afgeteekend; hij hief dadelijk het verbod op, toen hij hem perfoonlijk had leeren kennen, werd zijn begunftiger, en, men kan wel
zeggen, zijn vriend. Ook durf ik wel verzekeren, dat
mij nog geen hoofd meer gelijkend aan dat van c sT u s, zoo als ik mij dit vooritel, is voorgekomen ,dan
het hoofd van den verheerlijkten, inzonderheid in zijne
laatfte oogenblikken , toen zijn binnenfte vervuld was
met uitzigten op de verbreiding van het rijk zijnes Heeren.De plaat , naar bet bas - relief van DANNECKER,
gelijkt hem het meest.
Zekere foort van menichen is het daarin onderling
volkomen eens , dat de zalige een dweeper geweest is,
omdat hij, zoo als men het noernde , een fpookboek heeft
gefchreven, omdat hij naar de Openbaring de toekomst
van JEZUS heeft willen berekenen, omdat hij — dit
was zeker bij deze menfchen zijne hoofdmisdaad—hoogeren invloed van JEZUS op de geloovigen , en onlooSs5
Olen-
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chenbare werking van denzelven tot op dezen dig,
Itaande hield. Indien de zalige geloofde, dat de geesten
der afgeflorvenen nog op aarde konden verfchijnen, en
bij zekere omftandigheden verfchenen zijn, dan kon hij
in dit geloof dwalen ; maar het is ten hoogIte gewaagd,
flellig te oordeelen over datgeen, wat mogelijk of onmogelijk is in een rijk , van hetwelk wij flechts dëne
foort , onzen geest, en dezen nog op verre na niet genoeg, kennen. Is zijne theorie niet bondig, dan ftaat
zij hierin gelijk met vele aaere theorien, wier uitvinders men daarom echter geene dweepers geneemd heeft.
Zijn vele, in zijne Theorie der Geestenkunde verhaalde,
gebeurtenisfen niet gefchiedkundig bevestigd , 'of wet
onwaar, dan heeft hij dezelve zeker niet genoegzaam
onderzocht; en hierin is geene dweepeij. Deze ligtgeloovigheid , indien men het zoo noemen wit, itond
overigens bij hem met jets zoo verhevens in verband,
dat men niet wenfchen mogt, dat hij ze niet bezat; met
bet fchoon geloof namelijk ,dat niet ligt iemand onwaarbeden • zeggen of iets overdrijven ken, wiji hij zelf tot
zoo iets onbekwaam was. Indien de zalige de toekomst
des Heeren naar de Openbaring wilde berekenen, zoo
was dat, ook naar mijne overtuiging, eene dwaling,
die men echter ook bij NEWTON, BENGEL en vele
geleerde Theologen vindt, welken niemand voor dweepers verklaren zal. De innerlijke beflaanbaarheid der
wijze van berekenen van BENGEL zal intusfchen niemand, der zake kUndig,loochenen. Die naar een valsch
eenmaal een rekent , kan zeer bondig en kunflig rekenen ; en een ander kan gemakkelijk door het fcherpzinnige der wijze van berekenen medegefleept worden , wanneer hij de valschheid van het eenmaal een niet inziet.
Algemeen, echter, hebben de ijverigfle aanhangers van
JE z u s dikwijls zijne toekomst naderbij geacht dan zij
waarlijk is. Ach! wat iemand wenscht , gelooft hij zoo
gaarne! Zeker , intusfchen, zijn dezen den verwachten
Heer welgevalliger, dan die zatten, tragen , iluimerenden, die altijd flechts zeggen: „ De Heer vertoeft te
ko-
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1:omen ," of ook wel denizen, Indien zij het at niet zeggen : „ Waar is de belofte zijner toekomst ? want van
lien dag, dat de vaders onttlapen zijn, blijven alle dingen alzoo , gelijk van het begin der fcheppinge." (z Petr.
III: 4.) Indien de zalige eene voortdurende werking des
Heeren op zijne geloovigen ftaande hield, dan heeft
hij deze dweeperij(?) met PAULUS, PETRUS, j oAN NES ja met JRzus zelven gemeen. Mijn verheerlijkte vriend was althans zoo weinig een dweeper, dat
hij veeleer niet alleeu door zijnen Theobald, en. ook
door vele opitellen in den Graauwcn Man, voor dweeperijen van verfchillenden aard waarfchuwde, maar ook
door zijne briefwisfeling honderden van dweeperijen
terugbragt, van welke niet ligt iemand anders hen teruggebragt zou hebben, op wien zij niet een zoo onbepaald vertrouwen gefield hadden. Dikwijls zeiden
zijne vrienden onder elkander: „ Indien JUNG een
dweeper is , dan fchenke ons God vele zulke dweepers!
Weldra zou men dan zien, of het met Christelijke godsdienftigheid en zedelijkheid beter of ilechter Itond dan
tegenwoordig."
Menfchen, die den zaligen in het geheel niet kenden, hem beoordeelden near het knorrige gezigt , waarn:ede eenige plaatfnijders hem valfchelijk voorgelield
hebben ,of die altijd eenen zeer godsdienftigen man voor
een' knorrepot houden, hebben hem ook wel daarvoor
verklaard. Maar 'daarover moesten zij, die hem kenden, glimlagchen; men vond niet ligt een' opgeruitnder,, in zichzelven vrolijker man. De verfchillendfle
gezelfchappen kon hij aangenaam onderhouden, en dezelve met vrolijkheid vervullen. Ook zou ik inderdaad
niet weten, wie vrolijker zijn kon, dan een man met
een rein geweten; met het bewustzijn van elken dag
jets goeds to werken, ook in den kring van een goed,
godsdientlig , met onuitfprekelijke liefde aan hem hangend
huisgezin; geeerd en bemind van alle braven, die hens
kenden; met het onwrikbaar, op vele ondervindingen
gegrond, geloof, dat de Heer gunttig op hem nederzag,
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zag, overal, waar het noodig was, zich zijns aantrok,
ett zijn jEzus, zip; Heiland was.
Naar de uiting van vele grondftell ingen in zijne fchriften , hebben velen hem voor ftijf en onverdraagzaam
verklaard; en toch was hij het in 't geheel niet. Offchoon hij ook bet geloof aan vele (ftellige) leeringen
des Christendoms voor onontbeerlijk tot veredeling en
gelukzaligheid des menfchen hield, zoo fprak hij toch
zeker Been ftreng oordeel nit over anderen, wien deze leeringen nog geene waarheid waren, misfchien niet
zijn konden, inzonderheid wanneer hij hen perfoonlijk
leerde kennen. En hierin was hij zichzelven altoos gelijk. Neen ; het werd hem in de tegenwoordigheid van
zoodanige menfchen duidelijk zigtbaar,, dat bet meestal zedelijke, eerlijke , door anderen op dwaalwegen gevoerde,
of met hunne inwendige behoeften onbekende wezens
waren , die men eer beklagen dan veroordeelen moest.
Tot mijne befcbaming moot ik bekennen, dat ik dikwijls itrenger over fommige menfchen geoordeeld heb,
dan hij.
Aan bijna drieduizend blinden , waaronder niet weinige blindgeborenen waren, heeft hij het gezigt wedergegeven. Nooit eischte hij iets voor zijne operation,
behalve de reiskosten van welgeftelden, wanneer hij
eene bijzondere reis daarom doen moest. Van behoeftigen nam hij nooit iets ; verzorgde daarenboven bonderden met fpijs , drank en Jigging. Zijn hart was zigtbaar getroffen, wanneer hij eenmaal zeggen moest, dat
hij niet helpen kon,inzonderheid wanneer de menfchen
van verre weg gekomen waren, hetgeen niet zelden gebeurde.
Titans is hij overgegaan tot den Heer, die regtvaardig oordeelt. Hij is zalig, omdat hij in den Heere ftierf,
van het oogenblik zijnts doods af. Hij rust van zijn
(lastig) werk. Hem is eon aangenamer, uitgebreider
werkkring geopend. Zijne werken volgen hem na. Hij
maait, wat hij bier gezaaid heeft.
J. L. EWALD.

LEvENSISERICT WAN FRANCOIS JOSEPH

TALMA.

617

LEVENSBERIGT VAN DEN VERMAARDEN FRANSCHEN TREDRSPELER.,

FRANcors Josern TALMA.

F

nA Weols JOSEPH' TALMA werd te Parijs van welgezeten orders geboren, welke niet verzuimcien, om hem eene
zorgvuldige opvoeding te geven. In het eerst voor de beoefening van een Yak der heelkunde beflemd, bragt hij verfcheidene jaren zijner kindschheid in Engeland door; maar
toen hij, in eenen ouderdom van vijftien jaren, tot voltooijing zijner fludir.tn, naar Parijs teruggekeerd was, werd hij,
door het bezoeken van het Theatre Francais, door de meesterflukkeq , welke op hetzelVe gefpeeld werden; en door de
beroemde Itunfienaars , welke dit tooneel opluisterden, met
geestdrift voor de tooneelkunst vervuld. Hij had reeds eenige
kundigheden verkrcgen, was in de Franiehe en Engeifche
letterkunde niet onervaren, en zija ligchaamsgeflel, hoewel
niet van de fierkften, ftelde hem in flaat, om tie hartstogten
naar waarheid en ongedwongen uit te drukken. Eene middelmatige, eenigzins ranke, geftalte; regelmatige, , naar de anrieke vormen overi7ellencle,°gelaatstrekken, welke zeer bexvegelijk waren ; eene levende, maar zwaarmoedige, verbeeldingskracht, en eene bijzondere , aandoenlijkheid der zenuwen, gaven hem, bij de beoefening zijner kunst, die gemakkelijkheid om zich op te winden, door welke, alleen de tooneelfpeler in flaat wordt gelleld , om het karakter zijner rol/en in te dringen en zich eigen te maken. Het volgencle geval uit zijne jongelingsjaren is een bewijs dezer aandoenlijkheid. In de kostfchool, waarin hij was , zoude door de leer.
lingen een treurfpel , voorgefleld worden. Hij ze]f moest in
dit auk, de laatfte oogenblikken van eenen vrieud befehrijy en, die door deszelfs vader ten dood was veroordeeld. Door
deze befchrijving werd hij Zoo hevig aangetast, dat hij, ge,
durende de vooraelling, eenen firoom van tranen florae;
zelfs weende hij nog eenige wren na het einde des treurfpels,
en Dechts met moeite kon men hem doen bedaren. Van dit
oogenblik- of had men over zijne ware beflemming kunnen
oordeelen.
Nader zijne fludlen gaindigd waren, keerde hij, voor eenige rnaanden, naar Loden terug. jonge Franfchen,
welke in deze hoofdliad zich bevonden, noodigden hem, zich
met
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mot hen te vereenigcn, om tot zelfvermaak eenige Franfche
tooneeldukjes te fpelen. not nieuwe dezer onderneming wekt e de algemeene oplettendheid, en zeer vele nienwsgierigen
van alle flanden ftroomden claarhan. TA LM A, hoewel nog
jong zijnde, verwierf zoo veol goedkeuring, dat vele lieden
van annzien, en onder dozen ook Lord HA ncou R r, zijnen
vader zochten te overreden, om hem voor het Engelfche tooneel op to Leiden. De vader, eon liefhebber van bet tooneel,
gevleid door den aanleg van zijnen zoon, zoude misfchien
nan dit verzoek hebben toegegeven; ook was de jonge TALN A der Engelfche tale genoegzaam kundig, om zullr eene onderneming to durven aanvaarden; maar bijzondere omftandigheden bragten hem naar Parijs terug. De genegenheid, welke
hij voor het tooneel had opgevac, bragt hem bier in betrekking met eenigen der beroemdfte tooneelfpelers van dien tijd.
juist te dezen tijde lief de Regering de bekende Koninklijlte
Boole de Declamation oprigten. TA L M A trad bier op in de
rol van Orestes, in de 1phigenia ira Tauris. Het bijzondere
y our en de hartstogtelijkheid , waarniede hij deze rol vervul.de, verbaasde wile aanIchonwers. Aanflonds word eon bevel
uitgevaardigd voor zijn debut , en eon jaar daarna, den a7
Nov. 1787, trod hij , in de rorvan Seide , in den Mahomeel
van VOLTAIRE, voor het eerst in het Theatre Francais,
op. Hij verwierf goedkeuring. Van dezen dog of began hij
zich tot kunftenaar to vormen. Hij poogde met de beroemdfte geleerden, met fchilders, beeldhouwers en kenners der
oudheden, in betrekking te komen. Hij beoefende de gefchiedenis, minder om de gebeurtenisfen, don wei 0 M me t de
zeden, gewoonten en karakters van vermaarde perfonen bekend te warden. Hij zocht de ondheidkundige werken to
leeren kennen, en beftudeerde inzonderhe.d de houdingen en
bewegingen, welke de knnftenaars der oudheid afin hunne
beelden gaven. Hij trachtte het maakfel hunner k/eedingen
op te fporen, en befteedde de grootfte oplettendheid op bet
plooifel. Aldus gelukte het hem, de kleeding, welke op bet
Theatre Francais geheel verwaarloosd werd, te hervormen.
Hoewel hij in deze onderneming door de kenners en kunfle..
naars onclerfleund word, bad hi) echter bij zijne kunsrgenoo.
ten zeer vele vooroordeelen te beflrijden, en veel kwaadwilligheid te verwinnen.
De Franfche omwenteling began; flaatstwisten vermeesterden
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den aile barten; ook het Theatre Francais bleef niet vrij
daarva n ; oneenigbeid fcheidde deszelfs leden, en TALMA,
die nu reeds tot de eerfle kunflenaars van bet Franfche tooneel gerekend werd, rigtte, met vier zijner begaafdfte kunstgenooten, een nieuw tooneel op in het Pakis . Royal. Na
eenige jaren, werden beide gezelfchappen, ouder de regering
van het Directoire , weder vereenigd.
In deze gecienkwaariti:3,-e oinwenteling zag TAL at A de gefchiedenis van zijnen tijd, voor zijne oogen , tot een leveed
treurfpel worden ; hij was niet alleen getuige van, maar ook
handelend perfoon bij deze groote maatfchappelijke ftuiptrekking. Welk een leerrijk bock lag voor hem geopend ! Ilij zag
flaatsvonnen ondergaan, en andere opkoinen; alle hartstogten
met elkander in ftrijd; razende redenaars, welke van de
fpreekgeftoelten het y olk opruiden; fronte eerzuCht eu groote talenten, welke van lieverlede nit den fchoot dezer ftormen opdaagden. Hij geloofde .pier die mannen der aloudheid
weder te vinden, welke bij de verwoesting der oude rijken
ecue rot hadden gefpeeld, en welke hij zelf moest voorftellen. Zijne berrekking tot velen van deze perfonen gaf hem
genegenheid , om bonne hartstogten, en , door deze, de diepten van het menfchelijk hart, na te fporen. Op deze wijze
trok bij v-oordeel van die gebeurtenisfen, welke, hoezeer
verderfelijk voor duizenden, zeer leerzaam voor den wijsgeer, geteerde en kuntrenaar waren.
Hij heefr NAPOLEON als Officier, Generaal, Collin! en
Keizer gekend. Toen deze het opperbevel over het leger
van Italic kreeg, Meld TALMA met deszelfs echtgenoote
JOSEPHINE een kind ten doop. In alle ftandsverheffingen
van Iv POT,EON werd TALMA met deszelfs bijzondere wetwil!endheid vereerd, en dikwijls bij hem toegeiaten. Hij
volgde NAPOLEON mar de vermaarde bijeenkomst te Erfurt, en ontving daar van den Rusfifchen Keizer en van den
Herrn van Weimar aanzienlijke blijken van genegenheid. in
Weiinar werd hij aan het hof genoodigd , en hem ter eere
werd de Don Carlos van SCH/LLER gefpeeld. Ook in Julfj
1813 volgde hij NAPOLEON naar Dresden.
TALMA ftond in vriendfchappelijke betrekkiNg met alle
perfonen van bet NapoleontilChe hof. Het oordeel van NAPOLEON over tie menfchen in het algemeen, eh over vele
zuerkwaarciige perfonen der gefchiedeois , heeft TALMA met
voor-
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voordeel weten . te gebruiken ; NAPOLEON zelf heeft hem
dikwerf tot voorbeeld gediend, want T A L M A had gelegenheid , om denzelven in zeer gewigtige oogenblikken te befpieden; zijn gelaat, zijne gebaren, de toon zijner ftem, at.
les was leerzaam voor hem.
TALM A zag werkelijk gebeuren, war men tot ou toe als
avontuurlijk en overdreven in de gefchiedenis had befchouwd.
Nadat hij in het verloop van dat vijfentwintigjarig treurfpel
Van zoo vele buitengewone gebeurtenisfen getuige was ge
weest en zulke buitengewone karakters had leeren kennen ,
werd hij overtuigd, dat het treurfpel op het tooneel niet zoo
verre buiten de grenzen der waarheid ligt, als men gemeenlijk gelooft, en dat, wanneer hetzelve niet altijd natuurlijk
fchijnt, de oorzaak daarvan niet ligr in de meesterlijke treurfpelen der Franfchen, maar wel in het onvermogen, om dezelven eigenaardig voor te flellen. Om deze reden heeft hij,
met onvermoeiden ijver, getrecht zich te beveiligen voor die
overdrevene manier, waarmecte tooneelltun g enaars meestal de
helden vertoonen. Dezelven edel en eenvoudig voor te ftellen , was zijn doel , zonder daarom in den toon der dagelijkfche gezellige mat te vallen.
Eene hevige , zennwziekte, welke hem vddr den jaren beving, was- niet zonder nut voor hem, ten aanzien zijner
kunst. De bijzondere gevoeligheid , verbonden met eene die.
pe zwaarmoedigheid, welke deze ziekte bij hem achterliet,
gelde h'em in . flaat, om in den geest zijner rollen nog dieper
in te dringen, en gaf aan zijne ftem eene grootere uitdrukking,
eenen hoogeren grand van gevoel. Van nu of was hij dikwijis genoodzaakt , de losbarfting van zijn g'evoel en van zijne
sandoenlijkheid te matigen, in plants van dezelven kunstinatig op te wekken. sedert dien tijd heeft hij zelden eene aan.
doenlijke ;01 gefpeeld, zonder wezenlijk tranen te florten.
Dezelfde ziekte, welke dreigde hem in het graf te zullen flepen . , .is het tijdflip geworden, vanwaar zijne tooneelkunflige
krachten hare geheele ontwikkeling hebben verkregen. De
waarheid dezer opmerkinge wordt van alle ku6 g enaars bevestigd, en door niemand volkomener gevoeld, dan door T A L.
NIA zelven,
T, ALais. is eerder van eene kleine dan groote ligchaamsgefinite; zijn geftel, vier zeer fchijnt meer teeder dan
krachtig, meer fentimenteel dan floffetijk te zijn. Hoewel hij
than
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thans misfchien vijftig jaren mid is, ontdekt men op zijn
gelaat de blijken eener voorinalige, krachtig geteekende
fchoonheid, en in zijne gelaatstrekken leest men de kracht
zijner ziel. De geheele omtrek van zijn gezigt geeft dat
diepzinnige en donkere, ja tragieke te kennen, hetwelk hem, door de aanhoudende beoefening zijner rollen,
is eigen geworden; maar deze donkere omtrek wordt door
eene aangename bevalligheid niet alleen verzacht , maar uit de
ineenfmelting van deze twee niterflen ontffdat een waarlijk be.
langrijk gelaat: en in zijne, hoewel zeldzame, maar dan ook
te ilerker fprekende ligchaamsbewegingen, fchitteren kracht
en bevalligheid.
In gezelfchap is T ALM A zeer beminnenswaardig. Het is
onmogelijk, eenvoudiger en befcheidener te fpreken, te handelen en zich uiterlijk re gedragen, dan deze groote kunftemar doer; het is niet mogelijk , toegankelijker voor een ieder te zijn, onaangezien zijne uitgebreide betrekkingen, on.
aangezien de dagelijkfche bezoeken van vreemdelingen, weIken de roem tot hem trekt, onaangezien zijne vele bezigheden en oefeningen. Men is .waarlijk eenigzins verwonderd,
in dezen kunftenaar, welken de verbeelding ook in de wezenlijkheid als een' Koning fchildert, buicen het tooneel,
eenen man te vinden, die zich voordoet als elk ander eenvoudig man van befchaving, vooral, wanneer men bij ondervin.
ding weet, met welke verwaandheid en aanmaciging menig ander kunftenaar, zelfs van middelmatige en geringe verdienften, zich gedraagt.

IETS WEGENS DEN FRANSCHEN KLUCHTSPELER, BRUNET.

IJeze tooneelfpeler deelt den roem, welken hij door geheel Europa geniet, flechts met TALMA; zelfs KEMBLE
verklaarde, bij zijne terugkomst nit Frankrijk, dat BRUNET
de eenigfte tooneelfpeler van dit land ware. En dezen roem
geniet hij reeds langer dan twintig jaren; en altijd flroomt
het publiek naar de voorflellingen, waarin het BRUNET en
zijnen focrisfe (eene foort van Arleqtrin of Truffaldin, waarvan men niet regt weet, of hij tot de gekken, dan wel tot
de wijzen behoort) kan zien. Waarin befiaat deze aantrekkende kracht?
MENGEL1V. 1817. NO. 13.
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B Ito NET bezit tie kunst, om die domkoppig vernufttgen
die opzettelijk -onbetiachte knapen, welke men in nieuwere

tijden meestai Jocrisfen noeint , met eene waarheid en vrijInk! voor te itellen , aan welite, tot eene ware kunstvotiimaktheid, niets ontbreekt , dan meet duidelljkheid in de k g
-raktefchn.Hijwdmotefijnlpu
Op te vatten en te vertoonen; ook niet de rninfte beweging
fchijnt ongepast of ftrijdig met de eenheid van bet karakter. Daarbij heeft zijn fpel de verdicufte, dat het, zonder
elle uiterlijke middelen, zich eenig en aileen op die innerlijke
tverking bepaalt , welke eene tooneelkunitige voorftelling kan
voortbrengen. Zonder uiterlijke beweging, fpreekt hij dikVijls met de eentoonigheid van eenen ftervenden; in toorn
en in vreugde is zijn uiterlijk voorkomen niet antlers, dan in
het oogenblik, waarin hlj , zijnen beer verwachtende, in
flaap vast, — en juist hierdoor brengt hij de treffendfte uitwerkingen voort. Alles is een zoo geli.;kend aforukfel der
ratuur, dat men meent, overal foortgelijke verfclOilelen te
ontmoeten; en men vindt het onderhoudend en behageliik,
dezelven_ op het tooneel te zien verfchijnen, daar zij, door
volmaakte eenheid, tot een levendig geheel zijn verbonden.
Maar deze eenheid bereikt B R UNET niet op den gewonen
weg der kunst, maar wel door eene bijkans tot verzadiging
beoefende routine ,'welke bij hem eenen trap van doelmatigheid en verband heeft verkregen , waartoe zich anders ahem
de kunst kan verheffen.
Binnen dezen naauwen kring, echter, is nRUNET ook beperkt, en bier is hij altijd dev:Ilde onnooze r e, en altijd op
dezelfde wijze, maar in verichillende betrekitingen. En, bij
ai deze eentoonigheid, gaat er geen woord uit zijnen mond,
betwelk niet door een laid lagchen gevolgd wordt. Waar;n
de ware reden hiervan ligt, zoude men niet ligt kunnen bepalen.
Onder au oN PART , echter,, heeft BRUNET ook eene
ftaatkundige rol gefpeeld. Terwijl axles, aanzienlijk en goring, voor den alvermogenden zich boog, waagde het s R UNET alleen , als een levende PASQUIN0, den dwingeland
door onophoudelijke vernuft-freken, woordipeiingen en puntdichten te hekelen; en de overweldiger van Europa, welken
deze herhaalde heltelingen eindelijk onverdragelijk werden,
waagde zich niet aan dezen tooneelkunfrenaar, welken zijne
braaf.
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braafheid en de roem zijner bekwaaniheden tot beukelear
dienden, en die de Reveling des y olks was. Langen tijd vergenoegde men zich met verwijten en bedreigingen, welkd
BRUNET dan des avonds weder zoo geheel vergeten had,
dat hij er gedurig nieuwe verdiende. Wanneer hij het te erg
had gemaakt, en wanneer niets meer hielp, bragt men heat
aanftonds na de vooritelling, voor korteren of langeren tijd,
in de gevangenis. Dan vergaderde'de menigte op zijnen weg,
en omlingelde hens met blijken van goedkeuring; hij echter
zeide dan Vriendelijk: Faites-tnoi place, je vaii eti
prifon.
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(Naar bet Fransch van

LEMONTEY.)

Het Was op het elude der vijftiende eeuwe, dat
D it

sit VII den troon beklom, nadat hij volgens de ge'woonte van zijnen tijd — zijnen voorganger om het level
ge:)ragt bad. Hoewel hij een dwingeland, dweeper en gieriganrd was, noemden hem echter de frnaije vernuflen van LOH den den s A I. o iss o van Engeland. De Salomonilche Wiitheict
van dezen Vorst beftond echter alleen ciaarin, dat hij EDUARD PLANTAGENET, de laatfle fpruit van het Porkfche
geflacht, in eene gevangenis we' bewaarde; welke wijsheit4
vele outevreclenen in de Provincien verwekte, alwaar me'
zich corder door bartstogten last wegflepen.
De Engelfchen waren te dien tijde onbeflendig en ligtge4
loovig, onktuidig en wreed; maar, daar men van de menfebeti
niet sneer kwaads moet zeggen dan zij verdienen, moet
er tot miin groot leedwezen bijvoegen, dat zij geent wij4geeren waren. Dit wilt een Monnik in Oxford, genaamd RI.
Cu AR tics tat oN, zeer wel, toen hij het plan beraamde, o ui
bun, op zijne wijze, dien Vorst terug te geven, wiens 6'0
tangenis zij betreurden. Zulk eene geweagdt onderneniing
was maar een {Pei voor dezen listigen, welken reeds zijsi
kleed voor elke flraf beveiligde. Heer over geheel Engelantii
wanneer zijn plan gelukte, en tertiggeeischt door den Pans,
wanneer het Hecht uitviel, waagde de Monnik daarbij niert
Meer, dan de Goden van HOAIERUS ) toen deze elkander
klopten.
Tc 2
Te
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Te dien tijde leeide in Oxford een man, genatimd s
een Bakker van beroep, de echtgenoot van eene
dweepfter, bij ongeluk, en de vader van eenen lieven jongen, bij toeval. De Monnik s tAI oN, welke de Godfpraak
van dit huisgezin was, befchermde den man, beftriurde de
vrouw, en beminde bet kind met eene bijzondere teederheid. In deze duistere buisbouding, nu, vond zijn listige
geest het middel, om zijn vaderland te hervormen.
Onder het voorgeven eener reis , verzocht vader s I M o
de ouders , om hem den kleinen SYN ME L mede to geven.
Dit werd toegettaan, en hij vertrok met den jongen. Maar
naauwelijks was hij in bet klooster van bet naburige Graaffchap aangekomen, tom hij aan de ouders fchreef, dat de
Voorzienigheid over .hunnen zoon befchikt had, en dat dezelve in eene rivier verdrouken was. Hij verzelde deze logen met eene frnaije preek over de zwakheid van het vleesch,
waardoor vrouw s YN ATE t. zoodanig getroffen werd, dat zij
Met denen traan vergoot, en dat niet een blaadje van de rozen
op hare wangen verwelkte; terwiji evenwel haar man ontroostbaar was.
De Monnik had goede redenen, aldus te handelen; dit kind
moest eerst fferven en vergeten worden, voordat zijne flaatkunde aan betzeive een nieuw 'even kende bezorgen. Met
her waste voornemen, om aan de Engelfc/2e natie den vermeenden zoon eons Bakkers voor den verdwenen Prins ED U A R
te geven, zocht hij zorgvuldig tale blUken dezer gewaagde
gedaantewisfeling te vernietigen. Bovendien matigde zich de
Monnik, bij deze groove onderneming , niet meer roem aan,
dan hem toekwam, en dankte den Hemel daarvoor, dat doze
zich verwaardigde, zijn eerfle medehelper te zijn, omdat dezelve aan bet gelaat van den jongen s YNMEL de voornaamvan bet geflacht der PLA NTAGENETS had me.
ite
degedeeld; bet zij
om door deze gelijkheid de Koningets
te vernederen, of de Bakkers te verbeffen.
SIP/ION hield zich onvermoeid bezig, out zijnen leerling te
volmaken, en een Koningskarakter op eenen Janhagelsflam te
griffelen. Hij begon ciaarmede, hem op zijne eigene manier te
onderwijzen, zonder een van die boeken te hebben gelezen,
*melte, in verfchillende tijden, over de opvoeding van eenen
Vorst gefcbreven zijn, en verkoos tot ondermeester bij zijne
Majesteit den klokluider des klonsters, een oorfpronkelijk
6c•
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teriie, dat de toonkunst bij zijne klokken en de wapenkunde
bij de gefchi/derde glasruiten der kerk geleerd, en, alleen
door ziehzelven, het zoo verre gebragt had, dat hij
nen en- praalgraven, tot volkomen genoegen van den Adel in
het dorp, teekende.
Dit was de man, met welken s s Bs ON de opvoeding van
den jongen s YNMEL decide ; enter behield hij de ilaatkunde voor zich, en Het san den klokluider de weteufchappen,
tie zedeleer, de kunilen en de overige kleinigheden der opvoedinge over.
Onder alike leermeesters maakte SYNMEL verbazende vorderingen. — Hij is s volinankt! riep tie klokluider. — Maar
al te zeer , hernam s I M ori, die verder dacht ; zijne leerzaamheid doet inij . khrikken. Wie zal aan zijne hooge geboorte gelooven , wdrineer hij geene behoefte gevoelt, om te
beveleu, of om lastige lieden te verwijderen. Onze kweekeling is nog niet dichterlijk genoeg voor eene omwenteling. —
Laat lnij maar begaan, hervatte de klokluider; een weinig
onbefchaamdlield leetc de mensch ligc; daarcoe is den voorbeeld voldoende. — Hij brags den jongen S YNMEL iu een
Bureau van Douane, en na twee bezoeken was hij volmaakr.
Na alle deze voorbereidingen begon s sin o N den knoop zijner flaatslisten te ontwikkelen. In het eerst verfpreidde zich
ten dof gerucht, dat Prins EDUARD nit zijne gevangenis
ontkomen was. SYNMEL en zijn geleider verfchenen fpoe.
dig en geheimzinnig in de verfchillende burgten der Graaffaiappen Warwick en Leicester. De verbeeldingskracht en het
gerucht, deze getrouwe helpers van het bedrog, vatteden dezre weldra op , flrooiden ze nit, en maakten ze
vruchtbaar. Na cone maand had wel niemand nog den jongen
held gezien, welken de Hemel zelf nit deszelfs gevangenis
bevrijd had, maar elkeen geloofde hem gezien to hebben.
Hetgeen waar is, blijft waar, hoezeer wij ons ook daartegen
Verzetten ; maar hetgeen wij droomen, is ons eigen maakfel.
Maar deze inwendige drijfveren waren niet de eenigen,
welken de Monnik in beweging brags. Reeds was de getrou•
we klokluider als gezant mar die Hertogin van Bourgon.
die afgevaardigd, welke, door haren onverzoenlijken haat regen HENDRIK VII, den bij naam van De JUNO des Konings
van Engeland verkreeg. MARGARIET - zelve had reeds te
dikwijls van de fabel eens SYNMELS gedroomd, om dezelTt3
vs
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y e niet aanflonds te gelooven. Oogenblikkelijk verkocht zij
bare fieraden, kocht een klein Duitsch leger van de beste
foot, en zond hetzelve aan haren doorluchtigen Neer, den
13,11ns ED U A R D. Zij zond hem , 00k vier der beruchtfle rnis.
noegden van Engeland, welke naar hear hof waren gevlugt,
Zil gelastte dezeiven, de Ministers des jongen Konings te
ziju, hem te helpen om het welzijn van zijn y olk te bevor.
deren, en zoo als de gewone fpreekwijien bij elke troonbelchnuning verder luiden.
S YliDaEL fprong van blijdfchap, toeu hij hoorde, dat
gp,lk eene hooge verwante had ; maar s I m ON fprong niet.
Het Duitfche leger kwam hem wel te pas — want dat flaat
maar toe, zonder redeneren — maar die; vier Ministers gavep
can zijne eerzucht eenen geweldigen foot. Er konden naauw2lijks geduchter mededingers gevondei warden, clan deze
vier,
De eerie was de oude Graaf VAN K t L M AR, een ernfig,
voorzigtig en zwaartillend man, door eerzucht opgeblazen
floor arbeid afgefleten, welks fijnheid, vastheid en verhevene
flapeloosheid aide haven van Europa genoegz,aam kenden.
Na hem kwam de oude Bisfchop VAN NORWICH, dieri,
ginnig, minzaam, en geeerd alsof hij reeds dood ware; een
wan, welken de milde natuur eenen korten, zuchtenden adem,
pen altijd in tranen zwemmend oog, en eene eerbiedwaardige
bleekheid had gegeven,
En wie heeft nook van den derden hooren fpreken? Het
was de onvergelijkelijke Kanfelier BROUGHTON, de altijd
vurige donderaar van het fpreekgefoelte, een ijverig, geleerd
pn 1pitsvindig redenaar, die even gefchikt was out eene vergadering van geestelijken te beheerfchen, als om een oproep
van matrozen te beteugelen; een man, die bedWeimde wan.
peer hij niet overtuigen kon, loog zonder blozen, en ache
uren achtereep fprak zonder drinken.
De yierde, de fehoone L o V E L, mogt, zonder vermetelbeid, deze beroemde mannen verzellen. Dezen zoon van
TiERKULEs en de Bevalligheden, dezen fievigen rijder en
liemeIfchen danfer kwam nicmand bij in de regeling van feesten. IIij werd van het gemeene Yolk bijkans, aangebedep,
Like partij, Welke hij koos, werd aanfloncis ook dooride
' hat van Etii., ciami verdedigd. MAR GARIET kon hem flieC
Elea
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, vertrekken, zonder te zuchten; en milk ten zucht is
meer waard dan een groot lofclicht.
S 1 M O N begreep zeer wel, dat hij zijne onderneming sneer
zoude benadeelen dan bevoordeelen, wanneer hij voor deze
mededingers de baan (loot; 001t deed hij niet gaarne anderen
kw ad, wanneer zulks hemzelven nadeel toebragt: daarom
befloot hij' de gelegenbeid of te wachten, welke zii zelven
hem zouden geven, om hen, op eene onfebuldige wijze, to
verderven. — Tot het behagen van een fink is de keuze des
tooneels even noodzakelijk als de titel; en menig fink werd
in de hutten nitgetioten , hetwelk in de paleizen werd
juicht. Eenige overdenkingen op dit punt bepaalden SIMON*
OM let - land tot het tooneel zijner ontwerpen te molten.
Hij reisde dus met zijnen kweekeling naar Dublin. Zij reisden Met nls vervolgde vlugtelingen, maar veeleer als wraakengelen des Hemels. Het was een vermaak om te hooren,
hoe de jonge, vijitieniarige $ Y N rn EL, met zijn onfchuldig gehat , de geheele genealogie der PLANTAOENETS cpzeide ,en
welke anekdoten hij van het hof van EDUARD IV, en van
zijne eigene gevangenis, verhaaide. Welk eerie geestdrift! Welk
een toefiroomen des y olks van alle zijden! Hoe vele eeden
van getrouwheid, medelijden en teederheid! — Kortom, hurl.
ne reis geleek eenen zegetogt. Maar de Inisterrijkae zege•
praal wachtte hen in Dublin; eene ftad, waarin men, wat
rede betreft, meer lei is, dan in alle overige.
Zij waren naauwelijks drie dagen in deze t riad, toen eene
talrijke menigte y olks voor het raadhuis vergaderde, en met
ten onfluimig geraas begeerde, den Prins re zien. S r NM E
werd op eerie bank geplaatst en door vier matrozen gedra.
gen, en bekoorde ae menigte door het naive zijner logens.
Een uit het y olk riep: Prins ! gij zijt warm ; drink! en reikte hem een Bias malvoifie- wij n toe. Aanf,tonds gaf SIMON
den Prins eenen wenk, en deze lIoeg deli perloon het..glas
nit de hand, en vi I zonder bewustzijn ter aarde ceder. o
List! o wonder! Men herinnerde zich tergond, dat de Hen.
tog VAN CLARENCE, des Prinfen vader, in een vat Mak,
voifre verdronken was. De alkeer, welken '$YNMEL op het
gezigc van dezen wijn gevoelde, was een blikfem des He•
Inds, een fchreeuw des bloeds, en elke tegenwerping moest
voor.deze kinderlijke Ilaanwte wijIten.
glen

ktort hierna trad eg ue menigte vrouweu in de zaal , met
ems
Tt4
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eene kroon van gepolijst koper, welke de berchermvroutir
der naburige kerk haren veelgeliefden EDUARD VI zond.
Twintigduizend getuigen waren gereed met hun levee te bevestigen, dat het ftandbeeld van EDUARD V van deszelfs
voetftuk afgeklommen zij, en de kroon van het hoofd hebbe
genomen. SYNMEL wordt met algemeene toejuiching tot
Koning uitgeroepen, en door de geheele flad op de handen
gedragen, order het blijde gejuich der menigte, welke zich
met hare eigene dwaasheid vermaakt. Spelen, feesten en verlichtingen volgen onophoudelijk op elkander. Nooit was er
eene vrolijkere wanorde, nooit eene vermakelijkere regering.
Maar helaast deze fiaatkundige vastenavonden zijn van korten
duur. De menfcben, welke zoo veel moeite doen voor hurl
vermaak , zullen nooit confequent genoeg zijn, om eene regt
dwaze en tevens duurzame bacchanalifche regering te vestigen. Voor het overige moet men toellemmen, dat eenige
faturnalifche eeuwen voor onze droevige rijden regt heilzaatn
zouden zip].
De achtfte dag der feesten eindigde met het ontfchepen des
Duitfchen legers. De vier afgezanten van MARGAR1ET vertoonden zich niet aanflonds. Elk van hen wenschte de lieveling des Konings te worden, haatte de drie anderen en omhelsde dezelven feeder. Hebt gij wel eens, na eenen regen,
eene kat over de ftraat zien loopen , hoe zij, met hare pooten, omzigtig de naauwelijks wit gewordene punter der fteeilen Aldus en nog komieker : is de verlegenheid eens
hovelings, die op dens te midden van eene vreemde luchtfireek en under nieuwe menfchen geworpen wordt, en overtuigd is, dat zijn geheele geluk van den eerflen flap afhangt,
weaken hij doen zal.
Zonder affpraak, lieten de vier Ministers bij den eerwaarden Pater s tat ON om eene geheime bijeenkomst verzoeken,
welke bun ook , op verfchillende uren, werd toegeflaan. Hun
plan was, den Monnik voor zich te tvinnen, en hem dan weg
te jagen; en vooral, om door hem het karakter en de zwakheden des Konings te leeren kennen, hetwelk altijd het hoofdoogmerk der belangzuchtigen Maar, het zij nu, dat de
Monnik, nog listiger dan zijlieden, eene grap met hen wilde
hebben, of dat diepere inzigten hem daartoe bepaalden, hij
fchilderde voor deze beeren, in vertrouwen, de tegenflrijdiglie rafereelen, Het was de belijdenis van den vos.
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De Koning is een geheel volmaakt. mensch , zeide S IM O
tot den Bisfchop VAN NORWICH; maar bet ongeluk heeft
hem tot den drank verleid, 'elken dag is hij regelmatig even
dronken als elk opregt Engelschmaa. — De Bisfchop dankte,
en ging zachtkens brommende henen: Men moet dus drinken!
De Koning is een geheel volmaakt mensch, zeide s 'Mon
tot den fchoonen L o VEL; maar het verdriet heeft hem zie..
kelijk gemaakt, en de vochtigheid zijner gevangenis beeft hem
zoodanig de jicht door het hgchaam gejaagd, dat wij tot nu
toe vergeefs gepoogd hebben, hem daarvan te bevrijden. —
De fchoone L OVEL overlegde voor het eerst in zijn leven,
en begon te twijfelen, of de gezondheid wel lets goeds zij.
De Koning is een geheel volmaakt mensch Iluisterde s
MON den Kanfelier BROUGHTON in het oor; maar hij is
ontzaggelijk bedeesd, waarvan een belagchelijk en niet meer
te genezen flotteren oorzaak, is. — .De redenaar zeide bij het
hengaan tot zichzelven: Het ware eene groote lompheid,
wijzer te willen zijn, dan zijn Heer.
De Koning is een geheel volmaakt mensch , zeide srmo
tot den Graaf VAN kir, MAR ; maar hij is nog regt kinderachtig. Hij kan flechts lieden van zijnen ouderdom bij zich
verdragen; en zelfs mij last hij dit fomtijds duidelijk gevoelen. — De oude Graaf ging henen, en zeide, terwijl hij met
voet en , ilok op den grond flampte: Goddam ! ik moet weder
jong worden; ik wil naar eene min omzien.
Deze eenzelvigheid in het gedrag der vier hovelingen was
een gevolg banner natuur. Zulke zielen worden door een fijn
inftinkt geleid. Daarom gedraagt zich, in foortgelijke omflan.
digbeden , de een als de ander, en naar dezelfde onveranderlijke grondbeginfelen, near , welken de fpin hare draden treks
en de oester hare fchelpen vereenigt. S im oN , die met deze
theorie bekend was, lief den Koning eene afkondiging onderteekenen, waarin de Ministers benoemd waren, en de
dag blamer voorftelling bepaald werd. K I LkAlt werd tot
Befluurder der Schatkist, BROUGHTOD tot Minister van
justitie, L o v EL tot Opziener der Heffingen, en de Bisfchop
VAN NOR w I c II tot Groot- Aalmoezenier benoemd. In deze
vier benoemingen vond de Koning het middel , om het geld
der goeden en het •leven der boozen te winnen, op deze wezeld zich flaande te houden en zich voor de andere te bevei-ligen; ,hetWelk ongetwijfeld een regt eerlijIt beilaan verzekert.
Tt5
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SIMON droeg zorge, dat de vooritelling der Ministers met
de meeste pracht zoude plaats hebben. De Koning glinaerde
op zijnen croon van onechte fleenen. Ann deszelfs voeten
Rat de vrome Monnik , en nam het gelaat eens Opperpriestera
van eenen anderen JOAS aan. De begeerte, om de gelukkigen to zien, welke tot zulke hooge waardigheden verheven
waren, was zoo groot, dat de zaal met eene verbazende menigte menfchen was opgevuld. Het gezigt was overheerlijk,
de oplettendheid buitengewoon, en de lithe bewonderenswaardig.
• De Kamerheeren meldden den Graaf VAN KILISIAR eon,
en ziet daar! • er trad een danfend jong Heertje binnen, dat
Rile Dames belonkte. Zet dezen Page voor de deur! riep de
Ceremoniemeester. o Verrasfing! bet was K IL M A a tells
overdekt met alles, wat de mode fierlijks verzonnen had. Hil
lad zich blonde, golvende lokken aangelegd, zijne wangen
epgebtazen, zijnen built gefnoerd, en met de fchoontle
vleeschkleur de holten van zijn aangezigt overfmeerd. Zijn
netts -- diet] hij gaarne korter zonile gemaakt hebben — was
bet denige oude overblijffel, hetwelk uit deze algemeene wedergeboorte nog eerwaardig niatak. Kortom, men kon deze
fignur zeer gep g st met dien nachtvlinder .vergelijken, welken
de natuurkenners Doodgrayer heecen. De gefchilderde Minister naderde den croon met eene betooverende levendigheid,
lief eenige woorden glippen,-waaraan wel de helft der rudeklinkers ontbrak, en zeer verheugd, dat hij den Vorst had
zien glimlagchen, viol hij op eenen, voor hem geplaatflen,
zetel neder, en fpeelde met de beeldtenis eener Dame, welke aan eene gduden keten om ziinen hall hing.
De aanfchonwers waren nog niet van hnnne verbaasdheid,
ever deze zeldzame herfehepping, heraeld , toen men den
Groot-Aalmoezenier aanmeldde. De menigte viel op hare
knien, om den zegen van dezen eerwaardigen, in 't voorbij.
pan, op to mar de Prelaat was zeer verwijderd
van &mann ce denken; want, wautrouwende aan zijne kunst
van nabootfing, bad hij zoo veel druivennat binnengeflort,
dat deszelfs overwegende kracht niet meer twijfelachtig was.
Zijne kleederen, welke onordelijk om zijn lijf hingen, be.
dekten hem naanwelijks. De zuchten, welke' hij als naar ges
woonte loosde, hadden niet meer dien reuk van heiligheid,
weiken de vreme zielen enders gretig opvingen; en de robilpen
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teen op zijn gelzat deden den grond, waarop zij rusteden,
Dog bleeker nitzien. Ilij waggelde her- en derwaarts in de
Baal, prevelde onverflaanbare woorden van keulten . en header,
liet voor het oog des Konings een fpel kaarten nit zijne mouw
vallen, en werd eindelijk, niet zonder moeite, in eenen Imbuing/toe' geplaatst, waarin hij het lot van een liedje
de, hetwelk niets dan drinken„ en vrolijklieid ademde.
Het binnentreden van B R,0 N gaf eenen .ademtogt vat,
hoop. — Maar welke verbazing! Die dapne r e flrijder op he
veld der welfprekendheid naderde zoo bedeesd als' een lid lief
Oppofitie - party , welke zich daags te voren aan het 1V1iniste,
rie verkocht heeft. Hij opende den breeden mond,-Maar et
kwam niets uit. Eindelijk fpantle hij alle ,krachten in, Rot,
terde het een en ander, hetgeen niemand .verftond. De woorden bleveu tusfchen zijne tanden- zitten; de tweede lettergreep wilde den eerlen niet op den behoorlijken tijd volgen,
en to,ch drong zich de derde reeds-met eene ongeloofelijk0
fnelheid voor. Hij eindigde z‘ijn laug lotteren met twee vazinnen, welke een algemeen gelach verwekten.
SyNMEL genoot daarbij Oen Koninklijk vermaak; tie aanfchouwers zwoeren , nooit meer de faam te gelooven ;. 'mar
niets evenaarde den morn der drie Ministers, Coen zij, te,
genover elkander zittende , :nit hunne verfchillende rollen
ontwaarden, dat zij bedrogen waren! Zij vestigden grim/Mgt
oogen op den Monnik, wiens honend grimlagehen hun lcheeft
te zeggen: Ik wilde beproeven, mijne lieve vrienden, hoe
verre de heersch— eerzucht eenen ernsthaftigen, mien
Ileiligen, en eenen wijzen zouden kunnen brengen.
Intnsfchen waren de vrouwen reeds op de banken geklommen, om , den fchoonen LovEL beter te kunnen zien. Hij
verfcheen, van het hoofd tot de voeten in doeken, kusfens
en bontwerk gewikkeld, als een halfdoode, wen- op eens een
verward gedruisch van buiten de opiettendheid der geheele
vergadering tot zich trok. Het y olk had eenen koeriet van
zijn paard getrokken, en 'fleepre hem voor den troon, zon.
der hem tijd te laten , adem halen, of zijne liarzen' nit te
trekker. De arme man was zoo buiten adem dat hij niet
fpreken kon. De nieuwsgierigheid der aanwezigen was On.
uitfprekelijk, en vertraagde door haar ongeduld nog datgene,
war zij wenschte to vcrnemen. Toen de koeriet eindelijk
weder lucht kreeg, klonk -ale lijaing , nit '-zijnefi' monct, -kr
HEN.
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r4D R nt VII met haastige "fchreclen naderde, dat hij een
EDUARD als
voorwerp van overreding medebragt.
Op deze tijding, waardoor het kluchtfpel der hovelingen
een elude nam, ontftond eene algemeene verwarring. De dapperen zochten hunne wapenen,-en de bloodaards fpraken zoo
fraaije woorden, dat de Spartaanfche jongelingen zich deze/ye niet behoefden te fchamen. — Ik zode thaws eene fchoogelegenheid hebben, om eenen veldflag te kunnen befchrijyen; dan, daar zulke moordtboneelen in onze - eeuw niets
nieuws zallk man eenvoudig melden, dat bet leger
van, den oneclaten •EDUARD door dat van den echten HENIbRIK VII geheel vernietigd werd.
De vier „Ministers vlugtten ;log dien zelfden dag, ten gevolge van bun bewonderenswuardig inftinkt. Allen werden
gedood of •gevan. gen genomen. Zij , die door het vijaudelilk
zwaard niet werden afgemaakt, wacbteden bevend het vonnis
of , de genade hues Meesters. De Monnik SIMON keerde Haar
zijn klooster terug, om daar verder, in het klein, listen te
fmeden. De fchurken kwainen er gelukkig door; de bra y en
werden gehangen, en sYNMEt. werd keukenjongen bij den
mieuwen Kilning.
Aldus gaf de Hemel aan het geflacht van LANCASTER
eenen troon en roem; aan dat Yvan sINME L eenen haard en

BE

leger tot voldoend bewijs, en eenen anderen

rust.

DANE-ADRES VAN GERMANIA AAN GALLIA , EN ANTWOORD
DER L&ATSTE.

(Naar bet Hoogduitsch van T. H. FR/EDRICH.)
Dierbare Zuster!

Wel zijt ge mij eene dure (dierbare) Zuster! niet van wege

de kleine geldfommetjes, welke uwe zusterfchap mij kostte;
want, lieve Hemel!. wat toch zijn alle Contribution, Requifitien, en uitgaven voor uwe artikelen van Luxe, bij die ontelbare weldaden, waarmede gij niet ophoudt mij te overtlelpen: bet is veeleer het gevoel der innigfle dankbaarheid, welke u dit zoete bijwoord wijdde.

DANK-Aims VAN GER1VIANIA AAN GALLIA , !NZ.

633

Veelligt zult gij het weder op rekening van mijn Noordelijk ftellen, dat mijn dankgevoel zich tot heden in
geen formelijk Adres Iucht verfchafte: doch het is maar si
te waar, dat de eigenlijke grond dier achterlijkheid in mijne
coenmalige onmondigheld gelegen was. Thass, daar gij mij
eindelijk de tong ontbonden hebt, en ik in fiaat ben, mij ,
met eenige vaardigheid en elegantie, in menfcheUjke, dat beet
in Franfche, fpraak uit te drukken; thans, daar mijn verfland
dien graad van rijpheid heeft bekomen, dat ik vermag in te
zien, dat in een paar regels der Pucelle of Porcelle d'Orleans
meet wijsheid is befloten, dan in de droomerijen van eenen
LEIBNITZ en RANT, en weer pazij , dan in al de fottifes
van zekeren lifonfieur DE sQUILAIRE (SCHILLER): thans
is eindelijk het tijdftip daar, dat ik de uiting mijner dankbaarheid niec !anger kan bedwingen.
la, dierbare, innig vereerde Zuster! gij alleen zijt het, die
mijne kinderen uit het flijk der barbaarschheid hebt getrokken, waarin zij finds eeuwen verfmachtten. Zonder u lagen
zij nog in hunne wouden op beerenhuiden uitgeftrekr, en
dronken hunnen zuren eikeldrank; terwijl zij thans, op weel.
derige fofa's rustende, liqueur, chaud d'eau, bouillon en
manacle Ilurpen. Gij voerdet fraaije zeden, wetenfchap,
kunst en fpraak bij hen in. U alleen hebben zij het te danken, dat men hen thans met eenig regt onder de menfchen
telt.
Doch, laat mij eenige uwer hoofdweldaden opfommen.
Gij waart het, die mijne ongepolijste Heeren-zonen in geIlepene Illesfieurs herfchiept, en linkfche plomperds in geoefende
petittraitres en aimables rouds vervormdet, die met beminneIijke frivolite( en libertinage gefuikerde ontuchtigheden weten
toe te dienen, en door uitgezochte fleurettes onfchuldige meisjes te verleiden. Gij waart het, die mijne gehuwde dockers
van !W y e en vervelende Huisvrouiven in vrijpostige en onderhoudende Dames veranderdet, welke in hare coteries met
vaardige tong en verwonderlijke routine de fijnfte equivoques
debiteren, en in de goddelijke kunst van hare mannen te
beheerfchen en te duperen bet meesterfchap.bereikt hebben.
Gij waart bet, die uic mijne ongevormde, eenvoudige en
fiilzwijgende jonkvrouwen vernuftige, belezene en ervarene
Demeifelles hervoorczooverdet, die er op afgeregt zijn, achter
den rug van vader en moeder billets - doux toe te fteken, liaifons
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Eons aan te knoopen, en rendez - vows te geven. Gij orider.
•VzreeSt haar in de kunCren en handgrepen der coquetterie, mgr.,
door zij in flaat zijn liefde te linichelen, en de mannen te
verwarren en te verarikken. Gij part haar in fiede van het
inperrehe rchamnrood, hetwelk te voren alleen hare wangen
kleurde, her itunflige rouge, dat goedkoope furrogaat der
faaamte, hetwelk zij in elke Apotheek kunnen koopen.
Zoo ook weet gij de plomp- en hardheid mijner zeden en
trake overal te verzachten en te polijsten, en, mijner kin.
derachtige waarheidinin, die zoo gaarne alles bij den regten
nanm noemde, ten trots, ieder ding, zelfs het leelijkfte en
morfigfte, derwijze met een manteltje te omhangen, dat de
fclinamte niet men daardoor behoeft te blozen, het geweten
Piet iveer te verichrikken, en het zedelijk gevoel niet meer
terug te deinzen.
Rene morfige ultdrukkIng noemt gij eerie eqtrivoqUe, on.
k n ifc he le 1-1 errs een bon mot, earfch ending peiglage, verl eidirig badinage of bagatelle , een lchelmfcreelt een coup fait
een ban house weder is bij u een domkop, Valsch fpelen
'beet bij u corriger la fortune; landverweldiging, aich arronderen. De dieven helpt gij met den vernuftigen titel van
chevalier d'industrie, de koppelanrs met den teederen bijnnain
van postilion aramour, nit het gedrang, Eehtbreuk noemt gij
coat- maken; liederlijkheden, galanteriën. Mork het dus nan
als eerie welgemeende uitdrukking der teederde Nationale
dankbaarheid, dat mijne kinderen een uwer kostbaarae gefchenken, nit de lantstgenoemde roortfpruitencie, met uwen
eigen' naaM befre'mpeld hebben. Reeds daardoor alleen zijt
gij bij hen vereenwi;.,,d.
Hoe krachtig zijt gij verder tot verbetering des gezelligen
levens werkzaam geweest! Hoe kwijnend en vervelend zouden de uitfpanningen mijner kinderen zijn, zonder uwe the'
danfants, ball, asfemblees, resiburces! zonder uwe menfchentaligende inrigtingen, waar zij de zelfverveling, wanrtoe zij
nu eenmaal gedoemd zijn, deels in den tuimel eener Francaf, of Quadrille verftikken, deels, met eel' mengfel van theewater en geestrijke poespas verdund , lepelswijie binnenfurpent
Hoe liefderijk leerdet gij bun den tijd, dien lastigen viand
des menschdoms, dooden, dear gij het l'hombre, pharao,
emu et demi, vingt an, rouge ou noir en al die edele fpelen
bij
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bij hen invoerdet, waaraan zij fpelende hun geld, hutme
chums- en zielerust opofferen! — Hoe zegenrijk werktet gij
op de verfijning des Duitfchen Adels, daar gij die domme
eerlijkheid, welke hij eertijds in 'woord houden en fehultleat
betalen deed blijIten, in dat point d'honneur herfchiept, hetwelk in fchulden maken en Diet betalen zoo glansrijk
ten!
Ontvang, eindelijk, mijnen warmen dank voor al die onfcbatbare uitvindingen, waarmede gij het rijk der Luxe eat
der Mode onder mijne kinderen hebt uitgebreid 9 — U hebben zij de kunstkuicen enz., de trot/genies, culs de Paris*
paruiken, toeren, poudre a la Narechal, ia 't kort al die verrftiftige kunst - JUrrogaten te danken, waardoor gij de gebreken der itielmoederlijke natunr weet te bedekken. U danken
zij de boufantes en robes, de chignons, loupes en ridicules„
met 6en woord alles, alles, wat hen tot befcliaarcie menfchati
'weft gevormd.
Door Gene uitvinding, echter, hebt gij mil de kroon op.
gezet, welke ik evenwei niet wage uit te fpreken, dewiji
de onwellevende fcimanite nog altiid niet geheel kan afleggen. Deze eskele weldaad is a1recds bet Dank-adres waardig,
hetwelk ik u hiermede uit den grond mijns harte aanbiede,
els
Uwe voor altijd verpligte ZUMXIC
GEitMANIA.

iintwoord van den Tram
Soeur!
Met welheliagen bemerken Wij, dat gij Met ondankbaar
omtrent onze weldaden zijt, en Wij doen gaarne regt aan
gezindlieden, welke . gij in uw Dank-adres kenbaar maakt. Zoo
fang gij door zulk een' goeden geest bezield zijt, zulien
u Heeds met bijzondere tendresfe en affection zijn toegedanu.
Ten bewijze derzelve, ontvangt gij mils dozen eene nienwe
bezending van Gouvernantes, Taal- en Dansmeesters. Necut
dezelve met die gastvrijheid en voorkomende fubmi,fion op,
welke Wij gaarne alS eene deugd in u willen prijzen. Zij
zulien uwe zonen van beeren tot inenfelien, uwe clochters
van ganzen tot Gra t i en opvoeden en dresferen. Zij zulien on-
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afgebroken arbeiden, om u uit den afgrond der dierlijkheid op
te heffen, waarin gij nog altijd zoo diep gezonken ligt. Ver.
geet nimmer, dat de natuur Ons de voogdijfchap over u van
oudsher en voor altijd heeft opgedragen. Aileen onder deze
voorwaarde willen Wij n de affchuwelijke en ondankbare afvalligheid vergeven, dat gij Onze goede flad Parijs onlangs
op eene meer dan Vandaalfche wijze met gewapende vuist
overvidt. Onder dit beding alleen blijven Wij
Uwe welgeaffectionneerde Zuster
GALLIA.

IIET LEVEN EEN KERMISSPEL.

W elk een aantal kermisklanten!

Wat gemengde en bonte fchaar!
Welk gewoel aan alle kanten!
Hoe verdringt men bier elkaarl
Menig, die hen zoo ziet loopen,
Denkt ligt, als 't onnoozel kind,
Dat er heel wat is te koopen,
Wat men flechts op kermis vindt.
Maar, mijn .vrienden! zijn wij wijzer.
't Leven is een kermisfpel.
Elk, wat jonger of wat grijzer,
Speelt zijn rol, 't zij flecht of wdl.
Ziet gij, op een klein theater ,
Een' gegalonneerd' hansworst;
Groet in hem een' eche confrater
Van zoo menig' grooten vorst.
Ziet gij Binds een' goochlaar wandlen,
Die u in de kleéren flak;
Och! zoo menig, in het handlen,
Blaast het geld ons uit den zak.
Spreekt
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Spreekt gij van marionetten,

Poppen aan een' ijzerdraad;
Zoudc ge een' voet daar om verzetten?
Naar ge u keert, een auromaati
Zie ik koek- of lekkre kramen,
'k Word met huivring ftraks vervuld:
Wie van ons toch, al re zamen,
Heeft niet wel eens taart .gefmuld?
Roemt •ge, o kermis ! op uw beesten?
't Is voor mij niet waard de pijn:
Zijn er Met yeel groote geesten,
Die nog grooter beesten zijn?
Of, bedoelt gij wilde dieren?
'k Vind zg ook bij den fterveling,
In der driften toomloos gieren„
In den dollen woesteling.
Wilt ge uw buikfpraak mij vertoonen?
'k Wijs u; menig fmulpaap dan,
Die, bij held Lucullus zonen,
Met den bulk flechts fpreken kan.
Kinder - fpeeIgoed , bij dozijnen,
Trekt het oog en hart der jeugd;
Houten paard en ratel fcbijnen
Hier linden der kindren vreugd:
Maar, het zou welligt verftoren,
Hield ik elk zijn ftokpaard voor;
En , liet elk zijn' ratel hooren,
Dan verging u oog en oar!
Zie 'k (le jeugd foldaatje fpelen;
Trekt ze al tromlend mij voorbij:
Hoe toch kan ik 't mij verheien:
,, Och! zoo immers doen ook wij.”
ISIENGELW. 1217. NO. 13.
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Wasfen beelden zie ik prijken:
Maar wat dwaasheid zou bet ziin,
sing ik daar niijn geld verkijken?
'k Vind ze, waar ih ook verfehijn':
Laat u dringen dan non hasten:
Op zoo menig theefalet
Worden u of d' evennaasten
Wasfen neuzen aangezec.
Ook de koordedans- en zwaaijers
Flebben wij van de echre foort:
't Zijn de politieke draaijers
Op de ftijve en flappe koord.
Wilt gij reus of dwerg herchouwen?
Veel, die, in ons eigen land,
Reuzcn zijn in zelfvertronWen,
Dwergen in gezond verfland.
In een keurig vel gedoken,
Doen zich bier ook zebra's voor;
Schoon 't de Kaap nooit heeft geroken,
Loopt er toch een llreepje door.
Zoo gij,voelt uw' Crust ontwaken
Naar een bond- of apen-fpel,
Of 't gevogelt' van Van Alien;
Vergt Met, dat ik u verzell':
Lomperds, die u, op twee beenen,
Daafliflts loopen tegen 't lijf;
Apen hupplende om ons henen,
Bieden 'c zelfde tijdverdrijf:
Papegaaijen
lieve hemel!
Ektlers, mooi van ftaart en vierk,
Vindt gij, in een bont gewemel,
Ook iu fchouwburg, hot en kerk.
Is
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Is dan, wat men ook moog -praten,
't Leven flechts een kermisfpel ;
Daar wij Uns de markt verlaten,
Kiezen we onze rollen we!
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E en viertal jaren zonk daarbeen
In d'afgrond van bet niet,
Sinds ons de vrijheid weer verfcbeen,
Na grenzeloos verdriet.
Wij rezen nit den doodflanp op,
En wierpen 't dwangjuk af,
Eu zieu nu Neerland's magt ten top,
Bij Konings - troo p en Ilaf.
o Landgenoot! wat ge ooic vergeet,
Gedenk dies bangen !loud ,
Toen de Almagt voor uw regten (Treed,
En fchrik verfpreidde in 't rond!
Of was bet de arm der Godheid niet,
Die 't Franfche moordror trof,
Het zwaard bun in de lenden ftiet,
Hen krimpen deed in 't ftof?
Wat konden wij, den krijg ontwend,
Schier weerloos, man voor man?
Woerden! tot aan 's werelds end
Getuige uw moord er van!
Had de Aadlaar toen, fchoon diep verwond,
Zijn krachten niet mistrouwd,
Thans zwom in bloed der vaadren grond,
Of in een' poel van zouti
Vv2
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Maar 't onwe6r aan den hemelboog
Trok op in zonnefehijn.
Toen fteeg een luide kreet omhoog,
Aan Amflel, IVlaas en Rijn.
Nog dreunt die vreugdekreet me in 't oor
Van 't pas herboren Yolk:
gelijk een flormwind door,
Hij
En drong door luebt en wolk.
Geen vreugd, die ooit dien Hempel droeg,
Zelfs Met in Ruiter's tijd ,
Toen hij twee Koningsvloten floeg,
Na reuzen-woraelarijd.
De zegepraal, bij Nieuwpoort's wal
Op Albert's beer behaald ,
Verzinkt bij dit triomFgefchal ,
Dat grootfeher redding maalt.
Wij zwoeren op Lint hooggetly
Aan God en Willem trouw;
Dat nimmer vreemde heerfchappij
Den Leeuw nicer breidlen zoo.
Die eed, gedaan in 't aanzigt Gods,
Is in tiw bloed gewijd ,
Toen gij den Bier van Elba's rots
Ontvlerkt hebt in den ftrijd:
Dat fleeds die eed u
o Volk , mijn hart zoo waard!
Zoo words ge eene eerfte Monarehij,
Bewonderd van heel de aard.
Rotterdam , 1817.

M. GROSHANS.

LOT ' S HUISVROUW.

W as vrouwlijke nieuwsgierigheid
Thans nor dezelfde ftraf bereid,
Die we elders van moei Lot met vromen affchrik lezen,
Of dan ook 't zout goedkoop zou wezen!

mENGELWERK.
HEFT JOANNES DE DO0PER AL, DAN NIET,
GETWIJFELD?

(Twee 13rieven, gewisfeld tusfehen de Weleerw. Heeren J. tr.
It ROM en H. H. DONKER CUItTitts, Predikanten te
Gouda en te Anthem, bij gelegenheid van de Synodale
Leerrede van den laatstgenoemden.)
Aan Ds. DONRER CURTIUS,

te

Arnhem.

Gouda, den 6 Jan. 18r 7.
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k had mij Wel, reeds vroeger tegen u in postuur geV
fteld, Heer en Vriend!
had ik thans juist niet wat veel
omhanden. Terwijl echter nu de jongen van den Leidfchen Courantier voor mij eens even naar den Libanon
oIn eene boodfchap is, (om, namelijk, te Elmarbab
bij de yoannes-Christenen te vernemen, of zij hunne
natuurlijke fprinkhanen en wilden honig reeds met het
nieuwelings wedergevonden Joannes-brood hebben verwisfeld) neem ik er den tijd eens toe, orn onze zaak of
te doen; en, daar de mij toegeworpen handfchoen bij
onze vrienden eenig opzien gaf, dient dit wel openlijk ;
boewel ik echter zoo weinig gezet ben op bet laatfle
woord, hetgeen ook juist niet altijd het wijsfte is, dat
ik u liever verzoek, dezen, met uwe tegenaanmerkin-,
gen, te doen plaatfen iii een of ander druk gelezen Tijdfchrift; bet den Lezer overlatende, of ik al dan niet
gerekend bran worden verpligt te zijn er mijn peccavi
bij te voegen,
Zoo tang ik in bet vermoeden was, dat gij zelter vertong Ill mijnen JOANNES DE DOOPER nominc Synodi verklaard had voor kontrahand, kwam de gedachte bij mij
niet op van:eene,00k maar vraagswijze, teregtwijzing
overtuigcl dat gij, in die betrekking, niet alders dan
goad
Xx
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goed en doelmatig handelen moest; maar toen men mij
aanleidi n g gaf, zoodanige kwalifikatie te betwiffelen,
veranderde het geval al aanflonds in mijn oog; en nadat ik uwe Redevoering gelezen heb, en zie, dat gij,
door uwe redenering, u volkomen met mij plaatst op
gelijken grond, en mij (hoewel nog in uw Synodaal
Kostuum)maar eens even (befcheiden en vriendbroederlijk evenwel) bij den baard getrokken he-bt, nu verliest
immers mijne wederfpraak geheel den fchijn van trotfchc
aanmatiging
Maar, opdat het afdoen onzer zaak zoo weinig mogelijk liebbe van den wedftrijd van zekeren alr MN A s,
T E S met Kapitein TRIP 0 T in den TRISTRAM , ZOO willen wij elkander de gewone voorafgaande ceremonien
maar fchenken ; hoeveel ik ook, en van goeder bane,
zeggen kon van het voortreirelijke ewer Leerrede,
en mijne volkomene inftemming met uwe gevestigde
achting en roem , enz. enz. en gij buiten Iwijfel tot
foortgelijke wederkeerige pligtplegingen en buigingcn
wel zoudt bereid zijn; — want: Inleidingen zijn maar
Zfleidingen. Ter zake dan: hoewel mijn 'volgend gefchrijf meer voor onze Lezers, dan voor u, zal noodig
zijn; want voor een' een enkel woord genoeg;
en, niettegenflaande het ornne Jimile elaudicat , hebt gij
wel reeds gevoeld-, waarop geheel mijne verdediging nederkomt. Heeft JOANNES DE DOOPER al dan niet
getwijfeld?Ik beweerde het eerfle; gij fpreekt dit tegen,
en meent, de bekende vraag door zijne Jongeren had alleen ten doel, den Heer tot eene verklaring te dringen.
Over den zin der vraag zijn wij het eens : gij zegt nagenoeg zoo wel als ik: „ Vond men er geene zwarig-,
„ held in , dat JOANNES DE D O O P E R getwijfeld
„ had, men zou naar geene andere uitlegging der een„ voudige woorden hebben omgezien.” Ook houdt gij,
zoo weinig als ik , den grooten man boven iedere zwakheid en afwijking verheven; Hoewel .gij meent, dat hij
niet twijfelen kon, en zijn ijver bij u nog maar digt aan
de grenzen genaderd is, buiten welke iedere deugd dade-
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delijk ontaart, zult gij bet echter niet volkomen verontfchuldigen , dat hem iets in bet gedrag van jczus,
betweIk hij niet weet te verklaren, behoudens al zijnen
eerbied voor JEzus, grootelijks hindert , en dat hij
dit anders wenscht. Vooral zult gij het niet goed kenren , dat de waardige man alle geduld verloor; (het zijn
awe eigene woorden.) Gij itemt al mede toe, dat eene
zeer ongunftige, alle uitzigten verdonkerende, wending
in bet levenslot zelfs het helderfte brein kan verbijsteren , en den fierften moed door kleinmoedigheid kan
doers vervangen, het vastfte gemoed kan fchokken; en
gij erkent , dat het menfchelijk zou geweest zijn, bijaldien
iets van dien aard aan JOANNES overgekomen ware.
En dit menfchelijke is bet juist ,dat ik vooral aandrong,
en mij iedere andere verkiaring minder waarfchijnlijk
maakt. Ik verzoek den Lezer,, die mijn bock hij de hand
beeft , geheel het achttiende vertoog, „ JOANNES DE DOD-.
PER twiffelt ," met aandacht na re lezen ; niet zoo zeer,
omdat ik denken zou, dat hij dan overtuigd meet zijn,
maar omdat het mij fmarten zou, zoo men bet nu in het
vervolg overfloeg, als zijnde op eene valfcbe uitlegging
gegrond. Ik gaf daarin sneer dan eenen , ook dan nog
nuttigen, wenk , vertrouw ik, voor zoodanige gemoederen, wien het vasthouden aan hun geloof aan G o n
en Zijne voorzienigheid wel eens moeijelijk viel. Ile
geloof ook niet, dat men zeggen zal, dat ik den waar,
digen joANNEs boven mate heb bezwaard: , Is
„ bet wonder, dat deze Discipelen, die hij altijd met
• kracht van redenen tot JEZ DS gewezen had, maar
„ nog niet had kunncn overtuigen , nu fterkte vinden
„ voor hunnen twijfel in zijnen onfpoed, en in JE„ z - u s howling te zijnen opzigte? dat zij hem nu.
„ met hunne vragen en bedenkingen, die hij maar
„ niet oplosfen kan, beflormen? da.c daardoor de man
„ min of sneer wankelt , en, in een t wi; feimoedig oogen„ blik, zijne Jon g eren met de genoemde vraag tot J E°
„ ZITS zendt ? — JOANNES bad de heerliflcheid van
JE z u s gezien ; hij was voorheen zoo fterk en le,
XX9
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vendig overtuigd: maar kon dit befef niet verdon„ kerd worden, eenigzins althans? kon hij in den
„ drang der oinftandigheden niet nu of dan eenigentwij,, fel voet geven? Maar toch behield hij diepen eerbied
„ voor JEZUS, houdt zijnen affland, houdt zich niet
wandig Hem den fchoenrietn te ontbinden. Hij zendt
„ tot J E z us ; bij Hem alleen zoekt hij opheldering,
„ en hij is verzekerd, die opheldering zal genoeg zijn.”
Op deze wijze bewaart, dunkt mij, de waardige man
nog meer zijn karakter,, dan bij zoodanig eene aanmatiging, als waartoe hij zich, naar uwe gedachte, zou
hebben vervrijmoedigd.
Een oogenblik van moeljelijken gcloofsf1rijd, en wankelmoedigbeid , is mij in JOANNES nog meer begrijpelijk, bij zijnen dreigenden toon en , verfchrikkelijke
verwachting voor de boozen in bet Mesfiasrijk. Zijn
toon was: betert u nog; weldra zal het te laat zijn.
1-11j dacht aanhoudend aan de wan in de hand van den
Mesfias, en de bijl aan den wortel van den boom. Als
den xvreker en den fchrik der boosheid had hij Hem aangekondigd, op Goddelijken last; en ook gevoelde hij
bet diep, zoo moest de Beloofde zijn; zond God zijnen Zoon, dan moest bet booze weg, de booze verbeterd worden, of uitgeroeid. Zoo lang hij vast Itond
in zijn geloof: „ Hij is de 16lesfaas ," kon hij niet haasten; maar het haasten viel toch gemakkelijk in een karakter als dat van JOANNES; eenigzins in zijn geloof
gefchokt, begon hij geweldig te haasten, en hoe minder dit haasten hem hielp, des te meer begon nu ook
zijn geloof te wankelen. G OD nam hem in tijds dan
weg, den man, die zoo zeer, en zoo goed, voor den
Heer, zijnen GOD, geijverd had, maar die zich niet
volkomen vinden kon in den ftillen gang van c OD, die
noch in de aardbeving, noch in bet vuur, noch in den
storm was, en daarom wel eons een oogenblik had van
moedeloosheid en vertwijfeling; die alles had, om te
ziin, die hij wezen moest: wegbereider voor den Heer,
maar niet beftemd of berekend was tot het bezadigd,
Iang-
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langzaam en geloovig volgen, niet berekend of beffemd
tot uitdeeler der menigcrlei genadegaven van GOD. De
minfle in het Koningrijk. der Hcmclen was meerder
dan hij.
Deze verklaring van j E z u s bevestigt mij in mijn gevoelen. Geheel de eerredding van JoANNES bewijst ,
dat de vraag den fchijn had van lets, zijns onwaardig;
en bet : „ zalig is hij, die aan mij niet zal geergerd
worden," bewijst , dat hij zich aan j E z us begon te ergeren , voor het minst daarvan gevaar liep. Die ergernis vind ik het natuurlijkst in het opkomen van twijfel,
of J E z us die man wel.was , of hij zich ook kon bedrogen hebben, of er misfchien niet nog een ander (de
eigenlijk groote) te wachten was. Ook heeft geheel het
antwoord van j- Ez us meer van het: „ komt en ziet ,"
dan van bet: „ mijne ure is nog niet gekomen ,"dat ik, bij
uwe opvatting, wachten zou. In de aanhaling der na•
genoeg eigene woorden van eene voorzegging vind ik
ook nog meerdere afdoende kracht, als ik bij het uwe :
,a) zijt opn2erkzaarn op hetgene u tevredenheid met het
„ tegenwoordige inboezemen kan," dit tegenwoordige
doe opmerken in verband met eene oudere Godfpraak ,
waarvan JoANNEs de vervulling moest aanmerken als
even zeer,, en vroeger nog noodig, dan die van zijne
dreigende aankondiging.
De aan JoANNEs gegeven lof blijft allezins grnot
en voldoende , al ward dezelve een weinig gematigd door
de hijvoeging: „ gij, mijne Jongeren! kunt en moet
„ het nog verder brengen; want de min/le in hct Ko„ ningrijk der Hemelen is meer dan hij." Waarop zijn
deze woorden tocb , bij uwe opvatting, de weertlag?
Illeerder in eerbied jegens mij , kan wel de zin niet zijn ;
maar meerder in doorzigt , en daardoor meerder verheyen boven icdere wankelmoedigheid ; mijn minfle Discipel
!bat eentnaal nog vaster. (De opvatting, waarvan ik
voorheen nog twijfelachtig fprak , de mindere, de jongere , de illes.fias zelf , is mij thans minder wearfehijn/ijk,)
Xx3
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Het karakter van JOAN NE s heeft bij u niets dan
vasthe i ti , en gelijkheid aan zich zelve; niets, dat naar
wankelmoedigheid en onzekerheid zweenit. Zijne overtuiging omtrent JE z u s is in het bijzonder zoo vast,
als men zich die maar voorfleilen kan, en zoo als men
die verwachten moest bij den man, die door hoar- en
zigtbaar teeken tot zekerheid was gt.bragt. „ Kan het
tt, vraagt gij, eenigzins waarfchijnlijk voorkomen, dat
deze man eindigt met zelf te doen, waartegen hij anderen zoo ernflig gewaarfchuwd had ? dat hij zelf zal wankelen in dat geloof, zonder welk hij verzekerd had, dat
de toorn van 0 oD'op den mensch blijft rusten ?" Maar,,
JOANNES twijfelt, mijns inziens, niet , of men den
Zoon geboorzanzen moet ; maar het wordt hem min of
meer twiifelachtig, of die j zus, dien bij gedoopt en
aangewezen bad , die Zoon wel is.; of hij zich bierin
ook Icon bedrogen hebben. Hij zendt tot ye z us , tegen Wien hij met dat al hoog nog opzag, en die zijnen
wankelenden voet ook dadelijk fchraagt. „ Kunt gij bet
gelooven , vraagt gij verder, dat hij zal getwijfeld hebben , joist op hetzelfde oogenblik, in hetwelk zijne
leerlingen hem berigt geven van de groote wonderen,
door jnzus verrigt, en van den indruk, welken deze
op het volk waken, hetwelk reeds zoo ver gekomen is
van re erkennen, dat hij een Profeet, een groat Profeet
was ?" Maar , JOANNES twijfelde niet , of jazus een
Profeet , een groot Profeet was; maar , of Hij die groote, die eenige was, die zijnen dorschvloer doorwannen zoo.
Het is mil in een karakter zoo vol vastheid, zoo vol
gelijkheid aan zich zelve, begrijpelijker, in ecn donkcr oogenblik, gefchokt te worden in het geloof, dan,
bij de vroegere voile en volkomen levendige overtuiging, te kort te komen aan den eerbied, van zoodanige overtuiging onaficheidelijk. (Zoo is JOANNES ook
minder fchuldig; hi) zegt Diet: ik zie.) Hoe! de man
zoo geheel zonder eenige aanmatiging, die zich zoo
zecr gevoelt
niets te zijn in vergelijking van
GODS
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G ons grooten Zoon, die van boven kwam, en boven
alien is; die zich niet waardig houdt zijnen fchoenrietn
te onthinden; die het zoo overtuigend gevoe/t: nu) is
woodig van ti gedoopt te worden, (en dan toch ook wel:
mij is noodig van u geleerd te worden) hierinnert zich
aan het boor- en zigtbaar teeken met hetzelfde levendige gevoel, en vermeet zich echter te oordeelen: de
groote Zoon van o o D handelt niet , zoo als Hij handelen moet; ik weet het beter,, en moet Hem aanzetten,
te rest wijzen! Neen, dit is mij niet waarfchijnlijk.
Ilij is de Hecr ! moest zijn dnig denkbeeld dan zijn.
Van eenen PETRUS is het mij begrijpelijk, dat ltij Ez u s eens ter zijde trok; maar tegen JOANNES DEN
DOOPE It behoefde juz us nimmer te zeggen : Ga
achter mij , Satana I sij zijt mij een aanfloot.
Gij zegt: „ jOANNES DE DOOPER kende flechts
/1.1 belang, edn doel, g ene begeerte : de erkentenis van
JE z u s als Verlosfer." Maar, wij moeten vooral ook.
letten op zijnen ftrengeren geest; zijn Unig belang,
doel, begeerte, verwachting was zedelijke verbetering,
het opruimen van het booze door den Mesfias. In zulit
een' man wordt mij een wankelmoedig oogenblik denkbaar,, tocn hij de ongeregtigheid nog al zag vermenigvuldigen; en ik geloof, omdat 116 hiervoor bloot lag,
nam GOD hem vooral ook weg v6Or den naren tijd.
Eindelijk houdt gij (en uw en mijn Vriend in denoot)
het voor beilisfend, dat JEZUS JOANNES dadelijk,
als 't ware, vcrdedigt tegen den fchijn van twijfelmoedigheid : maar gelteld ook , dat het ligt bewogen riet zoo
iets aanduidt, vat ik echter het alles afdoende van dit
bewijs nog niet. Het blijkt dan toch, dat .inz us zoodanig eene verdediging noodig hield, en JoANNEs al
bet voorkomen had van nu te twijfelen. Maar daaroni
mogt men JOANNES nog niet voor een onvast karakter en onItandvastig man in zijn getuigenis houden. De
kleingeloovige, die voor een oogenblik gewankeld heeft,
behield desniettegenflaande den naam van een' rots man.
Gelteld,de Heer had van JACOBUS en JOANNES gezegd:
Xx4
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zegd: „ houdt hen voor geene onbezonnen ijveraars en
wraakzuchtigen ," zou dit ons regt geven te denken,
dat zij het niet gemeend hebben, Coen zij vuur van den
hemel over de Samaritanen verlangden? JOANNES
was waarlijk'geen man , die nu dus en dan wederom an•
ders fprak , al had hij dan nu, en misfchien nu voor
het eerst, een zwak en twijfehnoedig oogenblik. En
hoe verdedigt hem j n z u-s eindelijk toch tegen dien
fchiin van twijfelmoedigheid? De minlie in het Boningrijk der Hemelen is meerder dan hij.
Homo fum , stibil humani a me alienum Auto; en ik
crken, dat mij in mijn bock een hoofdfluk over den Jo.
ANNEs twijfel zeer te ltade kwam; evenwel, nu, na
verloop van twaalf jaren , zou ik mij wel ten aanzien
van deze of gene bijzonderheid andeFS uitdrukken, maar
y en weinig dat vertoog weglaten, als i.k, over bet geheel, den geest van mAjn boek zou kunnen veranderen.
!Naar, had misfchien uw vernuftig en, voor zoodanig
eene gelegenheid, uitmuntend plan uwer Redevoering,
owes ondanks , eenigen invloed op uwe uitlegging ?Echter ware dat plan gemakkelijk te redden naar mijne op.
vatting, daar immers de ijver, gaat die te ver,, tot wan._
helmoedighekl en twijfel leiden kan._ — Dan, genoeg
Len ieder heeft zijne eigene wijze van zien, en line ira.
cet. willen wij elkanders verfehillende meeningen dulden-.
Intusfchen ben ik u nog eenen bartelliken handdruk
fehuldig voor uwe beichamende woorden tegen ijverluosheid en gebrek aan geestdrift voor het Evangelic;
en vleije mij, u ook under zoodanige lezers van mija
JOANNES - bock te molten rekenen , wien voor bet
minst bet een en ander tot flichting was. Wij ijveren
don , ieder naar zijn bijzonder inzigt, voor dezelfdegoe,
de zaak. Sticht gij vooral nog lang, met mond en.
pen , overvloedigen zegen!
J 0. HE RN. K R 0 In°,,

Li-

IIET SCIIRIJVEN VAN DE GESCH. DER HERV. KERB. 649

BERICT NVEGENS HET SCHRIJVEN VAN DE GESCHIEDENIS DEB. NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

Aan den Heer Redacteur der VADERLANDSCHE
LETTEROEFENINGEN.

1\lijn lieu!

M et zeer veel genoegen ontving ik, v6Or weinige

dagen, de uitnoodiging der Heeren VAN BERGEN
EN COMP., Boekhandelaars te Breda, tot eene inteekening op de Gefchiedenis der Nederlandfche Bei-vat-1nde Kerk, van haren oorfprong of tot op den tegenwoordigen tijd, bearbeid door tie Reeren A. YP EY, Theologiee Doctor en Profesfor te Groningen ,.en J. J. D E R.
MOUT, Predik.ant bij de iVederlandlche Hervormde
Gemeente to 's Gravenhage, en Secretaris van het algegneen Synod e, en nit te geven op fpeciale authorifatie
van Z. E. den Commisfaris Generaal, belast met de
zaken der Hervormde Kerk. Aan zulk een werk toch,
hoe lang en hoe vurig ook verlangd, ontbrak het tot
hiertoe, en het is waarlijk in deze dagen, zoo zeer als
immer, eene behoefte. 1k verblijde tnij, dat wij bet
eindelijk verkrijgen zullen, nit de welverfnedene pen
van twee beroemde, maar vooral geniatigde, mannen;
en ik verbeeld mij, dat wij er Diet bij verliezen zullen,
dat het ten voorfchiin zal komen in eenen tijd, waarin
de Protestanten in Nederland elkander zoo zeer genaderd zijn , en waarin wij ons , van der Ileeren fchrijveren zijde, niet anders molten voorftellen,. dan dat de
geest van partijfchap, die in vorige dagen niet dan al te
veel beerschte , op bun werk geen invloed zal hebben;
fchoon bet een dwaze en onbillijke eisch zou van
glen te vorderen, dat zij de eerile wet voor eenen Historiefchrijver zouden verzaken, ne quid falfi dicere audeat , yeri von audeat , — dat hij geene valschheid durve,
geene waarheid Diet durve fchrijven. Van harte wensch
ik nu maar, dat alien , die verzocht zullen worden, bun
Xx5
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llukken te leenen, of berigten te zenden, gereed zullen zijn,om hen daarmede te dienen, opdat wij van hunrien niet te lang verltoken blijven; offchoon wij
bet hun in dank af zullen moeten nemen, zoo zij zich,
door niemairds dringen op fpoed, van het haast u langzaam af laten brengen. Ondertusfchen kan het misfchien zijne nuttigheid hebben, dat het Publiek wat
Hader worde ingclicht omtrent het belang, hetwelk te
alltn tijde, door bevoegden, in eene Gefchiedenis der
Nederlandfche Hervormde Kerk gelteld is, en omtrent
de voornaamile redenen , waarom die niet vroeger zij
gefchreven. Indien Gij, Mijn Heer! met mij oordeelt,
dat het nevensgaand berigt daartoe van dienst zou kunnen zijn, en gefchikt is voor uw geacht Maandwerk,
wordt het U voor hetzelve beleefdelijk aangeboden door

Uwen beftendigen Lezer.
September, 2817.

Deze

Gefchiedenis werd, te regt, van vroeg af, van
veel gewigt geoordeeld, en vindt men, dat verfcheide.
ne bijeenkomften van Nederlandfche Kerkelijken het to
boek itellen derzelve getracht hebben te bevorderen.
Reeds op de zoogenoeinde Synode der Nederlandfche
Kerken onder 't kruis , gehouden te Embden, in October des jaars 1571 , werd befloten ,den beroemden rvrA ItNIX VAN SINT ALDEGONDE, nit naam der Vergadering, te bidden, om zulk eene Gefchiedenis te fclirijven , waartoe hem de Kerkedienaars en anderen, doot
Haar het allerwegen gebeurde onderzoek te doen, behulpzaam zouden zijn (I). Dan, waarfellijnlijk vorderden de raadzaal en bet woelig krijgstooneel den boezemvriend van wiL LEMI al te zcer geheel voor zich , dan
dat
(I) ACTA Bier Synode, art. 43-5o. Zij zijn, onder ande,
re, re vinden in her KerkeiVe. Handbockje , en in MEYNEa's
Oastvr. Kerr f.
I. 427 env.
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dat hij der kerke zijne pen kon leenen: althans is mij
niet gebleken, dat hij ooit iets deed, om aan haar verzoek te voldoen. Op volgende Synoden werd derhalve
op nieuw befloten , de verlangde Gefchiedenis te doen
vervaardigen , en daartoe floffen te verzamelen (a); dock
het vervaardigen zelf werd aan niemand opgedragen.
Eerst in 1605, wanneer de CLASSEN vermaand werden alle Historifehe lliemorien van kerkelijke zaken aan
te teekenen, werden zij tevens verzocht, die te zenden
aan Do. MERUL A, die eene Historie zou fehrijven
van de Nederlandfche Gefchiedenisfen. Hiermede werd,
buiten twijfel, gedoeld op het zoogenoemd Tijd-Thre.
four van PAULUS Br E R y r, A, toen Hoogleeraar der
Gefchiedenisfen aan 's Lands Univerflteit te Leiden,
die thans aan dit werk bezig was; doch die het niet
verder gebragt had, dan tot het jaar 1200 toen hij, in
het jaar 1607, onverwacht, te Rostock, zijne dagen
eindigde ( 3). De Synode bereikte derhalve ook bier weder haar oogmerk niet ; fchoon w 1 L LEM DIE R U L A,
zoon van PAULUS, die zijnen vader al te vroeg in 't
graf volgde, een vervolg op zijn werk fchreef, in hetwelk hij de gefchiedcnis tot op het jaar 1614 bragt, en
misfchien gebruik maakte van aanteekeningen, welke,
in gevolge het Synodaal befluit, aan zijnen vader , of
hem, kunnen gezonden geweest zijn. Wat daarvan zij,
ik weet niet, dat ooit iets het licht gezien heeft van
eene Historie van de Reformatie der keligie, welke T iL CUPUS voorhad te fchrijven in 1605,
en welke de Synode van dat jaar befloot, door hare Gedeputeerden te laten overzien; maar het werk der M E RULAAS werd vervolgens gedrat , en, bij eene tweede uitgave, in 1627, nog met een nader vervolg, door
FE S-

(2) In 1578, 1586 en 1589. Volgens het REPERTORIUM
op het woord Historic.
bi. 789. env. MBUR s.
Ttjd-nrefoor,
Berigt
in
dat
(3)
zith. Bat. p. 159.
SYNODALE ZUIDHOLLANDIIE (MSS.)
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1 624 , vernleerderd. Sedert 1605 is bij de Nederlandfche Synoden wel eens nader van het fchrijven der bewuste gefchiedenis, van den aanvang der hervorming
af, gefproken; doch is daarvan echter nooit jets gekomen, zoo uit gebrek aan itoffen, en omdat niemand
lust fcheen te hebben , om zich daartoe te verledigen,
als omdat redenen van Nat het wederhielden (4). Maar,
na de veroordeeling der Remonfiranten, door de Nationale Synode van Dordrecht van de jaren 1618 en 1619,
werd, bij de Zuidhollandfche Kerkvergadering, in het
laatstgemelde jaar te Leiden bijeengekomen , dienflig geacht eene Kerkelijke Historie te fchrijven, beginnende
ran het jaar 160o, en tot dit werk toen verzocht de gekerde JOHANNES DE LAn'r, op de' vergadering tegenwoordig, met last aan de Clasfen, on hare monumenten aan hem toe te zenden, en daarvan in geen gebreke te blijven (5). Hem werd, in het volgend jaar,
ANTHONIUS THYSIUS, Hoogleeraar der Goftgeleerdheid te toegevoegd, met bede, dat hij alles, zoo veel hij konde, wilde bij elkander ilellen, tegen een volgend Synode Nationaal, en met vernieuwing van den ouden last aan de Clasfen. Dan, 't was
aan het achterblijven zulk eene Synode, wake nooit
gevolgd is, niet te wijten, dat ook van het werk Dimmer lets is gekomen. Schoon de Vergadering van 1621
de Clasfen met cenfure dreigde, zoo zij aan het zoo
dikwijls gevorderde niet voldeden , bleven zij echter met
bare berigten achterlijk ,en hebben n E L A E T en THY-.
S I US zich vervolgens aan den arbeid onttrokken. Men
droeg dien derhalve, in 1622, op aan FESTUS II o 1\1,
mitts, Predikant te Leiden, en Regent van bet zoogenoemd Staten of Theologisch Collegie aldaar; en doze
verbond zich tot denzelven, onder beding, dat aisnog
do Clasfen hem hare aanteekeningen zouden zenden,
dat
(4) ACTA ter Synode van 1623. art. rt. (}ass.)
(5) ACTS dier Synode, art.
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dat men hem zou bezorgen alles, wat , van de AL11107..
jirantfche en Contra - Remonlitantfche zijde, in druk
was uitgegeven , en dat de Heeren Staten de noodig,d
kosten zouden verftrekken. Ondertusfchen fammelde de
voortgang aanhoudencl, en is bet verdrietig, in de Handelingen der volgencle jaren, de gedurige klagten to le.
zen, over de ijverloosheid of den onwil der Clasfen,
om bet werk te bevorderen (6). In 1632 begreep de
Synode, dat het fchrijven van de-historie der Amidaanfche froebelen te verre verloopen was, en dat het
daarbij blijven moest ; en in 1633 leverde FESTUS
bij hem ontvangene documenten weder over (7). IN bat/
echter, onder al bet talmen, vervaardigd bet Tweeds
Vervolg op het Tijd-Threfoor van BIERULA, wanrvan
ik reeds gewag maakte, en 't Welk, zonder melding
van des `fclirijvers naarti, bet licht zag.
Maar vroeger (in 1621 namelijk) had de 4mfierclam..
'eke Burgerneester , FREDRIK n E vkis, in druk dog
uitgaan zijne zoogenoemde Historic, of kort en waarachtig verhaal van den oorfprong en voortgang der kerkelijke beroerten in Rolland, hetwelk vervolgens , door
JO. UITENBOGAERD, wederlegd werd;'en nog eerder waren, door den Zutphenfchen Predikant
BAUDAR T, in 't licht gegeven zijne of
kort verhaal der gedenkwaardigfie ,. zoo kerkelijke, afi
wereldlijke gefehicdenisfen van Nederland enz., loopende van het jaar 161e tot 1619; doch waarvan, in het
jaar 1624, een tweede, zeer aanmerkelijk vermeerderde,
druk ten voorfchijn Imam , waarin de zaken werden opgehaald van het jaar 1603, en voortgezet tot in het gezegde jaar 1624. Dat ondertusfchen de Zuldhollandfehs
Synode van oordeel was, dat noch de een noch de -an=
tier dezer fchrijveren het gebrek aan eerie voldoende Ge,
fcbie.
(6) Ook dit is getrokken nit de GESCHREVENE ACTA der
Synoden V211 1620-1630.
(7) Volgens het REPERTORIU5I ) als boven.
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fchiedenis der Hervorminge, federt het jaar 160o, genoegzaam vervuld had, is, dunkt mij, uit het voorverhaalde blijkbaar; dewiji zij, nog zoo lang na de uitgave
hunner fchriften, eene dergelijke Gefchiedenis, met zoo
veel nadruk, poogde te bevorderen.
Dat aan haar oogmerk nog minder voldeed, hetgeen,
door de Remonfiranten, tot vervulling van dit gebrek,
van tijd tot tijd werd uitgegeven, is niet te bevreemden: zelfs is het geen Wilde gisfing, dat zij voornamelijk naar eene Gefchiedenis , door iemand van hare zijde
zamengefteld, verlangde, opdat die tot een tegenwigt
inogt ftrekken tegen de Remonfirantfehe gefchriften, en ,
in het bijzonder,, tegen den Oorfprong en voortgang der
Nederlandfche kerkelijke verfchillen, tot op het Natiotidal Synode van Dordrecht; mitsgaders historisch verhaal van 't geen zich toegedragen heeft binnen Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619 enz. (8). Dit werk,
hetwelk in 't jaar 1623 in 't licht verfcheen, was , door
den reeds gemelden JOANNES UITENBOGAERD,
den voornaamflen beleider der Remonlirantfehe zaken ,
gefchreven, op verzoek der Remonfirantfche Predikanten, die gedaagd waren op de Synode van Dordrecht,
blijkens den oorfpronkelijken brief, door hen alien ge.
teekend, nog voorhanden, en gefchreven nit Dordrecht, den 29 April 1619.
Doch, indien dit bock aanleiding had gegeven, dat
men naar eene omftandige gerchiedenis der gerchillen,
door eenen Contra-Remonfirant gefchreven, verlangde , een ander van denzelfden UITENBOGAERD was
vervolgens oorzaak, dat (zoo men wil) eindelijk eene
zoodanige dadelijk gefchreven en uitgegeven werd door
JACOBUS.TRIGLAND, toen Hoogleeraar der Godgeleerdheid en Predikant te Leiden. lie eerstgemelcle
na(8) Zie dit vermoeden bevestigd door den Brief der Staten
van Holland aan G. BRANDT, te vinden in bet Leven des
laatstgetnelden, befchreven door J. DE HAEs, bI. 40 env.
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namelij k , reeds vroeger, van den kant zijner Medebroederen, aangefpoord tot het opftellen van eene dergelijke Gefchiedenis (9), werd, in het jaar 1633, daarroe verzocht, gebeden en gelast , door de Vergadering
der Remonfirantfche Societeit zelve, welke befloot hen/
daartoe van eenen Ananuenfis te voorzien, ten koste
der Societeit. Dit werk, waaraan zoo veel vast was,
daarop , niettegenftaande zijnen hoogen ouderdom,
door hem aangevangen, en vervolgens, in weerwil van
de toenemende verzwakking zijns gezigts, met behulp
van CAROLU'S P,IJKWAEP,T, Ren2onfrrantsch Pre.
dikant te Utrecht, voortgezet, werd eindelijk, nadat
hij bet tot op de onthalzing van 's Lands Advocaat,
JOAN VAN O'LDENBARNEVELD, gebragt had,
door zijnen dood, in het jaar 1644, afgebroken, en,
twee jaren later , te Rotterdam , bij JOHANNES ,Nit•
RANUs, uitgegeven , onder den titel van Kerkelitke
Historic, vervattende verfcheidene gedenkwaardige taken, enz. Dewijl het oogmerk geweest was derftild
verder in te treden, zoo werd, na zijn oveflijden; zijn
timanuenfis , 'CAROLUS RIJKWAERT, in het jaar
1648, door de Societeit verzocht, om het werk te vervolgen; dan 'deze, daaraan pas begonnen zijtide, overfeed, op den I Januarij 165o, onder de waarneming
van zijnen dienst, op den predikftoel, te Utrecht; en
is van het door hem gefchrevene, daarna , zoo min iets
iiitgegeven, als van hetgeen vervolgens mag zijn opgefteld door BERNARDUS DWINGLOO, mede een bekend Remonftrantsch Predikant, in 161s} van zijnen
dienst te Leiden afgezet , aan wien, door de Vergadering der Remonfirantfrhe Societeit van 1650, bet werk
werd aanbevolen. (10)
Ondertusfchen had de uitgaaf van u 1TE N80GAERLCS

(9) Volgens eenen oorfpronkelijl:en en tot hiertoe bewaar.
den brief van PETRUS CUPUS aan hem, van I5 Nov. 1627.
(Io) Getrokken nit de BA NDELINGEN der RemonliranIthe
Soca"(teit. (Dm s.)
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aan de Contra - Renzonftranten , zijnen ouden tegenfcbrijver, den Hoogleeraar T R.IGLAND, opgewelcr , ont
dezelve te wederleggen, zoo als hij, door de Synoden
van Zuid- en Noord- Holland , daartoe nader verzocht (II), zijne wederlegging, in het jaar 1649, dan
ook ten einde, en, in bet volgend jaar, in het licht
bragt. Z13 ging niet verder, dan het werk van y r T E N310GAERD; en welligt zou nu van eenige volgende
jaren noon lets omflandigers geboekaaafd zijn, zoo
GE RARD BRAND, toen Remonfirantsch Predikant
te Nieuwkoop , naderhand te ..dinfierdam , in het jaar
1657, door zijne Societeit niet verzocht was, tot het
tchrijven zijner bekende Historic der Reformatie , met
van ftoffen
belofte van hem de kosten , tot het , ga—eren
d
zullen
vergoeden
(12).
Dit
had ten
daartoe te doen , te
gevolge, dat het ifte Deel dezer Historic, in het jaar
1671, in het licht verfcheen, en federt door nog drie
anderen geVolgd werd. Dan, ook deze yerdienfielijke
fchrijver werd, door zijnen dood , in het jaar 1685,
verbinderd het werk verder, te brengen, data tot en
in het jaar 1623, en is hetzelve, tot hiertoe, zonder
verder vervolg gebleven; fchoon zijn zoon, J 0 A NNES IiRAND, hoop gegeven had, om bet van hem te
Verwachten. Van de Contra - Rernonfirantfcbe zlide
werd van het gebeurde na den afloop der Dordfche Synode nimmer eenige doorgaande en omftandige gerchiedenis in bet licht gebragt: want hetgeen, door HE NRICUS RUYL, of RUL /EDS, en JACOBUS LEIDEKKER, Predikanten van ..dinfierdam en Made/burg ,
tegen bet werk van BRAND getchreven is, kan bier in
geene aanmerking komen.
Onder de Remonfiranten heeft , in lateren tijd, s EBASTIANUS CENTEN, in zijn lever' Predikant to
Hoorn,
(n) Volgens den titel en bet REPERTORIUM, als
(I2) Uit de ILINDELINGEN, als boven.
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Hoorn, bekend door One verbeterde uitgave der Chrorijk van Dr. vEL I us, en door zijn VervolgopnR ANT) 's
Ilistorie van Enkhuizen, het oogmerk gehad, om ook
de Historie der Reformatie des Iaatstgemelden voort te
zetten, gelijk hij daartoe ook zeer vele flotren heeft te
zamen gebragt : en na hem ondernam eindelijk J A c on REGENBO OG, weleer lidmaat der R.emonftrant•
fche gemeente van dmilerdam, wel . niet, om de /Ilse*
Ineene Nederlandfche Kerkgefchiedenis van BRAND to
Vervolgen, ntaar om de GefChiedenis der Remonfiranten;
waarin echter natuurlijk die der-Contra- Remonllra
vOor een -vOornaain deel, moest zijn ingeweven :, van
nieuws op, beknoptelijk te fchrijven; en hij bragt haar
met de daad tot -op het jaar 1705. Maar noch c E NT E N, noch R E E v. /412.0.o G. hadden kennis of toegang
gehad tot den fchat van oorfpronkelijke brieven, aaniee.,
leeningen enz., in en federt 1623, door RemoVIranten
gefchreven; en nog in wezen; — de Handelingen .der
wederzijdfche Kerkvergaderingen hadden zij niet inge,.
zien; en uit gedrukte itukken zelfs hadden zijbij lang
niet alles opgezameld. Het handichrift van CENTEN
was daarenboven eene rudis indigestaque moles, die nog
geheel in .orde gebragt en verwerkt moest worden; en
alzoo heeft van zijn work niets, en van dat van R. E=
GEN BooG-alleen dat gedeelte, hetwelk her tijch ak
heist, reeds door BRAND befchreven,uitgegeven kunnen worden. Dit 1aatlle zag (echter niet , dan nadat
het , door wijlen den Remonfirantfchen Hoogleeraar
ABR. AR..VAN DER MEERSCII; befchaafd en zeer
veel verbeterd was) in de jaren 1774 en 1776, in ,t wee
Deelen in groot octavo, het liclit, en loopt dus tot ;in
,723,. Het overig gedeelte heeft men, als onbruikbaar,
ter zijde moeten leggen; en de gefchiedenis , van 114
laatstgemelde jaar of tot nu, is dus, tot hiertoe, niet
befchreven, hecgeen echter hij de R.emonflranten alleen
aan de oinitandigheden des tijds, en aaft gebrek van genoegzame aanmoediging tot den arbeid, daartoe ver,
eischt , te wijtLn is. Dan nu heeft men ze toch , voor
z 00
ALBDIGELIV. 1817. NO. 14.
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zoo veel de Hervormde Kerk betreft, met genoegzame
zekerheid te wacliten. Wij wenfchen het Publiek daarT
/ileac geluk; en, daar zij, als nog nook belchreven,
de aanprijzing der sienwheid heeft, en ,dus vele tot
biertoe genoegzaam onbekende bijzonderheden belooft,
nag men, voor haar, bew:s van algemeene e1ling
HITTRERSEL UIT BEN ' BR/EP VAN DEN HOOGL. WUR ■
ZED-, TE 'WAR BURG, AAN DEN HEER VAN MONS,
PROF. DER CIIEMIE TE BRUSSEL , RA1(ENDE
DE BESTANDDEELEN VAN ONDERSCIIEIDENl
WATEREN.

(Medegedeeld door den Heer vAN

ER

Rrusfel.)

D

e Hoogleeraar 1) ZtrE REINER, te Yena , heeft
lwrteling eene menigte minerale wateren van onderfcheidene foort onderzocht , Welke hij uit alle fireken van
Duitschland had laten komen , en vond , dat de belianddeelen van het grootrte gedeelte derzeiven in bepaalde
Iloechiontetrifche rapporten tot elkander flonden. Zoo
vond hij, bij voorbeeld, in gewoon Bronwater 2. gedeelten Stik/lof tegen i gedeelte Zuurgof. Zoo als in het
verzuurde Stikflofgaz. En daarbij, her zij t evenredigheid koolflofzuren Kalk , opgelost in i evenredigheid koolflofzuur Gaz; of wel I evenredigheid van dtze beiden, in i of 2. evenredigheden Gips.
In onderfeheidene Zwavelwatcren vond hij 2 gedeelten
Hydrothionzuur Gaz en I gedeelte koolfiofzuur Gaz,
als refultaat van de verzuring der gronditoffen van den
Zwavel- alcohol door die van het water.
In het Carlsbader water vond hij:
4

evenredigheid Kezelzuur (acidc ,Silicique.)
Zoutzuur.
Zwavelzutir.
16
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i6 evenredigheden Koolfiofzuur.
Ka lk.
Natron.
Welke zelfflandiglieden hoogstwaarfchijnlijk te zamen
ten enkel Zout leveren.
DE KUNST DER SPIN.
(Mt de Annals of Philafophy, April 1817.)

De navolgende proeven leveren eene belangrijke bijdrage tot de kennis der handelwijze, waarmede de draadtrekkende fpinnen haar zelven en Naar weeffel van de ee,..
pe plaats 11.2ar de andere, op kleinere en grootere afilarr
den, overbrengen; en de waarnemingen des fchrijvers
kunnen, in het algemeen , de .eene of andere, minder
bekende omflandigheid, in de huishouding der fpinnen,
belpen verklaren. De heer CAROLAN verhaalt de?
zelven aldus:
Om de handelwijze der fpinnen , welke hare draden op
plaatfen bevestigen, die zij, voordat het weeffel gereed
is, niet kunnen bereiken, naauwkeurig en gemakkelijk
te kunnen waarnemen , vulde ik een' grooten fchotel
met water, in welks midden een . klein eilandje van kleiaarde gemaakt was, waarop ik eenen , twaalf
duirnen lang,loodregt plaatfle ,'en naast denzelven twee
drooge fteentjes legde, opdat de fpin, door de vochtigheld der kleiaarde, van haar werk niet wierd afgefchrikt.
Toen zette ik eene draadtrelckende fpin op den flroobalm , en plaatfte den fchotel op eene tafel, welke in bet
midden der kamer florid.
Den gebeelen dag liep de fpin langs den ftroobalm op
en neder en over de tteentjes henen , zonder te ontvlugten; want zoo
zij met bet water in aanraking
zij
kwam, begaf zij
zich fpoedig terug, alsof dit haar.eene
onaangename gewaarwording veroorzaakte. In dezcu
toeiland verliet ik haar des avonds , en toen ik den any2
de-
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deren morgen naar haar omzag, was zij verdwenen.
nader onderzoek ontwaarde ik eenen draad, welke van
de punt des Itroohalms loodregt naar de zoldering op-.
rees,waaraan hij bcvestigd was. Ik Icon niet begrijpen,
hoe de fpin dit volbragt hadde, indien ik niet voor zeker aannam , dat
of op de eene of ander& wijze gevlogeu zij, of dat zij, van haar itandpunt , den draad
naar dien aftland gellingerd hebbe.
1k zocht nu eene tweede fpin van dezelfde foort, en,
nadat ik haar op het ftroo geplaatst 'had, ontwaarde ik,
dat, zij veel fpoediger en ongeciuldiger, dan de eerfte,
nit hare gevangenis zocht te ontvlugten. Zij begon,
door middel van eenen draad, welke een duimbreediang
was, en welken zij om de middelfte pooten fcheen bevestigd to hebben, zich van de punt des ftroohalms te
laten nederzakken, zoodat zij, met hoofd en voorpooten den ftroohalm kle.mmentle en de achterpooten rugwaarts iltgetlrekt , dew hangende houding bleef,' en
uit hare fpingaten eenen bijka:ns drie voet langen draad
allengskens ilitwerkte, welke in eene loodregte rigting
in de hoogte rees. Nadat de fpin dezen draad eene of
twee minuten had laten zweven, draaide zij zich in
eenen halven kring om, vatte den draad met hare voorpooten , en trok denzelven naar zich toe. De rigting
van den draad van boven vormde' in het ecrst met den
draad, waaraan de fpin p ing, eenen fcherpen hock,
welke echter, zoodra . zij den draad aantrok, regthoekiger en eindelijk Romp werd. Het was nagenoeg als
bet fpel der jongens', wnneer zij hunne opgelaten vliegers geleiden. Wanneer de fpin met hare voorpooten
den draacraantrok , dan vormde dezelve een kluwen otn
de achterpooten, waarmecie zij den ftroohalm vasthield.
Wanneer men tegen den draad blies , en daardoor zijne
rigting veranderde, of denzelven eene golVende beweging gal, clan hernam hij aanflonds weder zijne regtlijnige rigting. Eindelijk raakte de draad aan eenen verre
of ftaanden foci; de fpin voer voort den draad aan te
halen, tot dat zij gevoeide, dat dezelve een punt van
aan-
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aanraking gevonden had. Nu liep zij over denzelven
henen, en vertterkte hem door eenen dikkeren draad,
welken zij onder het loopen trok. Daar deze fpin nog
zeer jong was, kon men den draad naauwelijks zien,
ezl zonder de flofdeeltjs„ welke daarop kleefden,
re hij misfchien geheel onopgemerkt gebieven. Itt herhaalde deze proeve met meer andere fpinnen van dezelfde foort, en verkreeg nagenoeg dezelfde uitkomften;
anaar,, daar zij meest alien zeer jong waren, zoo maakte de fijnheid harer draden de waarneming zeer moeij elijk.
Eindelijk gelukte het mij, eene veel grootere fpin te
krijgen, welke ik ook op den ftroohalm plaatite, en,
daar zij .van eene. heldere zon befchenen werd, kon ik
alle bewegingen gemakketilk, waarnemen. Zij begun aanfloods, verwonderlijk fuel, eenen vrij langen draad te
trekken. Om het einde of de punt van den draad naauwkeurig te onderzoeken , of in deszelfs maakfel lets elgendommeliAs hetwelk eene eigenfchap konde aanduiden, om zich zoo fpoedig aan alles , waartnede hij
in aanraking kwam, vast te hechten, brak ik den draad
nabij den firoohalm af,6 trok denzelven langzaam naar
mij toe; maar alles, wat ik aan hem ontwaarde, beflood daarin, dat hij, naar het einde toe, altijd dunner
en fijner, en eindelijk bijkans onzigtbaar werd; misfchien is deze hoedanigheid voor zijn oprijzen in delucht
noodzakelijk. De fpin maakte nu eenen nieuwen draad,
welken zij door eenen tweeden, die lets korter was,
vertlerkte. Nadat beide vereenigd waren, bevestigde
zij dezelven aan den itroohalm, en trok het andere einde, met hare voorpooten , zoo lang tot zich, tot dat
de draad nog maar zeer kort was ; maar opmerkende,
dat dezelve nergens vasthield, gaf zij hem op , en bleef
eenigen tijd alsof zij , tot eene nieuwe en grootere poging, krachten wilds: verzamelen. Zij liet zich
toes weder bencdcn de punt des ttroohalms alzakken,
en drukte nit hare fpingaten twee veel langere draden,
dan de eerften waren, welken zij aanftonds en in dezeli.
de
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de rigting nog meer andere, bijzonder One draddri the.
voegde. Daar zij van de zon befcheneh Werden zbbi
Ronde ik veertien derzelven , welke uit kleine openingen
van het fpin - orgaan te voorfchijn kwamen, onderfehel-,
den. Deze alien vereenigden zich.weldra in eenen; en,
zoo als zij 'zich ver/engden, en door eenen, als 't
re, tooverachtigen invloed der fpin hunne rigting verA
kregen,fcheen het alsof de elektrieke of luchtitroom uit
de Ipingaten kwam, welke de enkele draden voor zich
Lenen dreef en in eenen hoofddraad verzamelde. De
fpin keerde zich nu weder in eenen halven kring om,
bevestigde den nieuwen draad aan dien, welke Naar
droeg , en fcheen dan eenen tijdlang deszelfs bewegingen
te betturen, tot dat hij eindelijk den muur bereikte,
waaraan hij zich vasthechtte ; aanttonds liep zij over
denzelven henen. Ik ving haar weder, plaatfte Haar nog
eens op den itroohalm , en droeg den fchotel in den tuin.
Het woei, en de fpin gaf Beene neiging te kennen, oin
zich te bewegen; nadat ik haar, door eenige aanrakingen , tot verandering van plaats genoopt had , werd eene
poging ter vlugt gedaan. De fpin begon op nieuw te
werken, en, daar de wind den allengskens getrokkenen
draad wegvoerde, had zij voorzeker wel eenige vadetnen
Ling gefponnen; toen de draad den grond bereikte,
verd hij door eenen rukwind gefclieurd.
De fpoed, waarmede de fpinnedraden te voorfchijn
komen, is zoo groot , dat ik geloof, eene fpin kan in
eene minuut wel dertig vademen in de lengte trekken.
Het is onbegrijpelijk , hoe zij in eene kamer, waar de
lucht tiilitaat,haren draad eene loodregte of in de hoogte rijzende rigting kan geven. Men zoude gelooven , bij
zulk een fijn maakfel moest het laatstgefponnen deel zich
fpoediger bewegen dan de voorgaanden , en daaruit moesten golvende flingeringen of verknoopingen ontftaan. De26 overweging brengt op het vermoeden, dat de fpinren met haren draad tevens eenen thoom van luchtvormige of andere [One vioeillof kunnen nit ftorten; want
men ziet den draad regtuit zich op en neder bewegen,
zoo
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zoo tang bet der fpinne behaagt, en altijd, min of
nreer, in eene rijzende rigting. Daar de beef- aaI dek.
triciteit kan voortbrengen, waarom zoude men bij de
fpin een enders gewijzigd foortgelijk verniogen kunnen
ontkennen?
OncterwijI eene miner fpinnen, zoo als gewoonlijk,
aan eenen korten draad bij den ftraohalm nederhing en
haren tweeden draad flingerde , zag 1k, dat, wanneer ik
den draad aanblies en hij zich daardoor verwijderde, de
fpin eenigzins werd opgeheven; ik bei>roefde nu, door
het aantrekken des draads haar zelve weg te trekken;
en het gelukte math*. ook, haar op deze wijze eenige
voeten verre weg te voeren, zonder dat zij daarom
later zich voort te fpinnen. Hiernit verktaar.
de ik mij, hoe zij,ibijAe vereeniging van gunflige omftandigheden, door eenen eenigzins langen draad, tamelijk verre in de luck konde voortgedragen worden.
Mijne gisfing werd ook weldra bevestigcl: toen ik eens
zulk eene fpin op tnijne uitgeftrekte hand liet rondloopen, began zij, door middel van eenen zes duim langen draad, zich aan een' inijner vingeren te laten afhangen. Daarna flingerde zij eenen vrij langen draad, welke langzaarn agrees en de fpin mede opvoerde. Nadat
zij zoo verre boven mijnen vinger was gerezen, als zij
te voren ander denzelven was, fcheurde zij den draad,.
waarmede zij werd vastgehonden, en began zich allengskens en langzaam naar die zoldering der kamer te verlieffen , waar zij den muur naderde en eindelijk ook bereikte. Hare beweging was gedurende deze vlugt zachter
en fpoediger, dan wanneer zij tangs haren draad loopt.
Wanneer nu dit infekt in de ftilftaande kamertucht zich
zoo gemakkelijk voortbeweegt , dan moet dit in de vrije
]ucht nog veel beter gaan. De hoofdvoorbereiding beftaat daarin, dat de fpin van haar vast rustpunt aan den
eerften draad zich laat nederhangen, en vanhier dal anderen draad flingcrt, Welkee haar moet overvoeren. In
deze hangende houding kan de fpin veel verder opmerken , of die draad , wake haar moet overbrengen,kracht1g
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tig genoeg opflijgt, om haar mede te nemeti, dan'wei
een ligchaam bereikt heeft , hetwelk haar tot een !turnpunt kan diencn. Op deze wijze kunnen zij zeer aan.
merkelijke hoogten bereiken.
Proeven, welke ik met eene andere foort van fpinnen
tam, die een blinkend geel ligchaam en korte pooten
bebben , betvezen, dat ook deze Braden flingert , maar
niet zoo lang als de geometer - fpin.
Bij eene andere foort van fpinnen gelukten dezelfde
proeven niet ; dat is te zeggen, geene barer konde ontvlugten hoewel zij acht of Lien dagen op den flroohalm
vertoefde; zij bleven voor het ovejige altijd even levendig , als ten tijcle, toen ik haar van het veld had gehaald. Nooit bleven twee fpinnen lang met elkander in
dezelfde gevangenis; de lierkere doodde telkens de
zwakkere weldra, en deze fcheen de maat harer krachten ook wel te kennen; zij vreesde hare tegenpartij
sneer dan lets anders, hetwelk men in hare nabijheid
bract; raakte men haar met den vinger aan, dan fcheen
zij daarop niet te letten; zoo dikwerf, daarentegen ,
eene fterkere fpin op haar toekwatn, dan vlugtte zij
voor haar zelfs in het water. Eene van deze fpin•
nem was in het water gevallen, en zwom op betzelve, zonder daaruit te kunnen komen; wanneer ik
haar wilde helpen , liet zij zich naar den bodem zinken,
op welken zij dan even feel als op den grond, en even
als een kleine kreeft , rondliep. Aan den rand des
-waters gekomen zijnde, fcheen zij weinig begeer;g te
2ijn om daaruit te komen, daar het water hare pooten
te zamen drukte, zoo dat zij zich niet gemakkelijk kon
bewegen. Toen zij voor het eerst onderduikte, had ik
opgemerkt, dat uit elke zijde van haar ligchaam eene
groote luchtbiaas oprees; hetwelk op het vermoeden
konde brengen, dat deze dieren in-bet water zich misfchien door eene -foort van zwemblazen ligter kunnen
waken.
De te voren verhaaide proeven fiellen het voor mij
buitert alien twialeV,-dat . de draadtrekkende fpinnen het
vet-
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vermogen hebben, om draden van onbepaalde lengte te
kunnen flingeren, en met dezelven van de eene plaats
near de andere zich te bewegen. Ik geloof, dat dit
merkwaardig verfchijnfel alleen nog maar door denen
Franfchen natuuronderzoeker waargenomen is; de bij,
zondere, door mij befchreven toeftel, echter, werd,
zoo veel ik weet, nog nergens ontdekt of bekend gexaaakt. Hoe verwonderlijk is dit Ichepfel met alles,
wat tot zijne behoeften dient, voorzien , en met hoe
Teel genoegen ontwaart men overal in de natuur nieuwe blijken van de wijsheid en goedheid des Scheppers!

IETS UIT DE REIZE VAN EEN ' FRANSCHMAN IN
ENGELAND , 1816.

Lifffirafelijke wetten in Engeland.
Gedurende de zitting van het Parlement in aro, bragt Sir
S AMU EL ROM rLY de noodzakelijkheid eener verbetering
der lijfftraffelijke wetten ter tafel; maar, van wege den m.C.
nisterielen tegenfland, zonder eenig .gevolg."Bij deze gelegenheid kwamen eenige gefchiedkundige daadzaken te voorfchijn, Welke eene algemeene belangilelling verwekken.
Order de regering van Koni ng.n ELIZABETH werden jaar.
lijks 400 menfchen ten dood verooideeld; en dit bedraagt,
gedurende de 45 jaren barer regering, 18,000 veroordeeldem
Under haren vader, HENDRIK VII/, was dit getal nog ont.
zetrender; want gedurende eenige jaren klom het tot 2000;
en men rekent, dat •hij het bloed van 70,000 zijner onderdanen, door bet geregt, vergoot. HUME zegt: Een aanzienlijk geregtsperfoon in Sornmerfet fchreef in 1596, dat in
de laatfle jaren van B L izAnt T n's regering, toen hare beerfchappij bevestigd was en de knelt der wetten het y olk aaa
orde en gehoorzaamheid gewend had, in den loop van
6en jaar aldaar 40 misdadigers, wegens dieverij en andere
fchelmflukken, onthoofd, 35 gebrandmerkt, 37 gegeefeld,
184 echter vrijgefproken waren, de laatflen alien zeer bedorene lieden; en dat men konde vastflellen, dat Hier bet vijf.
de gedeelce der firaffchnidigen voor het geregt waren getrokken.
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bet. Dernlver getal was zoo ;;root, dat het de regters
vreesd maakte.
Hume, die het Koninklijk gezag bemint,
Schrijft deze gebrekkige politie aan de bekrompene inkomilen.
der kroon toe, welke niet toelaten, om een toereikend aantal menfchen tot initandhouding der wetten ce betalen. Dic
213 zoo het wit, uit de woordenwisfelingen over :dit onderwerp
biljkt, dat, zoncler eenlge vertachting der wetten, federt dien
tilt/ bet get gl der doodrontrisfen allengskens, en in de laatfte
jetzt) Zoo fpoedig verminderd is, dat in den jare 1806 vale
3414 befehutdigden (dat is ce zeggen gevatte perfonen, eri
voor de groove Jury gebragte, welke (inn eerst oordeelt, of
er reden tot aanklagte zij, of niet) flechts a misdadigers ten
flood gevonnisd werden; in den jare i8o7 van 3482 maar ;
18o3 van 3748 niet Daar men onmogelijk tech kan aan.
remen, dat van meet dan Io 5000 gevatte en zoo zger verclaehte perfonen, voor welken een geregtsperfoon durfde wa,
gen een bevel van vatting uit te vaardigen, flechts 3 zouden
fraffchuldig geweest zijn, zoo moet men vermoeden, dat de
enmacige gefirengheid der wetten derzelver toepasfing beler..
poor de mentgvuldigheid der ' gevallen, waarin de wet het
doodvonnis nitfpreekt, 2onder dat hetzelve in de toepasfing
piaats heeft, verliest deze ontzettende uitfpraak al het fchrikwekkende, en verwekt ook geen medelijclen meer. Allen,
zetfs de ralsdadigen, gelooven niet nicer aan de voltrekking;
en bij deze weireling ventompt het ggvoel. Ile Opperregter
2e/f maakte de aanmerking: dat de overdreverte geftrengheid
der vonnisfen een ftilzwijgend ftelfel van ontwijking voortbrengt, waardoor de aanklager, de gezworenen, de reeter en
de Koninklijke rand zelf, elk in zijnen werkkring, overeen,
komen, om hunnen eed, ter voltrekking van zulk eene on•
alattuarlijke wet gedaart, niet geftand te doen.
Lucht van Loden.

Het is niet mogelijk, zich een begrip te vormen van die
fowl van dag, welke in den regten wintertijd Louden verlicht.
De rook van fleenkolen vormt eenen ciampkring, welken men
een our verre in de gedaante eener ronde wolk ziet, die op
de . g arde rust. Wanneer het weder, zoo als bier in den win:
ter bijkans altijd, betrokken en nevelig is , dan vermeerdert
deze damp, in de ftad zelve, de morfige kleur van alle veerwerpen; het uitzigt in sue firaten eindigt in eenen grijzea
mist,
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mist, die ons niet toelaat de ftraten ten einde toe door to
zien. Valt er eens een enkele zoniieftraal in deze digte niasfa,
dan words: dit doode grijs met eene ligtroode fchemering
kleurd, even alsof men door een gekleurd glas giet; en daft
is deze nitwerking even fchoon nls treffend. De lucht is intt
Wine vlokjes roet vervuid, welke zoo fijn
dat zij met
de lucht rondzweven; zij vallen dan op ons kleedda
ren en gezigt; men voelt lets op den news Of de !Nang , an,
wanner men onwillekeurig daarnaar grijpt, blijfe er eeti*
nwattaehtige vlak.
Het leven van Loden, aan de svestaijde der Ilad.

Voor io ure des thorgens is Aires MI; de winkel§ worden.
nu eerst geopend. De melkmeisjes met hare beldertvitte emniets, aan welker rand tondoni kleirie niaatjess hangen, en welke iij anti ten, Duet .defAouderen gelegd, juk dragen, gaan
van huis tot huis, eti wekiteti tfe trenzetende Meiden, Welke:
nog tuimelend van den flaap uitkomen, en een maatje vol
nernen, dat zoo groot is als een ei, en hetwelk voor het gebruik van bet geheele huisgezin toeteikend is; want melk is
bier noch drank noch voedfel, rtnar ilechts eene verfilof,
een elikfter, waarvan men des morgens en des avonds voorzigtig zei of zeven &tippets in de thee doet. Het ware inoeirjelijk te zeggen,
ftnaak deze druppels geven; meat
bet is een *elks nut niemand durft onderzoeken.
Gedurende dezen tijd tijdt geen amen, geene kar door de
ftraat; het eerfte gedruisch cmtftaat door de trommels en bet
krijgsmuzijk der lijftvacht, waarbij drie of vier Negerreuzen
met een verre klinkend fchellenfpel voornit gaan, en welke
naar Hydepark trekken, om hunne oefeningen te houden.
Eerst om 3 of 4 ure ziet men levensteekenen der aanzienlijke wereld. Zij doer bezoeken, of liever zij geeft kaartjes
aan de deuren barer vrienden af, welke zij nooit anders dan
in het gedrang der gezelfchappen ziet; zij loopt in de winkels rond, beziet nieuwe modes, rijcit in eene vrij leelijke
fireat, Bandgreet , op en neder, en eindelijk ten 5 ure naar
huis, om zich te kleeden. En daarmede is een LOndenfche
voormiddag beiloten. Thins beginnen Januarij) de ftraten verlicht te worden, en van 6 tot 8 tire vetmeerdert het
gedruisch. De tijd van het middagmaal is gekomen. De rijtuigen, met twee groote vlammende lantaarns verlicht, vatgee
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gen digt op elkander, of kruifen elkander in groote haast; op
Edns houden zij ftil; een bediende fpringt af, beurt den zwaren klopper op, doet eenen harden flag daarmede, en herhaalt dit donderend gedruisch zoo kunftig en zoo afgemeten,
dat hetzelve den rang, het aanzien en den rijkdom van zijnen beer moet nanduiden. Twee uren lang heerscht er on
eene kleine (bite. Tusfchen 9 en 50 ure worth de onffuimig
teid herhaald. Thans heeft er eene groote vereeniging van
4rukte, fpoed en opfchik plaats. Men kan geenen bijzonderen klank meer onderfcheiden in een gedruisch, dat naar vijftig molenraderen met derzelver waterftortingen gelijkt; en,
wanneer het niet overdreven klonk, dan zoude ik hetzelve
met den val van de Niagara vergelijken, wanneer men dezen op eenen affland van twee uren hood. Deze groote
duurt tot t ure in den nacht; dan verniindert zij
allengskens, tot dat men, bij het aanbreken van den dag,
fechts bier en daar nog een rijtaig hoort.

SESCHAvING DES VERSTANDS oNDER DE ARABIEREN, GEDURENDE DE REGERING VAN AL-MAMON.

A

L-mAmON had het opperbefluur in de jaren 813-833;
bij maakte Bagdad tot het middelpunt van allerlei . foort van
letterknnde; geleerde navorfchingen, boeken en geleerde mannen waren bijna de eenige voorwerpen,.zijner oplettendheid.
Zijne gunflelingen waren mannen van letteren; zijne ministers
liielden zich eeniglijk bezig met de bevordering van geleerdheld; en het fcheen, alsof de troon der Kalifs opgerigt was
tot een' zetel voor de Muzen. Te zijnen hove noodigde hij
alle geleerden, die hij w]st uit te vorfchen in de geheele
wergild, onderhield hen aldaar door zijne mikidadigheid, en
onderfcheidde hen door eerbewijzing van allerlei card. In de
wingewesten van Syri , ilrmenig en Egypte, weike aan zijne
teerlchappij onderworpen waren, verzamelde hij elk belangi.
rijk boek, dat er te vinden was. Dit was de kostbaarfle
fchatting, welke de Oppervorst zijnen onderdanen afeischte;
en de belkuurders der -sivngewesten, en elk ambtenaat, in dat
beilnur deelende, waren bijzonderlijk gelast, om, voor alle
andere dingen, op te zamelen alle fchatten van gele2rdheid,
in de veroverde landen to vinden, en dezelve aan den voet
des
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ties troops te brengen. Honderden van kameelen zag men van

tijd tot tijd te Bagdad aankomen, alleen belade'n met papieTen en boeken; en alles, wat daaronder geacht werd den thister der wetenfchappen te kunnen vermeerderen, werd ftrakg
in het Arabiseh vertolkt, met oogmerk om het onder bet bereik der kennisneming van een ieder te brengen. Onderwijzers, recenfenten, vertalers, uitleggers van geleerde fchriften"
maakten de hofhouding van A L -MAMON uit , welke alzoo:
meer geleek naar eerie hoogefchool van geleerde mannen, dan
naar het middelpunt van een krijgshaftig beftuur. Toen deze
Kalif, bij gelegenheid eerier overwinning, den Griekfchen Kel-;
zer, MICHAeL DEN STAMELAAR, de voorwaarden vati
vrede voorfchreef, eischte hij tot eene fchatting eene .verzameling van Griekfche boeken. De wetenfchappen waren bij
uitfiekendheid in hoogachting bij den Kalif ;- de" belangrijklIO
onderwerpen van befpiegeling werden onbefchroomd ten toeti
gebrag , in fpijt der ilverzuêhtige vitterijen van fommige , bijgeloovige Muzelmannen, die A L. MAMON befchuldigden van
dezerwijze de grondflagen van het Islarnismus te doen wagger
len. Vele van de meestberoemde onderwijzers in de geneel=
kunde bloeiden onder zijne regering. De regtsgeleerdheid
werd beoefend onder den hoogberoemden KOSS A; en, ge.
lijk dezelve den Muzelinarinen voorkwam als de eerbied-:
waardigfte van alle wetenfchappen, was het deze, waarop des
Vorflen onderdanen zich met de vurigfte geestdrift toelegden; terwijl AL-MAMON zelf eene krachtige overhelling ontwikkelde voor de wiskunsr, welke hij met den treffelijkflen
uitflag beoefende. Hij beraamde het groote ontwerp om de
aarde te meten; hij voerde het tilt met behulp der bekwaamfte wiskunflenaars. De Gronden der Astronomie van ALF RAGAN (FA It GANI) en de ../Istronomili.he Tafelen van ALMER wA s I waren werken van twee zither hovelingen. Deze
zelfde AL-MAMON, Met minder edelmoedig dan verlicht,
wanneer hij iemand zijner nateftaanden, die tegen zijn befluur
opgeflaan was en getracht had zijnen troon omver te werpen, genade fchonk, riep „ o! Ware het flechts bekend,
„ welk een wellust het voor mij is, mijnen vijanden vergif„ fenis te fchenken, alien, die mij ooit beleedigd hebbeti,
„ zonden zich haasten om tot mij te komen en huure
geu te belildeo.”
DE
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DE SLAAF VAN ALGIERS,
Een belangwekkend Verhaal.
(TJit het Hoogduitsch van HILDEBRANDT.)

h

oe nailer wij aan Marfeille kwamen, des te bedrodf4er werd mijne zuster Van de haogten bij Chateau Gombert
zagen wij , voor bet eerst , de zee en de vlaggen der fchepen., welke boven den lageren dam der haven nitflaken. S oP HI A zag bedrukt en met teruggehoudene tranen naar de golvende wimpels. „ Welk van deze fchepen zal u, misfchien
voor altijd , van mil fcheiden?" zeide zil, geheel ontroerd.
Xijn oom, die niets anders is dan liefhebber van kunst en
pudheden, dacht aan zop iet$ niet. Een geheel antler denkbeeld hield hem bezig , en s (yen t A ontging aileen daardoor
een gefireng verwijt , dat hij haar gezegde tier had gehoord.
,, :Met u , meisjes , is het mottelijk reizen ," zeide hij lagchend ;
„ een weinig zeelucha veroorzaakt u reeds roode oogen."
„ Hoor eens , Lours," voer hij voort
zweeg.
S
vergeet niets van hetgeen ik u gezegd heb. Teeken alles
maauwkeurig op. 1k wil tOch achter de waarheid komen, het
snoge kosten, war het wil. PIBIES BRUCE befchrijft de Pixamitlen, den Sphinx, de Catacomben en de Memnonszuilen
200; DENONberChrkift dezelven anders; ORBILLIERS weer
anders. Wien van hen .moet gelooven? Hoor Bens, wij
/lebben heden den negenden; tegen het chide dezer niaand
kunt gij in illexandrid ziju; bij Cairo gaat gij over den Nijl.
Op de plants Caramaidan woont mijn korrespondent. Gij geeft
aanflonds de brieven over; kan hij zelf niet met u gnat,
dan bezorgt hij u voorzeker eenen vriend, die u naar Glaze
geleidt, en u alle merkWaardigheden vertoont. Gij moogc niets
het geringile opichrift, noch de minfle verfievergeten,
sing. Teeken alles naauwkeurig op — gij weet, ik wreck mij."
Mijne zuscer zat treurende mast mij, toen ons rijtuig aan
den ingang der haven flilhield, en, op een teeken van mij.
nen oom, van een der zeilklaar liggende fchepen eene boot
van den oever kwam. Mijn koffer werd in het fchip gebragr.
„ Nu, reis gelukkig ; vertoef niet, opdat de kapitein niet
op u behoeft te wachten; die heeren nemen zulks kwa4jk,
en dan moet men gedurende de gebeele reis daardoor boeten."
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ten." Ik drukte zijne band. So pHI A viel met een' luiden
in mijne armen. „ Houd rods op met die malligheid," zeide
mijn oom, en daarbij ftonden hem de tranen in de oogen
matroos flaat reeds met de riemen."
S o p H s4 gaf mij nog eene kleine brieventasch; mijn oom
fchpof adj. in de boot , ik zag beiden zoo lang na, als ik
den rooden f bawl niijner zuster nog ontwaarde.
.11■•••••••

Het was voor bet eerst, dat het lot mij zoo lang en voor
eene zoo lange reis nit de armen n4ner zuster rukte. S
I A was de anige, wellte van mijn onderlijk huisge-zin
was overgebleven — vader en moeder waren reeds lang Blood;
— zij daChr en wilde zoo als ik, en geen van ons beiden
had eenen wenach, welken de ander niet ook koesterde. Mijn
oom, die in Aix. woonde, nam ons, twee weezen, tot zich;
hij was ongehuwd en besniskleld.• Ik weet niet, hoe het
kwam, dat die (land, tot welken ik eene overhellende neiging
gevoelde, joist dezelfde was', wasriu inijn oom zijne terredenheid en zijne welvaart zoo rijkelijk gevonden had. Hij was
bouwmeester; en ik had in de reeks van alle mogelijke flanden geenen gevonden, waarin ik hoopte gelukkiger te Leven,
dan in dien van eenen bouwmeester. Mijn oom was opgetatgen van blijdfchap, toen ik hem mijnen wenseh openbearde;
hij onderfteunde mij in alles; hij: gaf alle onderwijzers.
welken ik konde wenfchen, en, daar bij deze hulpiniddelen
nog de fiellige genegenheld voor mijn beroep en de gedachte
kwam, dat ik door mijne kens altijd sneer de liefde van mijpen oom verwierf, zoo was het wel geen bijzonder wonderin de vereischte kundigheden, tot iets
werk, wanneer ik
sneer dan bet dagelijkiche verhief.
IVIijn oom bedankte voor zijn openlijk beroep ; ala liefhebber, hield hij zich nu met de benefening van de bouwkunst
der ouden bezig, en toen was het natnurlijk, dat Egypte een
van de landen was, welke zijne nieuwsgierigheid het meest
aantrokken. Hij las alles, wat over de Piramiden, de Catacomben en den Sphinx te krijgen was. Geene afbeelding,
geene prent was hem te duur; hij moest alles bezitten.
Ik had voor mijne bezigheden eene reis gedaan, toen mijn
nom eens des mor?ens, met eene geheele vracbt boeken ea
prenten, in mijne kat= kwam.
Het
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Ilet is om razend te worden," zeide hij, en wierp de
boeken op mijne werktafel; daar lees ik in BRUCE. DEVON en ORB1LLIERS over de Piramiden, en alle Brie zijn
van een verfchillend gevoelen. Lees zelf! De een fpreekt van
436 voet hoogte, de ander van 312, en de derde van 280.
De een befchrijfc de waterleiding dus , en de ander wear zoo.
De een fchildert de Jozefsbron zoo, en de ander -geeft wear
deze teekening daarvan. Ik bid u, aanfchouw maar eens het
verfchil dezer prenten! Zie bier, nommer eau moet de grooze van Chi ze voorftellen, en deze hier moet het ook
zijn. Ik weet niet, waar die lieden hunne oogen hebben ge,
had. Maar, zoo gnat bet; men zendt iemand daarhean, die
geene wiskunde verflaat; die morst dan maar zoo lets, en
verkoopt zpllts aan het publiek voor echte waar. Ware ik
maar niet drieGniestig jaar oud! Iudieu ik jonger ware, ik
wist wet , war ik deed."
Zonderling) ook in dez en was wijn wensch die van mijnen oom.
Gaarne ware ik eons in Egypte geweest ; gaarne hadde ik met
BUIDNAPARTEdiereis gedaan , ware 1k toen niet te Jong geweest.
Zend iemand daarhean, lieve oom!" zeide ik. „ Ja!
zend heOn! zend been!. Wien dan? Niet waar, iemand, die
mij, voor mijn goed geld, maar zoo jets op het papier teekent, en mij dan doer gelooven, dat de Piramiden en de
Catacomben er zoo uitzien, als hi) zich dezelven verbevId
teem)? „ Wel on,_ misrchien words er wel iemand gevonden, die...." „ .Neer, Loins! daarop reken ilc flier.
Want zie, een man van wezenlijke kundigheden gaat te mijnen behoeve Met daarheen; en iemand, die niets verflaac,
ik niet
die flechts daarhean gent OM geld te verdienen,
gebruiken." „ Gij befehouwt de zaak ook van eene al te
donkere zijde, mijn lieve oom! Er vindt zich voorzeker iemand, die voor -de zaak eenigzins berekend is; bij voor,
.beeld...." „Nu? Bij voorbeeld? " vroeg mijn oom driftig.—
„ Bij voorbeeld 1k, uw neef. Lang reeds wenschte ik Egypte
eens te zien. Indien gij geloofc, dat 1k.... " „ Ik gelooy en? lieve L o u Is! ik gelooven? o, Ik kan het u Met zeggen, hoe dit aanbod mij verheugt! Gij wilt dan daarhean?
Maar ik moet mij daarop ktumen verlaten, dat gij alles naauwkenrig aanfchouwt, naauwkeurig berekent en naauwkeurig teeitem. De omftreken moogt gij wel flechts oppervlakkig teekenen; maar de zaken zelven, de Piramiden, de Catacom
ben,
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ben, den Sphinx, de Memnonszuiien, de jozefsbron, de wa,
terleiding, enz. teeken die toch vooral naauwkeurig. 1k wil
aan eenen vriend aanbevelen, die mij veel verpligt is, en
die voorzeker, even als een vader voor zijnen zoon, .roor n
zorgen zal. Wanner wilt gij daarheen? morgen?" —„Peen,
lieve opm! ik heb nog eenige dagen noodig, om het een en
ander voor te bereiden en mede te nemen, wat lir in Egypte
niet krijgen kan.” — „ En dan moet gij aandonds in CaFro
eenen Beduin huren; dat zijn .getrouwe lieden, die het levee
voor iemand laten. Zoo als gezegd is, zulk eenen man neemt
gij aanflonds; die kent de plaatfen, is moedig en getrouw4
Dus, gij wilt daarheZn? Dar is goed. Maar, hoe eerder hod
liever; want dezen zomer nog moet gij terugkeerena"
Hij verliet mij. Ik was waarlijk in eene zonderlinge gemoedsgefleldheid. Br had mijn befluit in overhaasting uitgefproken, en wel jegens eenen man, die een ieder bij het
woord vatte. Nu eens vertlengde ik mij•tb,ver mijn befluit;
dan weder gevoelde ik berouw daarvan. Aan mijn vaderland
boeide mij niers, dan mijne zuster; het affcheid van haar zag
ik met bange vrees te gemoet.
Onderwijl ik dit wiles overdachc, en overleide, hoe ik
de best mogelijke wijze mijner zuster mijn befluit zoude
rigten, trad zij zelve mijne kamer binnen.
„ Ooin zeidd
mij zoo even," began zij, daar zij de deur opende, „ gij
wilder naar Egypte reizen: is dat waar?" Ja, SOPITIEI
gij hebt immers niets daartegen?" — „ Wat zoude ik eigenlijk daartegen kunnen hebben? Oom is opgetogen van blijdfchap over uw befluit. Gij kondet hem, zoo als hij zegt4
door niets z6o veel vreugd veroorzaken, dan door dit aanbod. 1VIaar1".... „ Maar, zegt gij? en dat met een zod
mismoedig gelaat?" — Zij viel mij om den hals. Lout st
ik weer niet, wac ik er om wilde geven, dat gij dit befluit
niet genomen hadt. Oom is oud; denk aan zijne ziekelijk,
heid, zijn podagra — ik ben alleen
verbeeld u , zoo hij
uwe afwezigheid flierf!... Of, zoo gij op deze reis ongelukkig waart! Gij kent misfchien de gevaren niet. L o u Is! ik
wenschte, dat gij bier bleeft."
Ik zag, hoe verfcheurend de gedachte aan mijn thogeiljk
ongeluk voor haar hart was; maar wij moesten fcheiden. Mijte zuster verzelde mij tot aan de boor. Hier had ik tijd en
go,
Zz
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gelegenheid genoeg, om alles, wat miju oom en mijne zuster
mij gezegd hadden, in mijn geheugen terug te roepeu.

De kapitein, aan wrens boord ik mij begaf, was een zeer
beminnenswaardig man, een Fransebman zoo als hij behoort te
zijn, vrolijk, befchaald en gediendig. Dapper moest hij ook
wel zijn; want hij had ettelijke likteekens in zijn aangezigr.
Hij bragt mij in zijoe kajuit ; en bij de eerfle ontmoeting
ontwaarde ik reeds dat ik hem nadrukkelijk was aanbevolen.
Wij zeiden elkander onze namen; het verbond van vriendfchap werd bij eene goeele flesch wijn gefloten, en nu waren
wij onaffcheldbaar.
„ Het gaat dan naar Egypte ?" zeide hij. „ Nu, ik reis
Met mede. Tot Alexandria , last ik nog gelden; maar in bet
land zelve neen, gefchilderd wilde ik daar niet zijn,
veel minder leveed! Onreinheid is daar als te bids, en voordat men omziet, is men door eenen bandiet doorflooten. En
dan nog in de woestijnen rondzwerven ; en de Piramiden —
ik hob ze gezien — ik heb in de Catacomben rondgekropen
— ik heb den hoogilen top der Piramide beklommen — fchilderen , geloof mij, .vriend! kan men hair niet, dan in gezel-,
fchap van ten mind° dertig gewapende vrienden; anders wordt
men vermoord, voordat men zulks vermoedt, en zonder dat
een haan daarvan kraait."
Ik wilde hem wederleggen; maar hij verhaalde mij zoo vele moordgerchiedenisfen, dat de woorden mijner zuster: „ gij
kent alle gevaren nog niet!" als eene onheil dreigende voorfpeiling mij voorzweefden; en ik geraakte in firijd met mijzelven, of de liefde tot de kunst en voor mijnen oom, dan
wel de liefde tot het Leven, derker in mij ware. Daarbij
kwam nog, dat eenige andere reizigers hetzelfde bevestigden.
Mijne ongerustheid klom met elk oogenbiik. Voegt men bierbij dat deze mijne eerde zeereis was, en dat dezelve op
ziel en ligchaam eenen gelijken derken invloed had, dan zal
men, zonder verder bewijs, wel willen gelooven, dat, oraangezien de vriendfchap 9 welke de kapitein mij bewees, onaangezien het vrolijk gezelfchap der overige reizigers, doze
togt in de eerde dagen niet zeer aangenaam voor mij was.
De eerde indrultlelen, echter, welke het verhaal van de
vele- en groom gevaren op mij had gemaakt, verdwenen allengi-
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ltngskens. Mijn oom, zijne liefde voor mij, het genoegen ,
dat ik hem kon geven, mijne eigen begeerte om de wonderen
der oude wereld te zien, dit alles verjoeg de fchrikbeelden
van voor mijne ziel, en hield mijne verbeelding van nieuws
met bekoorlijke beelden bezig. Eenige weken vervlogen aldus. Of de kapitein had over de gevaren uitgepraat, Of hij
had opgemerkt, hoe onaangenaam zijne tafereelen voor mijn
voornemen waren; genoeg, hij zweeg daarvan. Aldus kwamen wij, zonder eenig gevaar en met den giinfligften wind,
aan het eiland Sardini e, in de baai van Oristano, anti. De
kapitein vond bier bezigheden, , ,van welke hij ons zeide, dal
ze hem eenige maanden lang zouden ophouden. Zulk een tijd•
verlies was tegen mijn plan. De kapitein wist even weinig, als
ik, een middel, om deze onaaugenaamheid te verhelpen.
wilde mij niet zeggen, dat het raadzamer voor mij ware, op
een ander fchip te gaan, en ik wilde dit voorftel niet het
eerst don'. En waarlijk , deze cantiandigheid maakte mij zeer
verdrietig, hoe veel moeite mijn vriend zich ook gaf om mij
op te beuren. Op zijnen rand, deed ik eenige reisjes, waar.
toe hij mij brieven van aaubeveling medegaf, welke zeer geacht werden van alien, tot welken ik toegang kreeg. Zoo
wenschte ik ook, naar Cagliari te gaan, om aldaar het Mufeum van oudheden te zien; mijn vriend bezorgde mij eene
aanbeveling aan den opziener van dit Mufeum.
1k vond dezen man juist in gefprek met eenen jongen
Rads: , eenen zekeren SPOLLANZANI Ilk Rome. Naauwelijks had hij mijnen brief gelezen, toen hij verheugd uitriep:
„ Daar hebt gij immers aanftonds eenen reismakker mar Egyp.
te! Er is ook reeds een fchip in de haven; nu kunt gij te
zamen reizen , zoo gij wilt."
Ill vroeg om opheldering, en vernam nu, dat deze jonge
man met hetzelfde oogmerk door Egypte wilde reizen, als ik.
Bij den beftnurder van het Mufeum had hij zich eerst met
modellen en afdrukken van die zaken bekend gemaakt, Welke
hij wilde zien, en was om niets zoo verlegen geweest, als
om eenen reismakker. Wie was verheugder dam ik? Nog dien
zelfden dag fchreef ik eenen heufehen brief aan den kapitein;
mijne goederen kwamen weldra, en wij beiden, van alles
voorzien, wat ons in Egypte nuttig konde Zijn, belt/camel*
ten Sardinisch fchip, dat naar dlexandrie beftemd was.
On?..z 2

676

DE SLAAF

Onze nieuwe kapitein was een Sartlinie'r,, en wel niet in de
beste beteekenis dos woords. Terughoudend in zijn gedrag,
wraakzuentig in zijnen toorn, onverzoenlijk in zijnen haat,
buitenfporig iu zijn geluk , dweepziek in zijn ongeluk, van
eene overdrevene zindelijkheid , en alleen koopman; althans
ik had nog nimmer eenen meer belangzuchtigen mensch ge..
zien. In ons gefprek decide hij weinig, omdat hij fpotte met
ons voornemen, en niet kon begrijpen, hoe men zulk eene
kostbare reis konde ondernemen, alleen om der nieuwsgierigheid te voldoen. Somtijois had hij zelfs wel lust, onS voor
befpieders te houden. Slechis daardoor konden wij hem eenig
belang voor ons ooginerk inboezemen , dat wij hem vertoonden , hoe wij, door onze teekeningen en afbeeldingen, veel
gelds konden winnen.
Onze togt was vrij gelnkkig. De heidere hemel, de kalme
zee, de blozende 'dampkring bij het op. en ondergaan der
zon, hielden inij op de aangenaarnfle wijze bezig. De vriendfchap van SPOLLANZANI twain daarbij , en, zoo mij nog
een wensch overig bleef, dan was het deze c mijnen terug.
houdenden en norfchen Sardinier tegen den befchaafden en
vrolijken Franfchen kapitein te kunnen ruilen, omdat met den
eerflen niets te beginneu was.
Gaarne hadde ik Maltha gezien , en bij de merkwaardigheden aldaar eenige dagen vertoeill: zuiks zoude den kapitein
eenige vertraging en eenen kleinen omweg hebben gekost;
maar — hij was koopman , en verlangde voor dit verzuim zoo
veel, als de geheele refs naar Egypte kostte. Met gefpannen
nieuwsgierigheid zagen wij naar de rots, die niet verre van
ons of lag; treurig was het, dat wij niet daarheen konden. Het
we;geren van ons verzoek maakte ons wezenlijk zeer koud
jegens den kapitein, zoodat wij in eenige dagen niet met hem
fpraken.
Eons-, op eenen avond, toen wij zamen fpeelden, kwam hij
in de kajuit, Met eene tuslchen bange vrees en grove lumpheid zwevende bonding beval hij ons, de kaarten near te
leggen. Wij vroegen naar de oorzaak van dit zonderling be
vet. Hij word wedarig angtliger, en maakte ons oplettend op
het gedruisch in bet fchip , op de bruifende zee. Wij hoot-den dit; maar vonden ciaarin Beene reden, om ons fpel te
Ilaken. De kapitein verklaarde ons nu, met alrijd toenemen-

den angst, dat een verfchrikkelijke form aan bet opkomeu
was,
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was, f alt tevens eenige waskaarfen aan, welke hij voor een
Heiligbee'd planate, en vie! voor hetzelve, overlaid biddende, op de knien.
Tooneelen vale dezen aard hadden altijd eenen diepen indruk op mij gemaakt. Wij legden de kaarten weg; sPoLLANZANI knielde naast den kapitein, en ik•— die op deze
korte reis reeds veel van de inrigting van een fchip geleerd
bad — ging naar boven , om te zien, wat de matrozen de•
den. 1k vreesde, dat zij even zoo bandelden als de kapitein;
en mijne vrees ' was niet ongegrond. Zij lagen alien op hunne knien; niemand wilde eerder de hand aan het werk Nan,
voordat hij een aantal gebeden nitgefameld had; en alzoo
was het fchip eerie weerlooze prooi van wand en golven. Bij
geluk had men de zeilen ingehaald en het verdek gefloten.
Door eerie opening zag ik de ondergaande zon door den rookenden dampkring in bet fchip fchijnen. Thai's werd bet geheel duister; de blikfem allecn verlichtte alle voorwerpen.
Van den donder boorde ik weinig; want bet huilen van den
storm en het rumoer der golven beletteden dit. Den geheelen nacht — den akeligflen, dien ik ooit beleefde dreven
wij rond, zonder te weteu, wear wij waren. Eindelijk begon de ochtend te fchemeren; de form was nog niet bedaard!
110 begon veeleer te vermeerieren hij den opgang der zon,
welke zoo rood als bloed door den dikken dampkring flikkerde. Op dens hoorden wij eenen verfchrikkelijken knal , en
tevens het bruifen des waters, hetwelk met geweld in het
fcheepsruim drong. Alles liep in woeste bedwelming door
elkander ; ik wist niet, waartoe ik zoude belmiten, toen een
Inatroos, dien ik door minzaamheid en kleine gelchenken,aan
mij verpligt bad, mij bij den arm vatte, en mij toeriep, mij
aan een fink bout vast te klemmen, hetwelk hij mij aanwees.
Ten overvloede bond hij nog een touw daaraan; en naauwelijks was hij daannede gereed, toen het fchip fpleet, en weinige oogenblikken daarna zag ik mij, op een' balk zittende,
op de golven drijven. De matroos zat naast mij, en vermaande mij aanboudend, mij toch wel vast te houden. De
golven overdekten ons fomtijds. Kwam het door de koude
des waters, of was het doodsangst genoeg, ik ontwaardc,
dat ik waarlijk Meer hefef bad, dan toen ik op het fchip
was. De form dreef ons voort, en de matroos zeide mij,
dat hij rotfen en land zag. Dit was ook zoo. Dc wind dreef
Zz3
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ons fangs eene nitfiekende reeks van rotfen; wij ontwaarden,
dat de onfluimigheid des forms en der golven bedaarde, en
bereikten nu den oever, die in zee uitflak.
Met eene gewaarworcling, die ik nog nooit ondervonden
had, zag ik mij gered; ik fond op het land nog even zoo
tuimelend en waggelend, als op bet fchip en op den balk.
Bijkaus uitgeput van koude on nattigheid, van honger en vermoeidheid, zette ik mij op bet gras, en ontdeed mij van mijne om ze te droogen. P x E T R o deed hetzelfde.
Wij legden ons neder, en het duurde niet lang, of wij vielen
in eenen diepen !hap.
(Het vervolg hierna.)

LEN NACHT OP DE ANATOMIE.

mijne eerfte fludiejaren op de akademie te Bern aireeds
eene bijzondere geneigdheid voor de anatomie gevoelende,
was de ontleding, gelijk nog heden, eene mijner veelvuldiglie en lieffte bezigheden; te meer, daar het tweevoudig nut,
weft mij detelve aanbragt, mij ook een dubbel genoegen
verfchafte, namelijk uit een wetenfchappelijk en zedelijk oog..
punt. Inners, waar kan men betel, waar fchooner de wondervolle, goddelijke natuur aanfchouwen, dan bij de ontleding van ons eigen , zoo verwonderlijk fchoone ligchaam?
Wat biedt rijker, wat waardiger floife van nadenken, wat
geeft ons duidelijker bewijs van eenen werkzamen, hoogstwijzen en almagtigen Schepper, dan juist deze grootheerlijke
bouw onzes eigenen ligchaams , waarin wij de ganfche, oneindig verfcheidene fchepping in het klein - zoo zinrijk weder.
vinden?
Naardien de velerlei kollegies mij den geheelen dag niet
zoo veel tiicis lieten ontwoekeren, als ik dikwijls tot anatomifche preparaten wenschte, gebeurde het niet zelden, dat
ik den nacht ten beat nam, waarin ik dan, of in gezelfchap
met eenen vriend, of ook wel alleen, halve, ja ganfche nachten aan de anatomie toewijdde.
Zoo kwam bet dan Bens hij, dat, tea verfcheidene meest
flapelooze nachten, mijn geliefde vriend H. zoo wel, als ik,
onweerflaanbaar door den flaap werden bevangen. En, daar
wedcrzijds een gemeenfchappelijk dtuje, reeds om middernacht,
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yacht, noohake/ijk geacht werd, zoo flelde ik, tetwijl mijn
vriend nog aan jets voortwerkte, met behulp van eenige prepareerkielen , eenige lijkdoeken en kadavertoellel, op eene
tafel eene flaapplaats zamen, gelijk wij in zoodanig geval gewoon waren , leide mij op an oor, en fliep in. H. volgde
mij weldra, echter zonder dat ik zulks bemerkte. Naauwelljks een halt' uur molten wij geflapen hebben, wanneer een
vrij heftig gerucht mij in diepen flaap lang ontrustte, terwij1
bet evenwel niet in flaat was mij geheel te doen ontwaken,
maar toch in het geruste fluimeren hinderde. Dit gerucht
plaattle mij in dien, aan elk voorzeker welbekenden, toefland
tusichen waken en flapen , in welken men, otIchoon onvermogend, am over het getuisch of geraas, dat men hoort, vo/komen na te denken, zich echter, en meescal beangiligend,
daarmede bezig houdt. Eindetijk ontwaakte ik geheel, en
overtuigde mij, dat ik werkelijk lets gehoord, en Diet ge&mind had.
Haastig reel ik op mijne tafel overeind, om te luisteren,
Vanwaar toch dat zonderling gedruisch kwame, en waardoor
het veroorzaakt wierd; want in de kamer, en wel zeer nabij
mij, feheen, midden under de lijken en geraamten, een onverklastbati leven te zijn. Doch naauwelijks had ik mij opgerigt, of ftifte des doods greep plaats. De maanlichte nacht en
de rijkelijk gevallen fneeuw verlichtten de veelvenflerige zaal
genoegzsiam, orn mij van mUne zitplaats te duen zien, dat
niets vreemds zich in de kamer be yond. Mijn vriend lag nevens mij, en fnorkte . geweldig;, de geheele en halve kadavers,
tchter, Wen heel gerust om ons halt, en even zoo, als
voordat wij waren glan flapen.
Ik wist niet, hoe 1k het had; ik poogde mij te overreden,
dat ik gedroomd had, en vlijde mij weer neder. Ik waakte
nicer Dog dan ik Mep, toen het geraas veel heftiger clan.te
voren begon. Het was, alsof verfcheidene perfonen met ijzeren lepels in ketels en pannen fchmapten. Met zeer korte
tusfcheipoozen, echter, veruam ik nu daarbij een zeer diep
zuchten, vergezeld van een maar heel zacht gekerm,
dat telkens plotfeling door het heftig `geraas werd afgebroken. Andermaal rigtte ik mij even fnel op, zag de ganfche
Kamer rond, bijzonderlijk naar . de plants , vanwaar dat vrees.
felijk gerucht kwam. Vergeefs; Mies was onbewegeriik -- ett
evenwel duurde het gerpook nog voort. Thans pakte ik mijnen
Zz4
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nen vriend, fchudde hem vrij onzacht nit zijnen diepen flaap,
en vroeg hem, of hij dan niets hoorde? Nog maar ten halve
ontwaakt, antwonrdde hij mij met een gemelijk neen, keerde
zich op de andere zijde, en fnorkte weder voort. Inderdaad
had ook het gedruisch op dic oogenblik opgehouden, en al-,
les was weer doodilil.
Dat ik thans , hoewel ik enders geenszins vreesachtig of'
bijgeloovig ben, inderdaad niet wel te moede was, wil ik
gaarne bekeunen. 1k Ulcer lang overeind zitten, dacht alles
na, befchouwde nogmaals alles, en wilde een' vernieuwden
aanvang des mij onverklaarbaren geruchts afwachten, om alzoo op het fpoor te geraken; maar ditmaal bleef bet weg. Ik
leide mij dan weer neder; en eerst na lang nadenken fcheen
bet mij waarfchijnlijk, dat er iets in de keuken moest omgaan, die mast de kamer was, dear toch in de ontleedzaal
mph kete1s noch pannen zich bevonden. Juist was ik in
tweefirijd, of ilc mijnen vriend wekken, dan of ik zelf moeds
genoeg hebben zou, in de keuken onderzoek te doen, toen
her oude geraas eenskiaps" en hefcig, zeer nabij mij , van
nieuws begon. Verfchrikt maakte lit eene fneile beweging,
om mijn hoofd, tot beter luisteren, op te heffen; en opt
hetzelfde oogenblik ontving ik eenen harden flag van achtere
op den.fchouder. Onwillekeurig tame ik te gelijk naar deze
plek — en, o wee! ik greep eerie dorre hand. Rillend keerde ik mij om, en aanfchouwde een menfchelijk geraamte voor
dat mij aangrijnsde , en welks band ik iii de mijne hield!
J UN G's Theorie der Geestenkunde, welke ik eenigen tijd te
voren had gelezen, had mij eenigzins in mijn ongeloof aan
fpoken doen wankelen; maar de flerke indruk , dien clit boek
op mij had gemaakt , was echter nagenoeg uitgewischt, en ik
bey ond mij joist in eenen middeltlaat tusfchen gelooven en
niet gelooven. Ik flaarde nog altijd bet geraamte aan. Ik
wist, dat de?.e beendermau d6dr Diet geftaan had, toen ik
mij te flapen beide; en het jammerlijk gerucht duurde befiendiger en vreesfelijker voort, dan te voren. Het was inij nu
riet alleen zeer nabij; maar bet kwam mij voor, als lag ik
midden in hetzelve, als kionk het van elle kanten.
Intusfchen fchoten mij in den eerften fchrik , dien ik inderciand niet van mij konde weren, twee, mij van mijne vroege
jeugd of diep ingeprente, gronciftellingen te binnen: „ wie
tang is, is reeds half verloren;" en; „ onderzoek , vt5dr gij
vreest,"
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vreest." Aan deze hield ik mij. Want ik pakte nu bet geraamte aan, en fchudde het ter dege; doch vriend Hein
bleef geheel lijdelijk, en reeds hadden de enkele beenderen
losgelaten. Dir verlevendigde miinen moed niet weinig; te
meer, daar ik bij nader onderzoek ontdekte, dat het een
oud, welbekend fkelet was, hetwelk te voren meer achterwaarts in genen hock der kamer Gelijk.miin vriend
mij naderhand zeide, was her door hem, eer hij zich to fla.
pen leide, vooruit gehaald, en zeer nabij mijn hoofd ge.
plaatst, ten einde bij het licht een gedeelte van hetzelve
naauwkeurig te kunnen befchouwen. Tot dit oogmerk had H.
bet den eenen arm op zoodanig eene wijze opgeheven, dat
die van zelve in de hem gegevene itelling flaan bleef; en z66
liet hem ook mijn vriend , toen hij zich ter ruste begat. Daar
nu dit fkelet onmiddellijk achter mij flood, had ik hetzelve
bij mijn herhaald oprijzen niet bemerkt; maar door mijne heftige bewegingen op de caret, inzonderheid de laatfle keer,
werd het waarfchijnlijk zoo gerchud, dat bet zijnen arm vallen liet, en- mij op deze wijze dien -fchouderflag toebragt.
Thans was het ethic raadfel opgelost, en ik door de gelukkige ontknooping zoo koen geworden, dat ik gereedelijk tot
de oplosfing van het tweede, de oorzaak des akeligen*alarms,
betgeen voor dit oogenblik weder had opgehouden , mij vermande.
Met flame happen, die door het ganfche gebouw kionken,
begat ik mij titans naar de keuken. Doch alles was daar zoo
fill als eene muis, en ketels en pannen waren vreedzaam en in
de beste orde, gelijk de anatomie-kok dezelve bad verlaten.
lk trad weder in de zaal. Toen ik daar, nadenkend. , de handen op eene tafel rusrende, frond, verhief zich wederom,
vIak bij mij, eon zware, lange zucht. „ Hale u de Duivel!"
riep ik nit; en bijkans was mijn lie/demi-toed met dezen zucht
ontvloden, Want niets, volflrekt niets zag ik , hergeen bad
kunnen zuchten, Ook lag zelfs geen kadaver digt bij
Het was mij onverklaarbaar. Thans, echter, ving ook bet
geraas wederom heftig Ilan; ik vervolgde het flout, en eindelijk ontdekte ik ook hiervan de oorzaak.
Len ongemeen groot mormeldier of bergrat, namelijk, was
Adaags te voren nit de koude, waar het met ander° in zijnen
winterflaap gedompeld lag, in tie warme kamer gebragt,
71:men warmtegraad te toetfen, Men had dic beest, buiten
mijn weten, in eene zeer enge blikken kooi ingefperd, die met
eene
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eene ijzeren tralie gefloten was, en vergeten, hetzelve weder
naar buiten in de koude te brengen. Thans, daar de kamer
door het beflendige floken ongemeen verwarmd was, begon
het arme dier nit zijne winterverfajving, ten ongewonen tijde, eensklaps op te leven. Zulks veroorzaakte hetzelve heftige kramptrekkingen, die fmartelijk fchenen; te meer, dear
bet zich in de enge kooi niet genoegzaam kon, uitrekken.
Door deze kramptreitkingen, die de behoefte van zich uit te
rekken medebragten, krabde het van tijd tot tijd heftig met
alle pooten tegen de kooi en derzelver losfe tralie, hetgeen
dat luide geraas , door de ftilte van den nacht en de ruime
gewelfde zaal nog vergroot, voortbragt. En zoo hoorde men
ook, in de tusfchenpoozen van het krabben, zijn pijnlijk kermen en elikwijls afgebroken diep en luid ademhalen.
Uit dit verhaal moge men de heilzame leering trekken: dat
men fteeds, onbevooroordeeld, oplettend hebbe te onderzoeken, hetgeen men niet verftaat, en de dooden niet moet vree'
Zen, maar veeleer de levenden.
1. P. H.

TOEVALLIG BEHOUD VAN EEN GELEERD GESCHRIFT.

(?VIedegedeeld door J. G. C. KALCKHOFF, Predikant te
Laren, bij Zutphen.)

Terwip ik, als nabeflaanne en vriend des huizes, in het jaar
1 795, bezig was, met de gelcerde nalatenfchap van den beroemden JOHANN GoTTLOB a in zN y aos (wijlen
Hoogleeraar in de Geneeskunde, te Duisburg aan den Rijn)
meestal voor den verkoop beflemd, in orde te brengen, kwani
'a mans voortreffelijke Ambtgenoot, de Heer G UNTHER,
mij vragen, of ik, onder die nalatenCchap, niet gevonden
hadde bet handfchrift of afdrukfel eener verhandeling de prelapfu cardis? Op mijn ontkennend antwoord, betuigde zijn
Hooggel., door het eigen bezit van een gedrukt fragment dier
verhandeling, flellig verzekerd te zijn van derzelver dadelijk
aanwezen; doch dat' hij nergens het ontbrekende, veel min=
der een geheel exemplaar,, had kunnen ontdekken. Een (lag
of twee daarna vond ik fechts een gedrukt fragment der bedoelde verhandeling, 't welk, bij wider onderzoek , bleek,
met
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met dat van den Hoogleeraar o UNTHER joist een geheel uit
te maken. — Of en om welke redenen LEIDENTB OST zeif
de uitgave dier verhandeling in de geboorte onderdrukt•liadde, dit kan ik even 200 min bepalen, als door welk zonderling toeval het lesug overgebleven exemplaar uit zijn geheet
gerukt en onder verfchillende beziuers verdeeld was. Dan,
hoe dit zij, die toevallige ontdekking ontrukte am) den wisfen ondergang een geleerd gelchrift, 't welk, wegens deszelfs
lyalangrijkheid, mede geplaatst is onder J. G. LEIDENFRO ST t t Opera posthuma Phylko- Medica , uitgekomen te Duisburg
1796, en, onder den Eitel: de prolapfit cordis, befchrijft
het vreemd en merkwaardig ,verfchijnfel van het neérzakken
van het hart bij zekeren patient.

LOTTO-WOEDE TE ROME.

(Uit ontiitgegevene Reisberigten van 1816.)
1)e woede, dat ik het zoo noente, des Loterijfpe/s is te
Rome ongemeen groot. Bij elke regtspleging flroomt het yolk
toe, om uit de woorden, bewegingen en fluiptrekkingen der
arme zondaren nommers te berekenen. Hetzelfde gebeurde,
toen zich korteling de ongelukkige F A GAN, Engelsch Con..
Rd, ten venfter uit /Tome ; en inderdaad tot lyekrachtiging
des vooroordeels, daar in de naasrvolgende trekking veel gewonnen, werd. Bovendien zijn bier nog zekere lieden, die
door het y olk voor toovenaars gehouden worden, (her ge..
meen noemt hen ook Maghi) en aan welken het de eigenfohap
toekent, de nommers te kunnen raden. Zoodanig een toovenaar wordt op gemeene kosten in de kroegen en gemeene
pleisterplaatfen gefpijsd en gelaafd, en zijne gebaren en mienen, of opzettelijk geprevelde woorden, naauwlettend betracht, opgevangen, en — \vie weer hoe? — daarua in getallen overgebragt. Men gevoelt , de tOovenaar kan bij zuik eene
handelwijze nooit in verlegenheid geraken. Flijzelf zet niet in
het Lottorpel i want, daar hij zeker ware van zijne winst, is
zulks voor hem eene gewetenszaak ! Kluchtig is het geval , Monfignor ***, een van de aanzienlijkfte en waardigfte
der tcgenwoordige Prelaten, te Ancona bejegend, alwaar
hij met veel vruchts eene zendiug vervulde. Nadal eene
vrouw
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vrouw zeer devoot bij hem gebiecht had, bad zij hem: „ hij
zou haar toch de nommers voor eene terne in het Lotto opgeven!" — Somwijlen dringen zich onbekende lieden op de
firaten den voorbijganger op, en fluisteren hem nommers in
bet oor, waarvoor zij dan eene aalmoes vorderen. Ook de
Cercanti der Bedel-orden worden door het y olk dikwijls over
nommers geraadpleegd.

IIERINNERING AAN DEN XVIDEN VAN SLAGTMAAND MDCCCXIII.

Hij keert welhaast, de blijdfte dag,
Dien immer IJ en Amftel zag:
Klinkt vrolijk, citerfnaren!
Hij keert, de jaardag, die, zoo fcboon,
De vrijheid ftijgen zag ten troon:
Viert feest, o Ainaelaren

Hij keert, de jaardag, die 't geluk
Deed rijzen uit een' nacht van druk,
En brak de flavenboeijen.
Herdenkt uw lijden, naamloos groot;
Herdenkt uw raiding nit den nood,
En voelt uw harten gloeijen.
Als gij het hoofd met palmen
En 't jaarfeest der verlosfing viert ,
Bevrijd van wee en plagen;
Als gij weer vrede en rust geniet,
Ea d' ouden voorfpoed rijzen ziet,
Dankt dit dien dag der dagen!
Was hij niet vrolijk opgegaan,
Zaagt gij hem nog van verre flaan,
Wat was u dan befchoren?
Gewis, in rampfpoeds jammernacht,
Was Amfterdam ten vat gebragt,
En 't vaderland verioren!
Ach! -red- en raadloos in den nood,
Die nergens hoop op uitkomst boot',
Was alles ons ontzonken;
Niets kori, in dat ontzettend nur,
Het
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Het lang gedoofde vrijheidsvuur
In heldren gloed ontvonker.
De dag brak aan, zoo fchoon als groot;
Ons oog aanichouwde 't morgenrood;
De Algoeciheid wrocht een wonder:
De vrijheidskreet verhief zich fchbon;
Maar Monk, voor 's onderdrukkers troon,
Ms 'c raatlen van den donder.
Mijn God! wat blijde wisfelkeer!
De geest des y olks verheft zich weer,
En ftaakt het magtioos zuchten:
Het flikkrend vonkje words een vlam,
En 't grootscb herrijzend Amflerdarn
Doet 's lands verdrukkers vlugten.
Zij wappren, golvende in de lucht,
De wimpets, op (ten vloed berucht,
De aloude leeuwbanieren:
De kleur, die Neerland zegen fpelt,
Mag wear, in fpijt van vrecmd geweld,
Verloste burgers fieren.
net edelst vuur der geestdrift blaakt;
De aloude heldendeugd ontwaakt,
Te droevig ingeflapen:
ja, hij herleeft, de heldemnoed,
Die 't all' verwint en wondren doet,
En praalt in 't fchittrend wapen:
Ilij flaat, op Amflels vuur en wal,
In duizenden van dappren pal,
Die 't Fransch geweld braveren;
Die moedig trotfen ramp en dood,
Maar, bij het klimmen van den nood,
Zichzelven nook verneeren.
o Dag, die d' ouden roem hafted
Gij hebt den dwang ter neer geveld,
En 't vonnis uitgefproken:
Gij hebt u, edel, erootsch en vrij,
Op 't flavenkroost der dwinglandij
En 't vreemd ,geweld gewroken„.

De
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De iledernand van de Amflelilad
Zit weer omgeven van haar fchat,
Gehuld in flaattiekleeden:
Zij werpt het vreemde tooifel af,
En praalt weer grootsch met kroon en far,
Als koningin der teden.
Keer weer dan, nooitvolprezen dag!
Die jaren, vol van droet geklag,
Vergeldt met heil en zegen.
Keer weer dan, onvergeetbre fond!
Wij juichen u, met hart en mond,
Het driewerf welkom tegen.
Dan that ons 't doorgeworfteld wee,
Dan that ons de oeverlooze zee
Van onze ramp voor de oogen;
Maar dan, op ongedwongen roon,
VerhefF' zich 't lied der vrijheid fchoon,
Uit harten, diep bewogen.
Wie is 't, lien zoo veel hells niet fireelt;
Die niet, met ons, in 't juichen deelt,
Niet knielt, waar wij aanbidden?
IIij is, van d' echten fram ontaard,
't Geluk, dat hij geniet, onwaard' ;
Hij voegt niet in ons midden.
hij, die niet, met ons vereend,
Neen
Len' vloed van dankhre tranen weent,
Bij Nasfaus glorieftander;
die niet inftemt met ons lied,
Hij, hij is onze broeder niet,
Hij is geen Nederlander!
Maar wij, mijn broeders, juichen wij!
Ons Neerland werd weer groot en vrij,
En Tijk in zegepralen.
En Waterloo, en 't Moorfche fraud
Verheffen de eer van 't vaderland,
In 't fchittrend roembehalen.
De volksverdelger heerscht niet meet;
Hij zonk aan onze voeten near;
Hij
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Hij werd door ons verflagen:
Neen, geen barbaar geeft bier de wet;
Ilij werd door onze magt verplec;
De zege is weggedragen.
Die glorie, dat verblijdend
Zijn we aan den grootfchen dag verpligt,
Die eerlang zal verjaren:
Die dag zag ons in flavernij;
Die dag zag ons war groot en vrij:
Viert feest, o Amftelared
Komt, reikt elkaar de broederhand;
Zweert trouw aan vorst en vaderland,
Aan godsdienst, deugd en wettent
Het vreemd geweld verheff' zich dan;
Gij zegepraalt op elk' tiran,
En zult zijn magt Verpletten.
1817.

W. H. WARN S INCE, BS Z.

TWEE LANGE AANGEZIGTEN.
()LTA I R E had der fchoone Markiezinne V A N CH AT ELE T zijn portret in miniatuur ten gefchenke gegeven. Het-

zelve was in eenen ring gevat, en alleen zigtbaar door middel
van eerie verborgen veer, welker geheim niernand dan der aangebedene vrouwe bekend was. Mevrouw VAN CHATELET
ftierf, en reeds in de eerfle oogenblikken van des echtgenoots
rouwe had VOLTA Inn met denzelven eerie voor beiden ongemeen hartroerende zamenkomst. In den loop des gelpreks
waagde bet VOL TAIRE, dezen ring, dien de Markiezin beflendig had gedragen, weerom to vragen. Gij weet," fprak
de diepbedrukte minnaar tot den trooste!oozen echtgenoot,
„ welke innige vriendfchap tusfchen uwe gemalin en mij be.
„ flond; ook zal bet u welligt niet onbekend zijn, dat deze
„ door Naar zoo beflendig gedragen ring mijn portret bevat."
„ IIt zelf ben van Wieder vriendfchap getuige geweest,"
hernam de Markies VAN CHATELET, en den ring, van
„ welken gij fpreekt, ken iic mede zeer wel. Zoo als gij to
„ regt aanmerkt, heeft de overledene denzelven nooit afge„ legd. Doch, zoo ik u evenwel de waarheid zeggen zal,
„ is het portret, welk dezelve bevat, niet het uwe; want in
„ het-
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lietzelide oogenblik, dat gij haar den ring fchonkt, Werd,
in plaats van de uwe, mijne beeldtenis in denzelven ge„ fcboven.” — VOLT AIR rt, wiens tranen thans plotfeling
ophielden te vlo-eijen, daagde den Markies uit, hem van dit
verraad der Iiefde en vriendfchap het bewijs te vertoonen. De
ring werd gehaaid, de geheime veer- geopend, en zie 1 daar
verfcheen, in den ganfchen verblindenden luister van zijnen
bloeijenden leeftijd en krijgsroem, het beeld des jongen Ridderlijken Sr. LAMBERT! - De wijsgeer floor den ring, en
gaf dien den troos:eloozen echtgenoot, met een' veelbeteekenenden grimlach, terug.
„

HET MOLENPAARD.

Een Moteripaard liep rond, en wel voot de eerite magi;
Men had het de oogen toegebonden;
her draaide zonder eind den pail,
En zwoegde blindelings , zoo veel ziju krachten konden,
Den rug bedekt met bloedig zweet ,
En van den fellen zweepflag beet.
Voorzeker,"dacht het beest , moest ik wel honderd mijleu
In zoo veel tifdi doorijien!"
Zijn Heer riep eindlijk: halt! en, toen het ftille frond,
Toen zag 'r verbaasd, hoe 't zich op de eigen plaats beyond.
Is niet hetzelfde fchier, finds vijf- en- twintig jaren,
Der Menschheid in Euroop weervaren

DE

CLASSICUS.

M

en mag Pomponius , met regt,
Biechtvader der Klasfieken heeten:
Wat hem door dezen werd gezegd,
Kwam Mound ooit re weten !

DE SLIMME MAT ROOS.

3/. Kom , doe uw proef!" fprak tot een' nieuwling de Officier;
Ga naar 't benedenruitn, en rep een Itruik met bier." —
Kaptein! fprak onze meat,
Den doodfchrik op 't eetaat,
Daar fieekt spat achter 'k bid, verfchoon nriin tegenreden:
Gij voert ligt been, en liet nit), amen fcbehn, beneden!

MENGELWERK.
HEEPT JOANNES DE DOOPER AL, DAN NIET
GETWIJFELD ?

(Antwoord van den Weleerw. Heer u. H. D 0 N KE R
CURTILTS, Predikant te Arnhem.)
Aan Ds. ER Om, te Gouda.
Arnhem, den 15 Jan. 1817.

1-

k heb, waarde Medebroeder en Vriend! weer dan
66ne reden, om u voor uwen aangenamen brief te bedanken. 1k wil u niet verbergen, dat het mijne eigenliefde llreelt, te bemerken, dat mijne eenvoudige
fermoen de aandacht van den fcherpzinnigen en geleerden Schrijver over JOANNES DEN DOOPER tot
zich heeft getrokken, en zelfs de eer van zijne tegenfpraak heeft verwdrven. Meer evenwel, dan hiervoor,,
danke ik u, dat gij mij aanleiding gegeven hebt, din
over onze verfchillende beoordeeling van den bekenden
flap des grooten mans mijne gedachten nader te laten
gaan, en al, wat v66r en tegen onze verfchillende opvattingen ingebragt kan worden, met nieuwe naauwkeurigheid te wikken en te wegen. 1k heb de gegevene aanleiding tot dit einde gebruikt; en het is mij
gegaan , gelijk bet u ging : ik ben in mijne overtuiging
verilerkt geworden, gelijk gij verfterkt zijt in de we.
lk wil de gronden, die ik voor dezelve heb, ontvouwen, opdat het blijke, dat ik niet uit halsfiarrigheid
blijf volhoucien. Ik ben met die verkeerdheid, althans
ten opzigte van dit iluk , zoo weinig bekend, dat ik
(hoe onaangenaam het ook , in zeker ,opzigt , zoude
zijn , en "hOe misfelijk eene figuur ik daardoor zoude maken) mij moedig genoeg gevoel , om, zoo ik overwigt
van redenen ten voordeele van uwe meening vond, onder
Aaa
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der mijne, van de pers nog naauwelijks opgedroogde
preek, „het peecavi met groote letteren te fchrijven.
Zuik een protest tegen alle verdenking, alsof iett
verkeerds op mijn volharden invloed konde hebben, zoude, ik gevoel het, joist gefchikt zijn, oni dezelve tegen mij te verwekken (immers, qui f'excufe faccufe!),
indien gij niet eerst getracht hadt, mij de belijdenis af
te lokken, dat bet plan mijner leerrede, mijns ondanks,
eenigen invloed op mijne uitlegging konde gehad. hebben. Opzigtelijk dit punt,. moet ik volittekt iets zeggen , hetwelk u zal doers zien, dat iets van dien aard bij
mij noch-beflaan heeft , non beftdan kon.
De commisfie, om de Synode met eene preek-te
ten, vond ik wel vereerend, maar ook moeijelijk. De
eerite zwarigheid , die ik ontmoette , was, de keuze
van een onderwerp. Ik dacht . nu op dit, dan op dat;
en het een bevies mij al dra even fleck als let ander.
Ten laatite begon ik Obk te denken OM JOANNES DEN
Doo p E E. Maar wat zoude ik van hem prediken ? Dit .. ?
Neen ...! 1k was al even ver. Daar
? Ja 1
Dat
valt mijn oog op bet gezantfchap aan JEZu s. Wat
was dat toch ? zoo vroeg ik mljzelven. Dat het antwoord op die vraag mij eene fynodale preek zoude
leveren , had ik nooit gedroomd. Ik vergat zelfs en
Synode en preek, en toog alle de geleerde vrienden,
van welken ik omringd was, bij de rij af, te rade, oin
een voldoend antwoord op deze vraag te entvangen. Gij
waart onder 'dit petal, en liet mij wel allerminst fonder
antwoord verblijven. Uw antwoord behaagde mij in
vele opzigten; vooral daardoor,, dat, terwijl de andere
Ileeren veelal el/sander napraatten, gij alle de argumenten voor ow gevoelen , of uit uzelven haaldet, of z66
inkleedcht, dat zij, daarcloor,, iets eigendommelijks verkregen , en in waarfaijnlijklieid niet weinig wonnen.
Maar — alles aangehoord hebbende, en dan ;het oog
latende vallen op het opfchrift van ow advies :. J o A NN E s twijfclt, ituitte mij Reeds zeker , contrast , hetwelk
ik vond in die twee woorden: JOANNES!
twijfe-
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felen! Ik bedankte u Iniffelijk voor uw advies, en ging
met het hooren der overigen voort. Niemand hunner
voldeed mij volkomen: doch ik meende genoeg voorgelicht en door hen op het regte fpoor geholpen te zijn.
1k ging nu op hetzelve eenzaam en bedachtzaam voort,
en waar ik uitkwam, weet gij. Eerst uren na'het
digen dezer wandeling, verraste mij de ontdekking, dat
ik gevonden had, wat ik, dthtr althans, niet zocht,
eenen tekst voor de fynodale preek. Ziedaar de . gefchiddenis !
Nu ter zake.
Om, zoo veel mogelijk , kort te zijn, zal ik den itaat
van ons gefchil, in •uwen brief voorgefteld, niet herhalen; en oin alle repetitie, zoo veel ddenlijk, of te fnijden, in het aigeineen, opmerken, dat ik wenfche, dat
onze wederzijdfehe 'bewlizen meer den naam van bewifzen verdienden; dat zij nicer beflisfend konden zijn.Maar
dit kan niet. Had de gefchiedenis, die ons den flap",
door JOANNES gedaan, verhaalt, ons tevens zijn beginfel en zijne bedoeling opgegeven, dan bellond er
geen gefchil. Nu zij ons alleen den eerften vermeldt,
en van de laatiten zwijgt, willen wij deze evenwel
nen; en daartoe nemen wij onderfiellingen aan, die ons;
mar mate van onze Abjectlyiteit, waarfchijnlijk en aannenielijk, of onwaarfeltijnlijk en onaannemelijk voorkomen. En bier moeten wij beiden met onzen BORGER
ieggien: Si erro, fewfds error est ; eumque aliter,, quam
fentio, fentire non posfim, eorum profecto, qui a . me dis.
fiderint , cum humanitate erit conjuncta reprehengo.
Uw gevoel dan zegt u, dat twijfelen min erg is, en
ligter te verfchoonen, dan bedillen zonder twijfelen.
Mijn gevoel blijft overlaid zeggen, dat twijfelen, of
Inzus wel die Zoon was , hoe men het ookVerzaclite,
joist de allerleelijkfte vlek in j 0 A NNE S zoude ge\veest
zijn; dat zulk cen twijfcl, hoe menfchelijk in het algemeen, in zulk een karakter als dat van JOANNESwas,
in eenen man, die op zulk eene wijze overtuigd was,
teen plaats ltebben kon; vooral niet in een oogenbiik,
waneer zijne leerlingen hem herigt komeit brengen
Aaa2
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van een doorluchtig bewijs Zijner grootheid, door Hem
onlangs gegeven, en van de hooge gedachten, welke
dit der menigte nopens j E z us heeft ingeboezemd. In
zulk een oogenblik, zegt mij mijn gevoel, is, bij het
uitzigt op het, mogelijk haast aanwezige, tijdftip van
jE z u s geheele erkentenis , een flap van ontijdigen
ijver , die , uit het heiligfle beginfel l, het vurig gewenschte , het duizendwerf afgebedene nog verhaasten wil, in
een karakter, zoo vurig als dat van JOANNES, juist
te verwadten: — twijfel, daarentegen , is het laatIle, waaraan ik denken kan. — Zoo than wij met ons
beider gevoel tegen elkander over, zonder,den flap tot
elkander te kunnen naderen: en de bijval, welken- onze verfchillencle peeningeu zullen vinden, zal ook al
van het gevoel onzer lezers afhangen.
Dit dan geldt van vele onzer bewijzen. Met dit al
valt toch ook eenige uitzondering ten aanzien van een
en ander, en het is daarbij alleen, dat ik mij zal bepalen.
Het fcliijnt bij u uitgemaakt, dat, zoo fang J o A NN E s vastflond in zijngeloof,,hij niet haasten kon. „ Hoe
„ de man zoo geheel zonder eenige aanmatiging, die zich
zoo zeer gevoelt geheel niets te zijn in vergelijking van
„ Gods grooten Zoon, die van boven kwam, en boven
„ alien is; die zich niet waardig houdt, zijnen fchoen„ riem te ontbinden; die het zoo overtuigend gevoelt
mij is noodig van u gedoopt te worden, (en dan toch
„ ook wel: mij is noodig van u pleerd te worden) . her„ inners zich aan het hoor- en zigtbaar teeken met het', zelfde levendig gevoel, en vermeet zich echter te
11 oordeelen: de groote Zoon van God ha:ndelt niet, zoo
„ als Hij handelen moet; ik weet het beter, en moet
„ Hem aanzetten, te regt wijzen! Neen,dit is mij niet
„ waarfchijnlijk.”
Zoo fchrijft gij; en ik zeg , met u, dat de zaak , aldus voorgefleld, mij ook niet waarichijnlijk is. Maar
(houd het mij ten Neste !) ik vinde deze vooralling overdreven. ZOO kan het in de ziel van J 0 AN. NES niet
heb

AL, DAN NIET GETWIJFELD

2

693

hebben toegegaan; en met dat al geloof ik, dat j o ANNE s, zonder te twijfelen, heeft kuiinen haasten. Stellen wij ons de zaak eens aldus voor: Het flaat bij j oA N'NES vast : JEZUS is de Mesfias. Zijn vurigst verlangen is, dat JEZUS, als zoodariig, van alien mogt
worden erkend en gehoorzaond: om hetzelve vervuld
te krijgen, wil hij al/es, , wat hij kan, te werk ftellen:
adles wil hij, is het .nood, daarvoor opofferen. Maar,
veel langer dan hij had vermoed , blijft dat verlangde
tilt. Het grieft zijn hart. Daar komt men hem bet berigt brengen, dat de wonderen, welke jEZIJS allerwegen verrigt, grow: opzien baren; dat in het bijzonder
de opwekking van eenen dooden te Nan het yolk in
verrukking gezet , en de belijdenis afgeperst heeft, dat
JEZus een groot, goddelijk Profeet was. Dit berigt
verrukt zijne ziel. Daar zal het eindelijk lukken ! denkt
J OANNE s. Nog an flap, en het y olk, dat nu zegt:
is Profeet! ziet het in, dat Ilij 'neer dan Profeet,
erkent , dat Hij de illesfias is ! Hij zelf verklare zich ,
en bet yolk, zoo w61 voorbereid, zal Hem dadellik erkennen : dan is bet Rijk gevestigd, en mijne bandm zijn
geflaakt! Welaan ! tot die verklaring geef ik Hem de aanleiding; tot dezelve wil ik Hem dringen: de uitllag zal
zijn, de bereiking van bet groote doel.
1k behoeve voorzeker mijnen diep menschkundigen
114edebroeder niet te zeggen , dat men bij zulk eene stemming der ziel verre of is van de aanmatiging: ik weet
het beter dan Hip Het is ongeduld, nit liefde en beniet nit bedilzucht ontfproten; ongeduld,
opgewekt door ijver voor de beste zaak, aangevuurd
door de verbeelding, dat het afgebeden oogenblik op
het punt is van aan te lichten; ongeduld, dat ik mij,
bij wankeling van zijn geloof, niet vooritellen kan.
Want, zoo eenige twijfel in het hart van den grooten
man ware ingedrongen, zoude ik vermeenen , dat deze
ijver, die hem nu deed haasten, vrij wat zoude bekoeld
zijn. Denk u JOANNES in de gevangenis , „ min of
„ meer twijfelachtig, of die JEZUS, dien hij gedoopt
Aaa3
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aangewezen had, die Zoon wet is , of hij ziCh bier„ ook kon bedrogen hebben” (het zijn uwe woorden):
kunt gij u dan dezen zelfden man vooraellen, nog zoo
belangftellend, zoo haastende uit ijver? - 1k niet. Oat
te kunnen haasten, zoo als JOANNES (naar mijne onderftelling) gehaast heeft , moest hij juist
niet twijA
felon. [? ?]
Gij vindt grond voor uwe meening in het gezegdevari
JEZUS: de minfle in het Koningrijk der Hemelen is
meerder dan hij. Gij vraagt: „ Waarop zijn toch deze
„ woorden, bij uwe opvatting, de weerfiag? Meerder
„ in eerbied jegens 7771 kan wel de zin niet zijn; maar
„ meerder in doorzigt , en daardoor meerder verheven
51 boven iedere wankelmoedigheid."
Het laatfte zou ik weglaten. Om aan JEzuswoorden
eenen goeden zin te geven, heb ik het niet noodig:ook
lc:Mint bet er door u, enkel om uwer onderftellingsWil,
bijgevoegd te zijn._ JOANNES was boven alle leeraars,
en profeten, die tot op dien tijd hadden geleefd. Hij
had den Mesfias gezien , van nabij gekend , en was zijn
onmiddellijke voorgan ger en wegbereider geweest ; maar,
met dat al , had de mintle leeraar in bet Koningrijk der
Hemelen veel boven hem. Hij was door Jr. z u s zelf
onderwezen, en zou, ten aanzien van het groot ontwerp der verlosfing, meer li cht erlangen, dan J OAN.•
NE s had of hebben kon. Wij hebben de zeer algernee-.
27C prediking van JOANNES te dezen opzigte fleents
in vergelijking te brengen met de naauwkeurige en in
bijzonderheden tredende onderwijzing van jEZUS Apostelen , on: bet dadelijk levendig te gevoelen, met hoe
veel regt JEZUS zeggen kon : „ de min " le leeraar in
het Koningrijk der Hemelen is meer dan hij."
vraagt gij
deze woor„ Maar waarop zijn toch
„ den , bij uwe opvatting , de wcerflag ? ” 1k antwoorde
is bet juist noodig, dat wij dit kunnen aanwlizen? zou
het niet mogellik zijn, dat JEZES er deze woorden
heeft bijgevocgd •om ziiner leerlingen wil? was het bun
flirt nUttig te vernemen, welk eene grootIche
ming
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Ming zij hadden? was de aanleiding, die jE z u s thans
had, om bun deze te lierinneren, niet ongezocht en
gepast ? Ik meene ja! Doch wil men volflrekt iets,
waarop! dit gezegde de weerflag zal zijn; wat zwarigbeid dan, om te zeggen: het is de weerilag op dien on,
tijdigen ijver,, welken JOANNES bier liet blijken , en
voor welken de :ulnae in het Koningrijk der Hemelen
zich zoude wachten? Vporgelicht door de aanftaande
gebeurtenisfen, welke JOANIVE s niet zoude zien, be,
ftraald door het licht van den H. Geest , zoo als j o.
ANNES daardoor niet beftraald werd, zouden zij leeren
zich niet te ergeren aan de befchikking van den Koning
van het Rijk der Hemelen, en in volgen, zonder Naas,
ten, meet zijn daft JOANNE s.
• 1k Item u gaarne: tot, dat de eervedding van j o A NN E s bewijst, dat „ de vraag den fchijn had van iets
„ zijns onwaardigs." 1k heb dit zelf`te kennen gegeven
in de hoot; wwaaryan orals nailer. 1k geve ook toe, dat
het gezegde: zalig is hij , die aan ;zij niet zal gargerd
worden, bewijst, „ . dat hij zich aan JEZIJS begon te
ergeren , voor het minst daarvan gevaar liep." Ik
heb zelfs getracht te verklaren, in vat zin hij zich .ergerde. Maar wanneer gij nu befluit, dat, daar het antwoord van JEZIIS meer heeft van het: kom en zie dan
van het: mijne Tire is nog niet gekomen (hetwell: gij bij
mijne opvatting zoncit verwachten) ; wanneer gij, zeg
ik, daaruit befluit, dat deze ergernis het natuurlijkst
onderfteld wordt in het opkomen van twijfel, of jEz u s die man wel was: zoo blijve ik van u verichillen,
en vinde in uwe bewijsredenen geene kracht. Ik moet
mij bier breeder verklaren.
Indien JOANNES de vraag aan JEZUS niet in het
openbaar had laten doen , maar in het afgezonderde,;
dan had jE z u s kunnen antwoorden : mijne lire is nog
niet gekomen. Maar nu hem de vraag in het' openbaar
gedaan wordt, bee ft j e z us te zorgen , dat Hij geen
Woord zegt, dat etnige wankelmoedigheid van zijnen
Lam bij mogelijkheid kan doen verinoeden, • 114 moet
geen
Aaa4
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geen woord zeggen, dat den fchijn heeft, alsof Hit
het antwoord op de vraag wilde ontwijken: en daar Hij
toch ook zich niet ronduit verklaren kan, , moet Hij een
fapienti fat fpreken; en dat duet Hij. Hij zegt zoo veel,
als en voor zijne toehoorders en voor j ()AN Nns genoeg
was. Ten dientte van de eerften, noemt Hij daden op,
die het antwoord op de vraag van JOANNES (in abJiracto befchouwd). behelzen, daar zij van Hem getuigen. Ten dientte van jb A NNE s, noemt Hij dezelfde daden, niet om hem tot zekerheid te brengen, maar
om hem te herinneren, wat er goeds was tot stand gebragt ; en door bijvoeging vanshet : zalig is hij ,die aan
tnaj niet zal geergerd worden , leert Hij hem, even als
door het eertte, dat 111 moet berusten en niet haasten.
Dat de woorden van .7 E; z u s juist de eigene woorden
zijn van eene voorzegging, was — indien het niet meer
toeval dan opzet zij — voor de toehoorders van JEZUS
bijzonder gefchikt. [??]
Zoo veel tot .wederfpraak der argumenten, voor
gevoelen bijgebragt. Trans ga ik. over, om een en ander ten voordeele van het mijne in het midden te brengen,
Mijn eerfle bewijs is in hetgene in de noot vermeld
words. Het was mij ontdacht bij bet opfchrijven der
preek, en ik verblijdde mij, dat L o a Rif het mij herinnerde. Zoodra het gezantfchap verxrukken is, verdedigt j E z us den Dooper tegen de verdenking van twijfelmoedigheid. 1k zal niet .bewiizen, dat de vraag-: wat
.zijt gij uitp;egaan te zien ? een riet , dat van den wind
heivogen words? zoo lets aanduidt. Gij geeft dit toe.
Nu — deze woorden bewiizen, (dit zeg ik met u) „dat
,,J a z us zoodanige verdediging noodig hield , en dat
j 0 A NNE s al het voorkomen had van nu te twijfe„ len." Inderdaadlniernand van de Ichare, die de vraag
hoorde doen , kon. anders denken , of j ()ANNE s vroeg
alzoo twijfelende, (want men kend,e de verborgene , bedoeling niet: die doorzag j E z IT s alleen.), Maar als
JX.Z.14§ daarop zekt hij is geen riet , dat van den wind
girds
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ginds en weder bewogen wordt; dan geeft dat immers te
kennen: hij twijfelt niet ; en gij bedriegt u, zoo gij dit
van hem onder/lelt. Dit fchijnt mij zoo eenvoudig en
natuurlijk, dat ik mij niet begrijpen kan, dat men niet
dadelijk gevoelt, dat het gedrongen is, bier te denken
aan fiandvastigheid in zijn getuigenis ; daar de verdenking, die hier vallen kon, en die algeweerd moest worden , deze was, of Jo A NIN: E s ook vreesde , dat hij zich
in it z us bedrogen had. [??]
Een tweede bewijs voor mijn gevoelen vinde ik daarin , dat JOANNES de vraag aan J E z us laat voorleggen in het openbaar, ten aanhoore van het yolk. [NB.]
Hoe k011lt JOANNES daar toe? Volgens mijne opvatting , is deze ,omitandigheid helder. Hij wil JEZUS tot
eene openlijke verklaring dringen: dus moet ookde vraag
openlijk worden gedaan. Maar hoe daarmede bij uwe op.
vatting? Stellen wij: JOANNE S twijfelt-;---of jEz u s
die Zoon wel is , die grootc , die eenige ; of hij zich ook
lion ,bedrogen hebben ; of er misfchien nog een ander,,
de eigenlijk gtoote, te wachten was: hij heeft noodig,
daaromtrent van JEZUS berigt te ontvangen. Wat had
het yolk daarmede noodig? Was bet niet natuurlijk, dat
JOANNES dan zorgde, dat dit, zoo veel de omftan•
digheden gedoogden , werd afgedaan tusfchen JEZUS
en hem? Indien hij twijfelde, dan heeft hij moeten on.
derftellen, dat het mogelijk was , dat j E z u s op de
vraag: zijt gij de gene, die komen zoll? moest antwoorden: neen! die ben ik niet. Wat nut kon bet hebben , Hem tot zulk eene verklaring te dringen ? kon het
anders , dan de hooge gedachte van het y olk weder doen
dalen? En, zoo JEZUS antwoordde.: ja.' die ben ik;
inoest bet dan niet nadeelige vermoedens ten opzigte
van jo AN N E S zelf verwekken„ dat hij hieromtrent
twijfelachtig fcheen? Mij fchijnt het alzoo toe. Door de
vraag openlijk te laten doen, fchijnt j o A NNE s mij te
bewijzen, dat hij dezelve althans niet deed on; zijns
zelfs ,wil. Zult gij zeggen: wie zegt ons, dat J O A. NNE s last gegeven heeft, om de vraag openlijk te doen ?
Aaa5
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zoo antwoorde ik , dat , ingeval zijn gemoed door twijfeling werd gefchokt, de aard der zaak medebragt, dat
hij niet verlangen kon, dat dit algemeen bekend werd;
en dat hij zeer natuurlijk de incest mogelijke geheimhouding aan zijne afgezondenen bevelen moest. Ik twijfel
zelfs, of hij dit geheim zijns harte wel aan twee tevens
zou hebben toevertrouwd. ja! zelfs aan niet 64n van
zijne leerlingen had hij het gezegd, zoo hij anders be-*
rigt van j E z u s had kunnen ontvangen; wel wetende,
hoe verkeerd ijverzuchtig dezen ten aanzien van JEz u s waren, en ligtelijk berekenende, dat de ontdekking,
dat ook bun Meester twijfelde, juist het middel zijn
zou, om hen geheel van JEZUS terug te houden.
Een derde bewijs voor mijne meening vinde ik in de
naaste aanleiding, wake JOANNES, volgens het verhaal van LUKAS, had, tot het afzenden zijner leerlingen met deze vraag. Deze Evangelist zegt ons, met
zoo vele woorden , dat JOANNES hen afgezonden heeft
na bet ontvangen van het berigt der opwekking yan den
Jongeling te Nain, en van den wenfchelijken indruk,
lien dit had gemaakt op het yolk. Met opzigt tot dit
bewijs, vtoeg ik in mijne preek: „ Kunt gij bet geloo,
yen, dat hij zal getwijfeld hebben, juist op hetzelfde
17
oogenblik, in hetwelk zijne leerlingen hem berigt ge57
y en van de groote wonderen, door JE z u s verrigt ,
en van den indruk , welken deze op het yolk maken,
hetwelk zoo ver gekomen is, van te erkennen, dat
Hij een Profeet, een groot Profeet is'?" Gij vergist
n in de opvatting dezer woorden, wanneer glj fchrilft:
" JOANNES twijfelde niet, of JEZUS een Profeet,
een groot Profeet was." Dit wilde ik niet te kennen geven; maar dit wilde ik zeggen : hetgene voor
het yolk aanleiding was, om te zeggen: Hij is een Profeet, een groat Profeet, moest voor den Dooper aanleiding zijn, om te zeggen: Hij is de eenige, de groote,
de Zoon bij uitnemendheid. —Indien de aanleid-ing,welke JOANNES had tot het afvaardigen zijner leerlingen,
van eenen ontinoedigenden aard ware geweeSt, (b. v.
eerie
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eene uitwerping van JEZUS, of het berigt van gevaar,
dat zijnIeven, hier of daar, had geloopen, of jets van
dien aard) dan kon ik eenigermate een uit moedeloosheid
ontfproten twijfelend o.ogenblik onderftellen: maar hoe
past dit, in het oogenblik van het vernemen van goede
rijding , die blijde uitzigten fchijnt te geven, en groote
verwachtingen te openen? Hier kan ik wel overijling
door opgewekten ijver, maar geene twijfelmoedigheid
ondethellen. 1k fla toe, dat, op zichzelve beAhouwd,
„ een wankelmoedig oogenblik denkbaar is in den man,
„ wiens verwachting was de opruiming van het booze
door den Mesfias , wanneer hij de ongeregtigheid nog
„ al zag vermenigvuldigen maar zulks is mij niet
denkbaar in het oogenblik, dat hij hoort, niet van vernenigvuldiging der on geregtigheid maar van langgewenschte erkentenis van .J.B z u s voor een Profeet, een
groot Profeet. Zoo hij ook wankelmoedig ware, moest
hij door dergelijk berigt bemoedigd en geflerkt worden. [NB.]
Ziedaar, geachte Vriend I u de gronden voor de
nwening, die ik alsnog blijf aankleven, opengelegd. 1k
befluit dezen brief met u te betuigen, dat ik zeer getroffen ben door het blijk van vertrouwen,dat gij in mij
Reit , door mij de vriiheld te laten , om uwen brief met
mijne aanmerkingen te laten drukken. 1k weet dit niet
beter te beantwoorden, dan door u, wederkeerig, dezen met dezelfde vergunning te doen geworden.
hat dus de zorge voor de publiekmaking, met of zon.
cler noten, gehee/ aan u over. — Dat het u en de uwen
in alle opzigten wdlga, is de opregte wensch en be•
de van
Uwen Medebroeder en Vriend
H. H. DONKER CURTIUS.

PS. Het is , zoo als Ds. DONKER c unTius zegt :
Haar mate van onze fubjectivitcit zullen wij hier wel blijyen oordeelen. Ik, voor het minst, ben wel eenigermate
minder ferm geworden op het flak, maar cchter nog
nje.t
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viet volkomen overtuigd. Aaninerkingen wil ik niet maken: hies en daar heb ik mij een paar vraagteekens
parenthefi bij den brief mijns vriends veroorloofd; daar
kwam zijne redenering mij wat zwak voor: maar deze
heb ik ook tweemalen door een NB. vergoed, daar,
waar ik de kracht van zijne bewijzen in geenen deele
on tken.
1. H. R R 0 M.

ANTWOORD VAN DEN HEER Jons. BUYS AAN DEN
IIOOGLEERAAR J. A. IJILKENS RAKENDE HET
DIERLIJK MAGNETISMUS.

Weled. Hooggel. Heer!
Ware het niet, dat ik de leer van het Dierlijk Magrietismus , zoo als dezelve door uw Hooggel. verkondigf
en nog als natuurverfchijnfel volgehouden wordt, in
vw Hooggels. voor mij vereerendeii brief, te vinden
in de Letteroefeningen van Sept. 1817. bl. 541, zoo
belangrijk voor de natuurkundige wetenfchappen befchouwde , dat, mijns inziens , daarmede alle zekerheid
in de verklaringen van natuurverfchijnfels geheel wegvalt , en de grond gelegd wordt tot het geloof aan alle
geheime werkingen , ter ftaving van het ongerijmdfle bij_
geloof; zoo zoude ik bet volmaakt met uw Hooggel.
eens zijn, in geen verder betoog van thijn gevaelen te
treden, of over onderitellingen te twisten, maar liever
onzen letterarbeid aan den voortgang der wetenfchappen
te befteden. Dan, Hooggel. Heer ! dit belangrijke doet mij_
vreezen, dat wij weinig meer met vrucht in de natuurkundige wetenfchappen zullen kunnen doen, zoo lang
bet niet uitgemaakt is, of de helderziendheid van bet
zoogenaamd D. M. lets wezenlijks of wel lets herfenfchimmigs zij. Dus niet om het laatfte woord te hebben; niet om tot woordenvitterijen te vervallen; veep
nzin om gebruik te maken van aaninerkingen op de menigvuldige aanhalingen van andere Schrijv'ers, ivelke uw
Hoop
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Hooggel. , als waren het zoo vele hulptroepen , laat aanrukken; neen, maar om uw Hooggel. to bepalen tot de
ware punten van verfchil, en onze geeerde Lezers te
herinneren aan de zaken, waarop alles moet aankomen.
Daar het eene erkende waarheid is , dat men, over
eene zaak twistende, vooraf eens moet zijn, wat men
door die zaak verftaat , of waarvoor men dezelve houdt;
zoo was ik bedacht , in mijnen vorigen brief aan uw
'lunge]. , eerst eene bepaling te geven van hetgene men,
naar mijn inzien, voor natuurverfchijnfel te houden had,
welke ik meende overeen te komen met uw Hooggels.
eigene redenering; te weten, door een natuurverfchijnfel te verflaan datgene, hetwelk wij waarnemen, en
voortgebragt wordt door de werking van flofen of ligchamen op elkander. Dan,_ nu leertmij uw Ilooggel s. antwoord, t. a. pl., hi. 542, dat uw Hooggel..omtrent
deze definitie het niet met mij eens is, en liever door
natuurverfchijnfel verflaan wil hebben de veranderingen , die wij bij de flofelijkA- dingen ofdeligchamenwaarnemen, zonder daarbij te bepalen, dat ook die veranderingen door flofen of ligchamen ontfiaan. Wij zijn het
dus niet eens over de zaak in verfchil, en het komt
er dan op , aan , wie gezegd kan worden de zaak naar
eisch bepaald te hebben: want, wanneer de bepaling
van uw Hooggel. doorgaat, wanneer deze aan de regelen eengr gezonde logica voldoet, dan houdt ons verfchil volkomen op , en ik zal , zoo wel als uw Hooggel.,
de helderziendheid bij het D. M. (wanneer die beflaat)
voor een natuurverfchijnfel moeten houden.
Toetfen wij dan deze bepaling van uw Hooggel. aan
de onbetwistbare regelen der redeneerkunde; namelijk,
dat alle bepalingen eene algemeene ilelling moeten uitmaken , — dan moet uwe nieuwe bepaling nu hierop
neerkomen: Blle veranderingen, die wij in liofelijke
dingen of ligchamen waarnemen, zijn natuurverfchijnfelen. Doch vat moet nu onmiddellijk volgen uit deze
algemeene ftelling? Immers , dat al wat er ooit gebeurd
is, of immer gebeuren zal op deze wereld, voor zoo
ver-
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verre wij de veranderingen, daardoor veroorzaakt,kunnen waarnemen, niets anders dan natuurverfchijnfelen
zijn zullen. Het verduisteren der zon bij de kruifiging
des Heilands, en al de wonderen, ons daarbij opgegeven, waren dan altemaal natuurverfchijnfelen of natuurwerkingen ,dat toch hetzelfde is , blijkens uw Hooggel s . tiden brief aan eene vriendin (*); want'het waren veranderingen, die men in ftoffelijke dingen of lig•
chamen waarnam. Gaan wij nu verder,, en vooronder, dat 'er tooverijen konden beftaan, dan zouden
de veranderingen of uitwerkfelen, daardoor voortgebragt, ook tot de natuurverfchijnfelen of natuurwerkingen behooren; en, zoo voortgaande, zoude ik de
lielderziendheid van bet D. M., Indio.' zij beffa, ook
wel voor een natuurverfaijntel moeten houden. Dan,
ik houde mij verzekerd, dat uw Hooggel. teritond zal
gevoelen, in deze bepaling geheel to hebben misgetast ,
en afgeweken to zijn van uv! Hooggel s . eigen gevoelen,
vervat in den Loden brief aan eene vriendin, bl. 41,
alwaar uw Hooggel, met zoo vele woorden zegt: „ Is
„ u uit alles niet genoegzaarn gebleken, dat het Magnetismus een natuurverfchijnfel, eene flofelijke wer„ king is?"
Gaarne laten wij den Hoogleeraar s UE RMAN over,
OM REIL met den onfterfelijken NEWTON, die de
grondkrachten der natuur het eerst ontdekte, re vergeliken. Wij zijn wel verzekerd, dat zij,die in de geleerNEWTO ' N en zijne fchriften wel kennen,
de
deze mannen ook in dit geval niet zullen gclijk ftellen.
Ilet geftelde door 'uw Hooggel. op bl. 544: „ Wij
mocren ons dus niet houden aan eene verklaring van
„ de wijze hoe, maar aan de zaak zelve," fchijut mij
als iets geheel overtolligs toe; want ik weet zeer wel ,
dat
(*) „ Het Dierlijk Magnetismus is eene natunrkrachr,
„ eene natuurtverking," euz. UILREN5, Brieven aan eats
vriendin, hi. 49.
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dat bet D. M. zelve niet ftaat of valt met al of niet een
natuurverf'chijnfel te zijn, en ik meen zelf dit erkend te
hebben in mijnen vorigen brief, bl. 404, zeggende
Zoo de verfchijnfelen der helderziendheid van het D.
3/
„ M. waar zijn , mogen wij dezelve aan de dusgenaam•
„ de over- of bovennatuurkunde overlaten."
Wijders zij het mij vergund, bier nog bij te voegen
eene bedenking op uw Hooggels. ftellirig, 549; namelijk : „ Hetgene ik met gezonde zinnen ontwaar, en
zamenftemt met de waarnemingen van duizenden,
• elk afzonderlijk en zonder eenige ruggefpraak, moet
„ waar zijn." ,Tegenfpreken durf ik deze ftelling niet,
om door uw Hooggel. niet onder de genen gelltld te
worden, die niet wel bij bun verfland zijn; , tnaar ik zal
flechts zeggen, dat lit-erriefst-lets bij zag gevoegd , namelijk , bij gezonde zinnen , oaevoortiordeeldenseest ;
want, indien er vooroordeel plaats vinde, moge men,
met de gezondfle zintnigen, waarnetnen , wat men wil;
het vooroordeel , trekt beflaiten, die nit de waarnemingen niet kunnen afgeleid warden , ja doet zelfs diktnaals
zien, hooren en gevoelen, wat in waarheid geene plaais
heeft. Vbegen wij hier nog bfj: wie ooit een behendig
goochelaar gezien heeft, maet , zoo hij Iva recleneert,
overtuigd zijn, dat, hetgene hij en vele anderen met
hem meenen wel en duidelijk gezien of waargenomen te
hebben, echter niet waar is.
Eindelijk .komen wij tot een punt, waarvan mede veel
afhangt; namehjk , dat der gewaarwordingen zelve. Uvr
Hooggel. legt, bl. 547: ,, Gij verklaart zeer fchoon,
„ hoe het zintuig des gezigts en dat des gehoors werkt.
„ Maar, mijn vriend! ga verder voort, en verklaar,
,1 hoe nu door de gezigtzennvv het beeld op het netvlies
„ in alle die duizenden punten, gedaanten, kleuren,
„ zoo als de lichtftralen hetzelve gefchilderd hebben , tot
„ de herfenen , of het algemeen gewaarwordingswerktuig,
„ words overgebragt. Doe dit met het oor, en gij hebt
„ het nu met zenuwen, niet meer met oog en oor, te
doer. Wij komen dus elkander nader; want bij het
D.
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D. Al. hebben wij het ook met zenuwen, niet met
, bet oog en oor,, te doen. Bewijs nu, dat eene ancle„ re zenuw nimmer in een' ftaat kan gebragt worden
„ van z66 te gevoelen, of z66 te geleiden , als de oog„, of oor -zenuw.”
Welaan! beproeven wij onze krachten. Voimaakt ila
ik uw • Hooggel. toe, dat wij alleen met zenuwen te
doen , hebben. Zelfs voor een oogenblik zal ik toegeyen , dat het mogelijk zij, dat ook andere zenuwen,
b. v. die van de zonnevlecht, in eenen that kunnen
gebragt worden van even zoo te gevoelen of zoo te geleiden als de oog- of oor-zenuw. Maar denk nu eens wel
door, wat er altijd bij de oogzenuw (om bij dezelve
maar alleen te blijven) gebeuren moet , en wat bij 'de
zenuwen van de zonnevlecht, of andere, nooit gebeuren
kan. De oogzenuw, over het netvlies verfpreid, wordt
aange'daan door te zamen gebragte lichtbundels, welke het
voorwerp, dat gezien wordt, fcherp afteekenen, dat
is, tip de zenuw een duidelijk beeld formeren. Dit
beeld is noodzakelijk om de zenuw aan te doen, en dit
beeld geleidt de zenuw ook juist zoo naar de plaats der
gewaarwording als het is afgeteekend; want is- het beeld
fcherp, zijn de lichtbundels door de vochten des oogs
wel;en net te ,zamen gebragt, dan wordt het voorwerp
ook fcherp gezien. Is het daarentegen niet zuiver afgeteekend, dan worth ook het voorwerp flaauw en dof
gezien , of verward en ineenloopend. Neem nu de breking des Baits ,door ,de vochten uit het oog te nemen,
weg, en_laat het licht, niet vooraf te zamen gebragt,
zoo als het van de voorwerpen komt , op de nu geheel
ontbloote• retina vallen; er zal dan Been beeld geteelend, en ook Diets waargenomen worden , wat het voorwerp onderfcheidenlijk aantoont. Kennen wij nu dezelfde kracht toe aan de zenuwen der zonnevlecht als
aan die van het oog, dan kunnen deze zenuwen , op
bet hoogst genomen, Diets meer waarnemen , dan de
oogzenuwen doen zonden , als er geene vochten in het
Dog waren; dat is , niets duidelijk ontwaren. Het blijft
bier
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bier nog niet bij. Terwijl, bij de ge'vone gewaarwordingen, er overal voor ieder zintuig andere zenuwen
zijn, die geleiden, of gewaarwordingen overbrengen;
zoo zouden er voor alle gewaarwordingen eene en dezelfcle zenuw , Darnell* die van de zonnevlecht, beftaan,
welke dan moet overbrengen de kleuren en
afbeeldingen des lichts,de verfchillende toonen van bet
geluid, benevens biizondere fmaken en reuken, waarT
door deze worden aangedaan. Hierop heb ik reeds in
mijnet, 011:j. (al. 402 en 40 3 ) bijzonder aangedrongen;
en ik ontveins niet, verwonderd te zijn, dat uw Hooggel. argumenten niet begrepen, of het niet der
nioeite ‘vaard heeft geacht , dezelve opzettelijk te beantwoorden.
Nu meen ik op uw Hooggel s . eigene verklaring van
bet .zien door de zonnevlecht (*) logisch aldus te mogen bauiten:
De zenuwen van de zonnevlecht worden door het D.
M. in dien ftaat gebragt, dat zij gewaarwordingen aan
de ziel overbrengen , even als de oogzenuw zulks doet in
den gewonen that. Nu brengt de oogzenuw geene gewaarwordingen over, ten zij bet beeld der voorwerpen , door de breking van de vochten des oogs , op het
netvlics worth af_I:eteekend. Ergo brengt de zelloW van
de zonnevlecht nok geene gewaarwordingen van eenig
Voorwvrp over, ten zij het beeld daarvan op dezelve
wor it argeteekend. Doch deze afteekening is natuurkuncog onmogelijk , omdat de lichtbundels zich verfprei.
den en niteenloopend voortgaan , en zönder breking of
tot elkander brenging gees beeld formeren kunnen. Ergo

(*) ,, Er kunnen indrukken ontvangen worden, er kan ver..
„ bard met de voorwerpen buiten ons plaats hebben, door
„ mdde van dozen gevoeiigen zenuwdamplaing, waarbij de
„ gewone zintuigen niet worden aangedaan, maar die het ze.
• nuwaelfel , en bijzonder de zonnevlecht, ontvangt en tot
„ de ziel overbrengt." Ua L K E N S , 7de brief aan eene vrieo
din, bi.
NENGELW. 1817. NO. 15.
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go kan de zenuw cram de zonnevlecht geene _beciclen van
yoorwerpen geleiden, of aan de herfenen overbrengen.
Indien dan , door de zenuwen van de zonnevlecht, beet.
den van voorwerpen gezien, of tot de herfenen ovetgebragt worden, zoo als uw Hooggel. opgeeft mogelijk
te zijn , dan gebeurt clit niet op eene natuurlijke wijze,
en is dos geen natnurverfchijnfel..i-Mijas bedunkens is
slit befluit wel en wettig genomen 4 en ik heb dus meet
dan voldaan aatinwen'eisch : „Bewijs , (zegt uw Hoog•
gel.) dat eene andere zenuw in een' ilaat kan ,ge.
bragt worden van zi56 te gevoelen als , de oog- of eon,
zenuw." Want, in plants van dit tegen uw
te willen bewijaen, heb ik, om 0118 verfchil te bekor.
ten en te duideliiker te. zijn, met uw Hooggel. _eens
ken vocironderitellen, dat de zenuw van de zonnevlecht
zdc$ gevoelen kan als de ocigzentzw,.waartegen ;ondertus,
fclien zees veel zoude te zeggen zijn; dan, dit al dooronderfteld zijncre, zoo ,moet ;het eVenwelnw fioogge.
en elken aandachtigen Lezer van:de bovenftaande logifclie redenering .dan nog ten duidelijkfle blijken, dat,
volgens uwe eigene vooronclerftelling, dat de zonnevlechtzenuw even zoo gevoelen Ian als de oogzenuw,
deze zenuw dan'evenwel niet anders kanaangedaan worden dan de °oven= van een oog, waarin de itraalbrekende vochten ontbreken; en dat, derhalve, door
de zonnevlecht even min, als door een oog, waarin
geene ftralen gebtoken zijn, zal kunn.en gezien worden.
1k heb dan niet te veel gezegd , wanneer ik zoo even
zeide, dat het befluit uit de voorgaande redeneringen,
zelfs volgens uwe vooronderftelling , logisch wel en
wettig was afgeleid, ten zij men mij aantoone , dat
in eenige gaping plaats hebbe.
Wat nu de zaak zelve betreft, namelijk het geloof
aan den Itaat van helderziendheid bij den goinagnetifeer.
den , hieromtrent moet en kan de proof met de verzeg,el.
de doos, uw Hooggel. door den Meer Secre!aris van .de
Hollandfche Alaatichappij der Wetenfehappen reeds bij
een' brief van 3o Maact .7.316 voorgefteld, alleen
fen.
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fen. Verfchoon wanneer ik openlijk verklaten
met, dat het tuij voorkonit eene .zwakheid te verta,
den, dat uw I-Inoggel. dit aanbod van het lezen eens
woOrds , in de doos gelegd, alleen met eene fcbriftuur=
plaats beantwoordt , en waarvan ik dan nog' op geerter,
lei vvijge eenige toepasfing kart opmaken: want zoo het
op het getegde van Abraham in de gelijkenis mogt neer4
komen: „ intlien zij Mozes en de Profeten niet hoo;,; ren, zoo zullen zij ook, al ware het dat er lemand
,, nit den dood opitond, zich niet laten gezeggen,"dan
zie ik niet , dat dit op . ons geval kan worden toegepata
Wanneer imtners 'het enkele woord, in de verzegelde
doos gefloten, gelezen words door een' gemagnetifeer4
den, dan-moeten wij niet alleen; volgens ons aanbod
ons ongcloof met f
maar wij motted
jok onvermijdelijk door deze boete openlijk veiklaten,
dat bet ons gebleken is, dat de helderziendheid bij-deri
gemagnetifeerden beftaan kan. /nutters de gemelde brief
Van den Heer V A N rmr ARUm,vaarlilj uw Hooggel. dit
Vooritel gedaan words, .geeft thy Hooggel: de •ineeiStniogelijke verzekering, dat„ indieri de proef Igelttklie;
niet alleen ons ongeloof niet langer beftaan kart , made
dat de uitflag dezer beflisfende proeve door een getrouw
verhaal openlijk zal worden bekend gemaakt. Liwiloog.
gel. zal zich 'ton niet wel kunnen verbeeldeti; dat zoos
danig verhaal bij 'het welgetukken der prOeve . Zonde
kunnen acliterblijyen; daar de geheele voorflag, 0th dd
doos, een enkel woord bevattende, in eene -vetgacleting;
van Directeuren en Leden van de HoIlandfebe Maat,
fehappij der Wetenichappen te verzegelen , en; wattneer het wootd door een' helderziendert gelezen ttio- gt
zijn, in eene dergelijke vergadering Weder te ontzegelen blijkbaar geheel is ingerigt, (An , indien bij
bet zoogeriaamd dierlijk magnetiferen de voorgegevend
beldetziendheid befta, deze volkomen beflisfende proe,
Are, en ook teVens onze overtuiging, bekend te maker': thy Hooggel. zal, vertrouw ik, na deze berinriering, bij nadere overweging, ligtelijk kunnen inzien,
Ebb
hoe
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hoe verkeerd onze nog titans beflaande ongeloovigheid
door uw Hooggel. bij die van de gelijkenis s Luc. XVI,
vergeleken wordt.
Dan , om bij uw Hooggel. ook eene fchriftuurplaatS
te bezigen, wijzen wij uw Hooggel. naar het Evangelie
van Joannes , H. XX: :15-27, alwaar wij immers juist
bij Thomas kunnen vergeleken worden. Daar de Zaligmaker der Wereld , de Goddelijke J E z us, dezen
Thomas het ongeloof niet ten kwade duidde, maar hem
zelfs veroorloofde de teekenen aan zijn ligchaam te onderzoeken , zoo zal uw, Hooggel. en alle andere voorftanders en beoefenaars van het D. M. het niet beneden
zich behoeven te rekenen, dat zij ook aan ons ongeloovigen de teekenen toonen van hunne dierlijk magnetifche
wonderen.
Daar wij intusfchen blijven verlangen, om, indien
de voorgegevene helderziendheid bij gemagnetifeerden
ooit betta, dezelve door eene beflisiende proeve welbewezen te zien, zoo nbodigen wij andermaal, niet alleen uw Hooggel. , maar iederen bekenden man van goeden naam nit, om een woord, in onze welgeflotene
doos gelegd, te doen lezen door een' gemagnetifeerden;
ten einde , bij het welgelukken, behalve onze openlijke , f Zoo - aan het Inilituut van Doofftommen te Groningen te bezorgen, opdat dit Inflituut,
volgens uw Hooggel s . gezegde, ons ongeloof mope
zegenen.
Gefchiedt zulks niet, wordt er niet aan deze onze
openbare uitnoodiging voldaan , aan Welke door een'
helderzienden, volgens het voorgeven, zoo gemakkelijk te voldoen moet zijn, dan zullen wij voor ons,, en
waarfchiinlijk een groot gedeelte van het geeerd Publiek,
tot welks kennis deze onze briefwisfeling mogt komen,
wel mogen befluiten, dat bet Dierlijk Magnetismus ,
vat het helderzien betreft , niet alleen geen natteurver,
fehijnfel is , maar enkel in het rijk der inbeeldingen te
buts behoort.
ilrnfierdam, den io November 1817. j 0 lig. B U Y S.
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HET HERKENNINGSTEEKEN DER BIJEN.

(Cultivateur des Abeilles, van den Predikant j. n E o Ein Colombier, Kanton Neufchatel in Zwitferland.)
L

De bijen van eenen flok hebben middel, elkander te
herkennen, en hare medgezellinnen van alle vreemde
bijen te onderfcheiden. Zonder hetzelve konden zip haTen honig niet verdedigen. Vergeefs zou de Schepper
elk barer met den gevreesden angel hebben voorzien,
wanneer zij hare vijanden niet konden herkennen, welken die angel dooden moet: deze zouden zonder ge.
vaar ult.- en ingaan, zich met de arbeidfters vermengen , en derzelven hare met rnoeite verzamelde fchatten ontrooven, wanneer zij niet konden aangehouden
en gearaft worden. Maar "de Schepper, die haar verdedigmiddelen fchonk , vergunde haar ook de middelen,
om zich onderling te herkennen en van de rooveresfen
te onderfcheiden. Wanneer eerie bij, door- bet toeval
of den wind gedreven ; op een' vreemden flok valt , wordt
zij gegrepen, en , als van boos opzet verdacht, op de
plaats gedood. Welk is wel dit herkenningsteeken? Waar
is het orgaan, het daartoe dienitige werktuig? Zijn het
de, in alle rigtingen beweegbare, voelhorens vooraan
den kop? Zulks IS zeer waarfchljntijk. Herkennen 21.)
elkander aan den reuk ? Ook dir is niet onwaarfchijnhjk. Zijn eene aanmerkelijke menigte bijenkorven in een
dorp of ook op naburige afitanden voorhanden, zoo kan
het gebeuren, dat twee of meer derzelven gelijke herkenningsmerken hebben, waardoor zij in het geval komen van elkander ongeltraft te plonderen. In dit geval
echter, dat zelden plaats heeft,, kunnen zij haar herkennin&eeken veranderen en een nieuw aannemen. In
een der honigrijktle jaren der afgcloopene eeuwe had ik
daarvan de navolgende ondervinding:
In Meimaand had ik tnijnen eerften zwerm , die zeer
Naarftrookorf verzameld. NaarClerk was, in een' grooten
Bbb
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dien de iuclitsgelleldheid zeer gunifig was , began It ter.
fiond te houwen, en vulde in korten tijd de belft des
korfs. Na verloop van'eenige aagen beinerkte ik, dat
hij door eenen, mijnen buurman toebehoorenden ,
wiens bljenflal flechts eenige honderd fchreden van den
mijnen verwijderd was, beroofd werdi dat de rooveresfen nit- en ingingen, zonder herkend te warden; en dat
zij even zoo veel honig wegvoerden, als mine arbeidtiers konden inzatnelen. 1k vernaauwde het vlieggat tot
op de helft , plaatfre mij gedurende eene ganfche week in
ledige uren nabij mijnen ftok, en doodde dagelijks eenige
honderd diefeggen , welke ik gemakkelijk aan haren built
herkende, die dun was als zij ingingen, en bij het te,
rugkeeren, . door den grootstmogelijken overvloed van
nektar,, dien hij rnaar konde bergen, opgezwollen. Niets,
konde haar terughouden; onophoudelijk kwamen zij telkens in grooteren getale weder, zetteden hare roove.rijen tat aan den nacht voort, en vingen den volgenden
rnorgen vroeg' weder aan, ik mogt zoo vele ombrengen
als ik wilde. Alle mijne bemoeijingen waren vergeefs ;
en reeds wanhoopte ik aan het behoud van dezen
zwerm, toen ik hem eens, tegen den avond, zeer onrustig en in flerkere beweging vond, dan wanneer hij
zijne koningin had verloren. De bijen liepen in alle rig.
tingen op het voorfle gedeelte en op de vliegplank om,
beroken en betastten elkander beurtelings, alsof zij elkander iets te zeggen hadden. Zij wilden haar herken.
ningsteeken veranderen; hetgeen ook werkelijk in den
nacht gebeurde. Alle, den volgenden dag zich wederoni
vertoonende, rooveresfen werden aangehouden en gedood. Eenigen ontkwamen de oplettende wachters, die den
ingang verdedigden, verwittigden ongetwijfeld de andeten van het gevaar, hetwelk haar gedreigd had, en dat
men niet langer ongeftraft room konde. Niet gene van,
haar, welke de plondering weder wilde aanvangen„
werd in den beroofden korf ingelaten, die van nu of
verwonderlijk wel gedijde. Nog twee andere voor,
vallen van clenzelfden aard heb ik mogen waarnemell*
hetzelfde gevolg hadden.
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VAN 1816.

V

ier jonge _Duitrchers , een Napelsch Zeekapitein,,
twee gidfen, en een „muilezel voor de pakkaadje , tarokken den ft October 1816, over groene wijnbergen, naar
den Veltivius. Uit het graf van Heiculant:ra waren wij
opwaarts geklommen, en nu lag, met levenskleuren verfierd,omgeven van alle de bekoorlijkheden van bet warme die fchoone Itreek, in eene zachte rust,
voor onze oogen. Rondom ons zagen wij groene wljn_
gaarden; aai hooge wijnftokken hingen groote,donkerblaauwe druiven, en , van den laauwen zeewind bewogen , betide het frisfebe14314g4f in den tiraal der warme Sointijds'—r, wanneer de weg eene andere wending nam — zwom , als 't ware, de zee met zilveren
golven op ons toe; majestueus verheven, en donkere
wolken naar den bemel uitftortende, ftond de vuurberg
voor ons; en over de geheele heerlijke fchilderij welfde
zich een donkerblaauwe hemel. De hitte der zon was
buitengewoon, het zand brandde onder onze voeten,
en met een gloeijend aangezigt bleven wij dikwijls , naar
adem hijgende, than, op onze wandelftokken leunende, op.het punt van to bezwijken. Reeds lager, als
eene ontnetelijke zee, de zwartbruine lavaitroomen
voor ons. Het jaar 1806 tag dezelven, van de zijden
des bergs, langzaam en itatig, naar bloeijende valleijen
afzakken; en een Overvloed van Italiaanfchen'wasdom
werd door den onophoudelijken vuurgloed vernield.
Thans liggen deze lavaftroomen , als uitgebrande lintels ,
over de velden verltrooid. Naast dezelven waar de
verfchroeijende gloed .niet henen golfde — woekert en
bloeit de natuur vriendeliik in overniatigen rijkdom; en
de weelderig groeijende wijnitokken , waaraan de lacrimae Christi wasfen„ zien medelijdend op de vreesfelijke
verwoesting neder. Op een final zandpad, midden door
die vernieling henen, wandelden wij nu voort; refits
OntBbb4
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ontwaarden wij een met lavattukken overzaaid dal, aan
welks einde de Vefuvius, met eene krdon van .volken
verfierd, als een koning uitblonk; eenen Oosterfchen
rijkdom op velden , welke zachtkens naar de zee toe zicli
ombuigen; en verder de kalme zee, welke hare zilverea
baren ow de bloefemboschjes van Portici henen fpoelt.
Reeds blonk , op eenen uitfpringenden , heuvel van den
Yefuvius gebouwd, de woning eens kluizenaars, nit
eenen kring van kastanjeboomen, ons tegen. Moed en
rust ftroomden in onze harten; een zachte hemel
verlichtte ons, en de avondftralen verguldden land en
zee: Ja, er is iets groots in deze pronkende zuidelijke
natuur!In eene zalige harmonie gclft hier de zee,bloeit
de aarde, en dampt de Vefuvius ; en op dit gezigt ontvouwt de geest des menfchen zijne vleugelen! Eenige.
oogenblikken hadden wij in de kluis uitgerust en ons
gelaafd; nu, daar reeds een roodachtig avondwaas berg
en valleien overdekte, en een donkerder rood door de
groene kastanjeboomen fchemerde, traden wij met eene
verkwikte ziel in derzelver fchaduw, en verzonken in
een genoegelijk aanfchouwen. Aan de eene zijde,flechts
door een klein lavadal van ons gefcheiden,verhiefzich,
in doffe toonen grommende , de vernieler dezer landitreek , de bruine, vreesfelijke Vefuvius. Zwarte rookivolken golfden uit de eene kolk, terwitl uit de andere
vuur ftroornde. Verder, in eenen halven kring naar het
fchilderachtige Capri henen, rezen de rotten van Cartelamare en de oranjeboschjes van Sorrento uit de kalme
zee te voorfchijn. Even als de rotszetel VaDNEPTUIN
aan den ingang des Oceaans, verheft zich bet trotfche
Capri; luisterrijk en rustig boven kaap t11ifene ttond de
avondzon; hare firalen flikkerden op de zee, en de blaauwe eilanden Ifchia en Procida fchenen op golvend goud
te zweinmen. Half van de zon verlicht, en.half met
avondwaas overdekt , lag aan de andere zijde , tusfchen
wijngaarden , pijnboomen en' oranjetuinen , bet fchoone
Napels. Van de groene beuvels van Paufilippo, met
bet graf van VIRGILIUS verfierd, tot naar Portici
he-
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tenen , breidt deze koningin der fleden in bloeijende beerlijkbeid zich uit. En tusfchen de bekoorlijke omgevingen fchittert de zee, als eene groote zilvervlakte. Booten vlogen,
met blinkend witte zeilen, daarover henen , en aan den oever
ftonden Partici , Torre del Greco, Torre dell' Annunciada en Refida, gebouwd op het graf van Herculanum. Overal een vrolijk bloeijend leven , lagcheude nabijheid en lagchende verte;
olijf- en citroenboschjes, van enkele zwarte lavabeken door
fneden, groeiden aan onze voeten; ja, nog verre boven de
kluis, op b'ekoorlijke hoogten , ontwaarde men eenen zuidelijken wasdom, tot dat dezelve, in de verfcheurde nardltlompen van den Monte Sornma , geheel verdween. Vestigen wij nn
ons oog op bet .westen, alwaar de kleuren des gezi8teinders
elk oogenblik afwisfelen. In de gloeijende gblven der zee
duikt de zon onder. Nu verdwijnr zij, en een fchoone glans,
eerst ligtrood, dan purperkleurig, neemt hare plaats in. Kleine 'wolkjes, liefelijk rood als pas ontloken rozen, doorzweyen den ether; brandend gloeit de kernel boven de zee; een
13onker blaauw welft zich boven ons hoofd; • angzaam en majestueus oprijzende, teekenen zich de rookwolken van den.
Vefuvius op het blaauw des hemels, en op dit groote outer
der natuur brandt plegtig de offervlam. Een dof gekraak hat
zich uit het binnenfle des bergs fleeds duidelijker hooren; en,
terwiji land en zee in violetkleurige fchaduwen verzinken,
flechts enkele verlichte booties op de zee zwemmen, en het
zacht gemurmel der watervlakte in onze ooren,dringt, d'g °lit
de vuurkracht des bergs altijd hooger, altijd majestueuzer om!wog. Beneden that vuur, boven rook uit; vurige fleenen
fchieten in de hoogte, en vallen , in goudkleurige bogen , rare/end op de lavafintels neder. En, bij deze beweging der
vreesfelijkfle natuurkrachten, de fchoone rust der fluimerende
aarde en der blinkende flerren!!
Het kleine gezelfchap had zich , reeds v66r den ondergang
der zon, Met verre van de kluis, een afgezonderd, met wijnflokken beplant, plaatsje verkozen. Wij werden fill en Hier;
maar in onze zielen Was bet helder als bet maanlicht, en,
zonder to fpreken, verftonden wij elkander. Nu plaatfle de
kluizenaar eene kleine tafel voor ons, zette wijn en brood
op, en tevens de boeken, waarin de bezoekers van den Vefuvius hunne gewaarwordiagen opteekenen. In zulke boeken
vindt men dikwerf vele belangrijke of geliefde namen; citinront
Bb b 5
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om bezagen wij aok , terwijl de nachtlucht door het wijnloof ruischte en de vlam van ons licht hedn en we& beefde,
deze merkweardige gedenk(lukken eener vrolijkgenietende
menschheicl. Maar flechts bier en dear, , even als een viooltje
under vele distels, ontwaarde men eene fchoone gewaarwording of eene hooge. gedachte. Twee derden der aanteekeningen beftonden nit ijdelen onzin of onbetamelijkheden. De namen van eenige bekende Duitfchers, zoo als yen KOTZEB u F. en anderen, had eene onbefchaamde hand nit het boek
gefneden; eene andere meldde fchriftelijk dezen roof.
„ De wereld mint , het fchoone to bevlekken,
„ 't Verhevene .in het flijk to trekken."
dacht ik, wierp eenen blik op den vuurberg, waeruit joist
eene gloedwelk majestueus oprees, en legde llet bock beclaard weder weg. Ann den nachtelijken hemel, achter den.
refuvius, fchemerde een blaauwachtig licht; eene fchoone,
zachte helderheid welde op, en voor den zilveren ether florid
eene rookkolom, als een felaaduwrijke boom. De zwavel.
dampen veranderden in bleek good; gelijk boden eener nade.
rende zachte Godheid , zag men zilverwolkjes zweven; thans
eene ougefloorde rust vloeit door de natuur — over de watervlakte vliegt een goudglans thans treedt de voile maan,
als een zuiver kristal, achter den bruinen Vefuvius Te voor.
fchijli. Nu eens treks de berg zijuen wolkenfluijer voor dit
Licht; den weder wordt deze fluijer door eenen rukwind gefcheurd, en tusfchen de donkergolvende wolken float dart
weder de fchoone, flille maan in vollen glans. — )eenen zoo
goddelijkeu nacht, als dezen, heb ik nimmer beleefd. Maar
thans hebben wij waarlijk rust noodig. Wij flappen in de
kluis, en werpen ons onuitgekleed op ons leger. Wie morgenochtend de laatfle hoogten van den Vefuvius met ons bee
ktimmen wit, die houde zich gereed! Alles is befteld; ten
een ore worden wij gewekt, en de gidfen zitten wakend bjj
den haard.
In eerbiedige vroegte verlieten wij de kluis. Diepe nate
om ons linen! Een morgenwitid, van het nog donkere nos=
ten waaijende, fpeelde als een g6estengroet om onze wangen. Dc nacht lag met zijne fchaduw op de omftreek, en
gaf
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gsf aan boomen en firuiken een wonderlijk gehebnzinnig voorkOmen. Geheimzinnig flikkerde het gras, dat zich als een
blinkend wit taken aan ons 'vertoonde; boven enkele bergtoppen zweefde maanlicht, en de goudgele lichtfchijf flood digt
non de zee. Ik decht aan welken de natuur , als
vertoornd over het befpieden Inner geheimen, op tine pleats
met wolken orngaf eII aan de- Menichen ontrrok. Zijn elle
&root; mannen hem 17* gelijk? Ult de donkere valleijen des
/evens verhefren aij zich tot de liehtheogte van waarheid en
l;ennis; terwijl elle* vIngt, en de gewone menfehen bun
toetoepent „ terug I tern!" willen zlj den Wereldgeest in
zijne fchappingen befpieden. Dan grijpt eerie onzigtbare wage
hen aan, en float die groote deniters in het grafi —
Nog weinige flappen,an wij flonden voor de futile hoogte van
den Veliivina. Zwert en loodregt, en met lava gepantferd,
Nerhief hk1 xini“ :yen zijn hoofd waaide eerie purperroode
wolk. Vreugde en fchrik trilden door onze asmuwen, en over
uitgebrande lavaftfoomen flegen wij al hooger en hooger.
Maar de helling des bergs werd fleiler,, en van under onze
voeten ro!den knetterende lintels near den afgrond. Welk een
Chaos om ons henen! Eane ontzettende middernachtelijke 1E1te heerschte door de geheele natuur, en uit de kolken van
den Monte Sornrna fchenen de verfchrikkingen der onderaard,
fche wergild op to rijzen. Luister! In de ingewanden des
bergs een verre rollende donder! Dan wader diepe flilte, alleenlijk afgebroken door het ratelen van nederftortende fteenen. Wanneer het nu over den rand der berghoogte eens
roodachtig nederblonk! wanneer een vuurgloed, uit de geborftene aarde plotfeling opflijgende, op ons nederftortte! wij
waren verloren! — Zoo even joeg de wind de vurige rookwolk over onze hoolden henen; bektommen was de berg,
en over kleine hoogten, waaruit zwaveldampen oprezen,
baasteden wij ons daarhenen, waar een brandende vuurgloed.
en lichtende wolkkolommen de nabijheid van den krater verkondigden. Thans — verrukking vloeit door mijne zenuwen
— thaw float hij in vlammende heerlijkheid voor ons. Uit
deszelfs diepte bruit de flrijd der wateren en flormen in ekelige akkoorden, Rookwervels, dampen, vuurgolven flroomen
uit den mond' des bergs, en vijf lavabeken vloeijen als purpermantels om zijne lendenen. Luisteri hoe het werkt, roast
en tiers! Pc ilrijd der kooftlflolfen rijst In gloedzeileu tot Ran
den
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den hemel. Verbazing, vrengde en ontzetting houden mij
aan den grond geketend, de adein flokt in mijne borst, en,
overgegeven aan alle de verfchrikkingen der natuur, fla ik
daar met opgefpalkte oogen. In mijne ziel wordt het gedurig levendiger; en bet lot van Pompeji , de ondergang van
Herculanum linen, in ontzettende beelden, voor mij. Ginds
fchiet een vuurfiraal door de wolkgolven. Hij verdeelt zich
in duizend fterren; heerlijk fchitteren zij op het blaauw des
hemels, en dalen dan nedr als een gouden regen. Het zijir de
nit de diepte der aarde opgeflingerde fteenen, waarvan eenis
gen, voor ons, hard in den grond flaan. Uit de tweede,
verdet of liggende, kolk rijst eene pikzwarte kolom op, welke
zeldzaam, maar ook vreesfelijk, met vuurgloed doormengd is.
Wij werden naar de lava getrokken, om onze wandelftokken in dezelve te fteken. Over lintels, gerooste lleenen,
pain en asch drongen wij vooruit. De grond brandde onder
onze voeten; onze aangezigten en mantels waren rood van
den vuurgloed; reeds ftonden wij aan de vuurbeek , welke
langzaam daarhenen vloeide. Onze gidfen namen iets van deze taaije ftoffe ' op eene ij zeren fchop , en leiden een fink
geld daarin; hetwelk aanftonds fmolt. De hitte was zoo ontzettend, dat onze zolen bedreigd werden to verbranden; en
flechts eenmaal durfde ik het wagen, der lava zoo nabij te
komen, dat ik dezelve met mijnen ftok konde aanraken. Te
vreezen was er echter niet veel, omdat de lava zeer langzaam vloeit. Zelfs eene Duitfche vrouw was ons, met Karen echtgenoot, hierhenen gevolgd.
— Zoo even donderde de berg, en goudgele vuurzuilen,
van purperroode wolken omgeven, rezen uit de kolk op.
Weldra was de geheele heuvel met gloeijende fteenen, als
met blinkende fterren, bezaaid. Ontzetting keerde onze fchreden; over 'den ongebaandften aller wegen, over broze lintels, haasteden wij ons ter zijde, om ons voor de aandringende fteenen te beveiligen , welke de berg nitbraatte. o
Natuur! hoe ontzaggelijk fchoon waart gij in den vuurgloed
en het dondergerommel van den Vefitvius! Overweldigd van
het gezigt dezer heerlijkheid, verlieten wij voor korten tijd
cut gekozen ftandpunt, en fchuilden voor den kouden mor.
genwind in een hol, alwaar de hitte zoo verbazend was, dat
men bier alleenlijk vermogt te zitten door middel van eene
op den grand gelegde laag ftcenen , welke ook weldra
re
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te warm werd. In eene , niet verre vandaar aanwezige, groote aardfpleet heerschte eene zoodanige hitte, dat hij, die
maar eenige minuten daarin vertoefde, met zweet overdekt
was. Daarbij rezen zwaveldampen rondom ons nit de fpleten
der aarde, en de grond klonk hol onder onze yoetftappen.
Wie weer, welke dunue aardkorst, over onderaardfche kloven
en vuuxzeeEn uitgefpreid, ons droeg!
Een zeldzaam gevoel vervulde mijne ziel. Nu eens zeer
groot, dan weder onnoemelijk klein verfchijnt men zichzelven in zulke uren, welke ik de proefgezigten des !evens
zoude noemen. Groot — want verheven boven zee en ftad,
als vrije zonen der goddelijke natuur, boven ons de hemelboog, onder en naast ons de wonderen der aarde, ftonden
wij daar,, den Algeest oncwarende; klein — want de losbarftende bergftroomen konden ons elk oogenblik, als rillende
bladeren, verflinden. Reeds vertoonde zich een zilverfchijn
aan den hemel; maar — eene Itailaaniche morgen- en avondfchemering laat zich niet befchrijven.
Aanftonds begaven wij ons verder, en klommen over gefcheurde , met zwavelfcof overdekte, rotfen naar eene hoogte, welke, aan de regter zijde van de hoofdkolk zich verheffende, het verfte uitzigt aanbood. Welk een gezigt! De
vuuruitbraking was vertneerderd, zoo als gewoonlijk met den
opkomenden morgen; van drie tot drie minuten welde een
roode glued, • als twee vuur- en rook-kolommen, heerlijk op.
Ook de aehter ons aanwezige kolk begon te branden. Achter
dezelve fchitterde de hemel, half blaauw, half purperkleurig;
donkerroode wolken zweefden over de lavabeken henen; Napels en de zee lagen in het morgenlicht; de omftreek •werd
gedurig helderder, en de Pefuvius begroette de opkomende zon
met grootfche vuurfcroomen. Ik zag de bruifende zee, zag
de ontzettende heerlijkheid van den reftivius, zag de bleeke,
half in de golven verloren maan, en juichte! Twee flesfchen
lacrimae Christi-wijn werden ontkurkt, de bekers, gevuld, en,
toen de zon geheel boven de kimmen was, dronken wij hare
liefelijke fcralen te gelijk met den liefelijken wijn.
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LAFAYETTE OP ZIJN LANDGOED LAGRANGE ELESSNAU.

Door Lady Inc.)ncaiv.

N aardien LAFAYETTE gedurende mijn verblijf te

afwezig was, zoude ik Frankrzjk hebben moeten verlaten,
zonder deszelfs fierand te zien, bijaldien Met eene fireelende
tatnoodiging mar Lagrange mij het middel verfchaft had,
mijne lang gekoesterde begeerte, om diens glorierijken bezitter te leeren kennen, te voldoen. Der famine LAFAYETTE
door de even beminnelijke als fchoone Prinfes B "* aanbevolen, begaven wij ons derwaarts op reis, zoo vrolijk, als de
vrome pelgrim naar eene plaats van bedevaart, het doe' zljner gelofte, optrekt.
Lagrange ligt in Brie, zoo verre van elken grooten weg,
zoo eenzaam, zoo geheel in wooden als begraven, dat men
zich bezwaarlijk eene a ggelegener, van gewoel en ()utast meet
-verwijderde, plek denken kan. Omtrent dertig mijlen van Pa.,
sijs verlieten wij den heerenweg voor een pad * waarop wij
flechts even konden voortkomen; terwiji wij ons van fchaap.
herders, houthakkers en veldwachcers, die wij van tijd tot
tijd ontmoeteden, door dezen doolhof tnoesten- later he6nvoeren. Alle daze lieden kenden het flot Lagrange. Wij kwa•
men van het eene dal in het andere, hotfien over peen.
wegen, hoorden tallooze molens aan rttifchende beken Idapperen, waren nu in bosfehen van vruchtboOmen als verloren,
en reden dan over beftrate pleinen van, pachtgoederen, waar
wij het gevogelte fchrik aanjoegen en de bewoners verblijdden, ann welken onie koetfier en lijfknecht, beide Franicien,
nu eens vragen te doen, dan w-der beleetliheden te bewij
zen, of van hen te ` ontvangen hadden.
Te midden van dit rijke, lagchende la . ldfchap verhievetr
ich de vfif wrens van het (lot Lagrange, door de fir:ilen
der avontizon verlicht. Door het geboomte been ontdekt
men het dorp Aubepier,--e, hetwelk veelligt te eenigen tijde
tot het (lot behoorde. daar deszelfs huizen zich naar zijne
niuren heendringen, also(' zij danr bet-Chem-ling zochten. Verder af vericheen het dorp Thres met zijne heldere beck, of
verdween, mar gelange onze hobbelige weg zich tusfcben de
boomgroepen heenflingerde. De met vruchten beladene talcken hingen tot op o-nzen wa6 en af, tot dat wij ecn fchoon
gras-
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grasperk, dat het fiat omgeeft, bereikten. Eene diepe grant,
eene ophaalbrug, met klimop begroeide torens, groote boogpoorten , die naar bet plein geleidden, drukten, op eene fchiltlerachtige wijze, bet karakter der Leenroerigheid uit, hetwelk bier, met de rust en de lichten eens fchoonen avondfloncis verbonden, volkomen flemde met de gewaarwordingen,
Welke mij bij de aannadering des oogenbliks doordrongen,
waarin ik menfehen, die ik 'zoo ling reeds vereerde, vats an.
gezigt tot aangezigt zoude ontmoeten.
Wij vonden LAFAYETTE, gelijk een aartsvader, van zijne
familie omgeven. Zijn voorcreffelijke zoon, -zijne fchoondochter, zijne beide dochters, die hem zijne gevangenfchap
te 011mtitz door haar bijzijn verzoeteden, dcrzelver echtgenooten, _el f kinelskinderen, en een eerwaardige oudoom, Exprior der Malthezer arde. die, bij zijne fneeuwwitte haren,
zijn ardeskruis nog- even fer droeg als eertiAs, toen hij de
vijanden des geloofs befireed: zie shier het gezelfchap,
waarmede wij te Lagrange onvergetelijke dagen lleten. Steeds
names wij de innigfie eenfleminigheid onder deze talrijke familie wanr; alien fchene-n - flechts eenen zin, etmen fmadk,
denen wensch te hebben.
Natuurlijk verwachten wij in de trekken van hen, die door
nnam en daad ons reeds vele jaren Lang bekend zijn, aanmerltelijke fporen van de magt des tijds te ontdekken, — van
menichen, die de wereld reeds vereerde, wen wij haar pas
tanIchouwden. Dan, naanwelijks hemerla men deze fporen
op LAFAYETTE ' S aangezigt. Geen rimpel plooit zijn voorhoofd; - bij eene edele bonding, vertoont zijne regte, hooge
geflalte,- dat tijn ligchaam nog dezelfde kracht behield als de
geest, die hetzelve bezielt. Bevalligheid, kracht, waardigheld zijn n6g het deel dozes merkwaardigen mans; en, hoewel hij. finds veertig jaren de belangrijkfte, buitengewoonfte
tooneelen beleefde, fchijnt hij den hoogften levenstrap nog
niet bereikt te hebben. Even werkzaam op zijne goederen.,
als bevallig in gezelichap, is bet moeijelijk, in een' der bes"te landbonwers en befelmafdile menfchen van Frankrijk den
krijgsman en wetgever te herkennen, — Reeds , echter, herkep t men in hem den patriot.
Rustig als een jongeling, heeft LAFAYETTE desgelljks
nog volkomen zijn geheugen behouclen; zijn gezigtkring omvat nog alles, wat de meachelijke geest verhevens openbaart.
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Zijn gefprek fchittert van anekdoten, rakende de belangrijkile
inenfchen en gebeurtenisfen der laatfte vijftig Caren. Steeds
fpreekc hij met verrukking van het kort bezoek, dat hij
CHAR LES ' FOX in Engeland gaf, en verteefde bij het sandenken van der overledene Hertoginne VAN DE VONS HIRE'S
betooverende wezen met al het vuur der jeugd. Hij fpreekc
bet Engelsch even fierlijk als zijne .poederfpraak , en is bekend
met al het wetenswaardige in de gefchiedkundige en wijsgeerige vakken onzer letcerkunde. Ook zijne boekverzamelin&
bevat de daartoe betrekkelijke werken in onze taal, gelijk alles, wac finaak en wetenfchap 'unnen vorderen. Zij is geplaatst op de hoogfie verdieping van een' der flottorens, en
beeft alzoo, gelijk IVIONTAIGNE ' S ftudeerkamer, het uitzigt
op de pachthoeve des wijsgeerigen landmans. Wanneer wij
uit de yenflers, op zekeren (lag, een paar veekudden befehouwden, zeide hij ; „ Mijne Merinos en hooiwagens wed-,
„ ijveren dikwijfs met uwen HUME en onzen VOLTAIREom den voorrang !"
7P
Dikwijls fprak hij met vermaak van het bezoek, hem door.
CHARLES FOX en Lord FITZPATRICK te Lagrange gefehonken. Den morgen na mijue aankomst wees hij mij, bij
bet wandelen, eenen met klimop begroeiden toren van het
Pot, zeggende: „ Dit klimop heeft Fox geplant; en, ik heb
mijnen kleinkinderen geleerd, hetzelve in eere te houden."
Des winters verzamelen zich, elken zondagavond, de naburige boeren en al de Ilotbewoners in de grooce, eenvoudig
verfierde eetzaal, om naar eene vioel te danfen; hun Landbeer vergast hen op I t oeken en zoeten drank. De Generaal
woont deze boerfche vreugdeavonden doorgaaus bij, en zijne kinderen blijven nimmer in gebreke; fomtijds mengt zich
de jeugd onder de danfenden, en geeft den vrolijken troep
gelegenheid, baar een paar nieuwe Part:fiche pasfen of te zien.
Des zotners vinden deze aartsvaderlijke blieenkoinften in het
park onder hooge boomen plaats; en, wanneer ik L A F ATETT E in dezen kring aanfchouwde, fchoot mij dikwijIs eene
plants nit B a ANT OME te binnen, alwaar hij van den Kanfelier
L' HOPIT AL fpreekc, en ik vergeleek hem met LA e R TE Si
die, van kinderen en kindskinderen omgeven, zijn veld be.

bonwt.
Wanneer ik met dezen laatilen der Romeinen" op zijne
grog.
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groote pachtgoedereu omwandelde, in zijne fchapenfokkerijen, zijne zijne melkerijen, waarop hij met regc
trqtsch is, en van welke hij mij dikwijls vroeg: of zij bij
de Engelfthe konden halen? trof mij de minzatne coon, dien
bij jegens de boeren en arbeidslieden bezigde: altijd noemde
bij hen vriend, goede vriend, lieve jongen, en goede moeder,
lieve dochter, wanneer hij tegen vrouwelijke bedienden fprak,
en verzocht baar, ons hare fchatten van room en kaas, hare
kuiltenbroeijerij en Welfche hoenders te latex zien. Deze voorkomende vertrouwelijkheid werd hem door eene onbegrensde
toegenegenheid, door eene hoogachting, die tot eerbied opklimt, be/oond.
De voormalige boomgaard, waar de Leenheer zich eertijds
met zijne huisbeambten des avonds den tijd kortte, en met
zijnen kapeilian op het fchaakbord fpeelde, is thans in een
park herfehapen, welks digte boomgroepen hare ma.
jestueuze fehaduwen ova het Iagehende groen der weiden
verfpreiden. „ Dat zweemt weer een weinig naar Engeland,"
zeide LAFAYETTE; „ Maar ik heb het grootfte gedeelte de..
„ zer fchbonheden aan ouzen beroemden landfchapfchildez
" ROBERT te danken, die mij het plan hielp ontwerpen etc
,, den grond verdeelen."
Hier, bij ooze lustwandelingen in deze betaoverende fireken, door den glans der maan verlicht, was het, dat hear bezitter mij onderhield over alle voorwerpen, die der opmerkzaainheid Bens even verlichten als deugdzamen mans waardig
Avaren. Nu fprak hij Fransch, dan Engelsch; altijd met geest,
ceogedwongeri en welfprekend. Oeze middagwandeling was
minder ernitig. De jonge lieden, die aisdan, om ons te ver.
gezelien, van hunne leeruren tot ons kwamen, vormden eene
kompagnie van eenige twintigtallen. De Grootprior fpeelde
bij deze gelegenheden altijd eene zeer gewigtige rol; hij was
de chef op zulk eenen togt. Hij beval eenen troep , om de
bloemen tot verfiering van het middaginaal te verzamelen; hij
vormde zijne afdeelingen, en voerde dezelve met eene ernstbaftigheid aan, dat men wanen zoude, hij nam in deze aanvalien op den geur en de kleur der weiden even levendig deet
als de kleine welgeoefende hoop, welken hij zone bevelen
gal. Wanneer het teeken gegeven was om op te breken, ontclekte de Generaal LAFAYETTE zelf fontwijIen eenen mis'Dag in de evolution; dan riep hij: halt! en onderlleunde
SIENGELW, 1817. NO, 15.
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Met zijnen ervarenen raael de taktifche wetenfchap . der Malthezer orde.' Het , was der ihoeite waattl, den Arertegenwoordiger der orde van den H. joa NN ES te Jerlizaktn en den
Generaal der Nationale Armee van Frdnkrijk te.-zien, hoe AI
een klein- , korps van bloemenplonderaais -manCeuvreren lieten,
eh bun bij den aanval op de bloeijende hagen -Clenitbeelden te
hooren bijbrengen, wier invlded zich. eertijds Over het toodlot van Europa uithrekte
Ons leedwezen bij het affcheid van Lagrange_ was even
groot, els onze verwaehting bij onze komst was geweest;
even groot, als het- genoegen; hetwelk ivij aldaar hadden
genoten. Het is voor den gewonen mensch eene merkwaardige gebeurtenis, wanneer 'het hem gelukt, den' groot' man,
die daarenboven oak een goed mensch- is, te'zien. Zulk een
ocigenblik geeft aan het,- door het 1.4ven4o-at . wereid -verwelkte, gevelet zijte ginfche frisehhefd weder; =her verfterkr
den verllapten geest; het wischt nit het geheugen die:elleddige nietigheden; die kleine hartstogten-,-welke huine beerfchappij` over een zoo groot gedeelte der- tatnefflevinge uititrekken, dat , fireyen van 'op 'kUnstgrepen gefpitfte middelitatigheid, de zegepraal, vaii -flaaffche vleijerij, die'kich in alle
bogten wring, de eigenbaat der magi en der eerzucht, welke dikwijls vernielt en fleeds vernedert. Terwiji men tint A Y ETTE zag, met hem fprak, las men eene der fchoonfle
bladzijden in de gerebiedenis der menschheid, 'welker inhOud
alleen met het geheugen of het leven •vernietigd wordt.

MEVROUNV DE GENLIS.

Door
Lady BIORGAgt.
het donker, echt kloosterlijk gebouw, door de Kar.
Nevensnonnen
bewoond, eene orde, die eerst zeer onlangs
tneliter

Weer herfteld is, Ileac een Weiner huis, voor zoodanige wereldlijke perfonen beftemd, welke deze eenzaamheid ten verblijve kiezen. Een'bevallige tuin, van dien des kloosters enkel door een' lagen muur gefcheiden, omgeefc hetzelve, .aan
welks eene einde men het treurig uitzigt heeft op eene kapel,
ter gedachteMsfe der, gedurende her farikbewiud , alhier bpge-
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gellotene en vermoorde priesters en bisfchoppen opgerigr.
Van dit !nate gebouw bewoont Mevrouw DE GENLIS thans
een gedeelte. Zij ontving mij met eene levendigheid, eerie
hartelijkheid„, die nog gheet den itempel droegen eener
de. en openhartige jeugd. Niels hoegenaamd in haren omgang
en onderhoud verried, haren ouderdom. Alles ademde kracht,
leven,vastheid. Zij fpreekc fnel, gelijk iemand in hetprilst van
elle geestvermogens. 11c vond haar in zoo veelvuldige bezigbed-en verdlept, dat zij al de werkzaamheid der jeugd fchijut
noodig te _hebben, om dezelve te kunnen volbrengen. Teen
ik • see kamer intrad , teekende zij bloemen in een.boek, chit
zij haar 'heilig kruidboek noemt. Zij maalt daarin al de blocmen af, waarVan de bijbel gewaagt. Een ander, dat zij mij
vertoonde en het kruidboek der dankbaarheid heette, en dat
zij juist voitooid had, was vol van de fmaakrijklte trofeen en
devizeris gelijk zij , mij zeide, weinig tijd.aan. zulke
kleine 'liefhebberijen beiteden. Inderdaad bield' zij zich Coen
bezig ten- dienge van haar Tsjdfchrift voor de Jeugd;
uittrekfels-nit ontzaggetijk zware boekdeelen Memoires te maken, en de uitgave van. hare, federt in druk verfchenen, Battueeas in orde te brengen. En evenwel ontbrak er geene fnaar
San here harp, ja dezelve was volkomen geftemd; rondom lagen nietwe:'muzijkftukken , en, toen -ik haar. de luir;overhandigcle, . met' bede }mar op dezelve te hooren, behoefde zztj
geene erikete timer to Ilemmen. Alles teekende bij bar vast.heid en werkzaamheid. Ik kon mij niet. ;wederhouden, haar
over deie-veelvuldige liefliebberijen, over. dezen rkjkdoin van
talenten een complitnent , te maken.
o, Dat heeft niets re
beduidenl " riep „maar ik laat er snij toch iets op voorftaan, dat ik twintigerlei handwerken verita, met ieder Van
Welke ik, mijn brood zou kunnen verdienen." — Zij fprak met
veel your; maar eenvoudig, ongemaakt,- zonder verwaandheid. Eenige Parijfche anekdoten, welke ik haar vertelde,
rieden haar hartelijk lagchen. Wanneer ik haar van de gefchiedenis fprak van een geheimvol kind, dat zij tot zich had genomen, dat zich altijd gefluijerd vertoonde, en weiks gelnat
zelfs hare bedienden nooit gezien hadden , verklaarde zij, dat
in de ganfche zaak niets geheims was; dat zij twee of drie jon.
ge lieden vergunde bij haar te komen, om hun op de harp
onderwijs te geven, ten einde hen tot eene kostwinning in
Rant te Relict); gelijk bet haar met CES s izsa ut gelukt was,
tiv
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die werkelijk een der grootfte , thans levende harprpeIers geworden is. Bij daze gelegenheid kon ik niet nalaten haar te
zeggen, dat het mij toefcheen, dat zij het opvoedingswerk
niet geestdrift verrigtte. „ Volftrekt niet," antwoordde zij;
, het heeft mij altijd verveeld; maar thans is het 't denige,
mij overgeblevene middel, om goed te doen." — Men had mij
te Parijs gezegd, dat Mevrouw DE GENLIS met B U O N Ain eenen geheimen briefwisfel had geflaan; waardoor
P
men, op eene berchaafde wijze, den aanzienlijken [pion aanduidt. Ik waagde het, op zekeren dag, dit onderwerp aan
te roeren. Zij ,antwoordde, zonder omwegen of de sniffle
nchterhoudendheid : „ BUONAPARTE had mij een jaargeld
Van 60o0 franks gefchonken, en eene woning in het arfenaal. Deze mildheid verbaasde mij te sneer, daar ik hem
nook gezien, veel min het geringfte onderhoud met-hem had
•gehad. Ik vroeg: wat ik doen konde, om deze guest te
verdienen ? Toen men DUONAPARTE dit antiVoord overhint , zeide hij: Mevrouw DE GENLIS zal mij, maanden
ans fchrijven; maar hij zeide zulks op eene wijze, alsof hij
daarin geen het minfte belang ftelde. Daar mij nu omtrent
het onderwerp dezer brieven nietwas voorgefchreven, ver
koos ik daartoe de letterknnde, en mengde cr nimmer eene
fyllabe politiek in." — Men had mij desgelijks gezegd, dat
Mevrouw nt oz N L I s hare toevlugt tot het klooster der
Karmeliterinnen had genomen, omdat zij de ijdelheden der
.wereld moede was. Wat daarvan zij, weer ik niet; maar,
heeft zij de ijdelheden der wereld vaarwel gezegd, zoo heeft
zij evenwel derzelver vreugddn en genietingen niet opgegeven. Hare woning kon voor het bidvertrek eener heilige,
of het boudoir eener kokette doorgaan. Blaauw-zijden geplooide gordijnen, albasteren vazen, verschgeplukte bloemen, eene
keurige ilaapftede in den Griekfchen itijl hadden een tamelijk
wereldsch voorkomen; een groot crucifix echcer, het zinnebeeld des demoeds en des lijdens , op haar hooftikusfen, gebedenboeken onder tie vruchten der nieuwe letterkunde, rozekranfen naast de luit en de opgehangene teekeningen, die
de wanden verfierden, verkondigden eene roeping, waarvoor
tie GratiEn verftommen, en waaraan de Genius zich onderwerpt. Terwiji Mevrouw DE GENL is mij de vrome reliquien vertoonde, Welke deze bevallige cal verfraaiden, maakte zij mij in 't bijzonder op het crucifix opmerkzaam, 't
aan
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am bet voeteneinde van hoar bedde hing. Hetzelve is van
wege de fchoonheid der bewerking zoo beroernd, dat de
Pairs, gedurende zijn verblijf te Parijs, het liet halen, om
bet te bezigtigen , en het, vddr hij het terugzond, inzegende.
Een rozekrans, die eertijds PENELON toebehoorde, dien de.
ze eerbiedwaardige mensch en bisfchop droeg, en weinige
dagen vd•Or zijnep dood nog met denzelven bad, was natuurlijkerwijze voor hoar van groote waarde. — Wanneer 'de jaren den ouderdom eener vrouwe bepalen, is Mevronw DE
GEN LI S niet meer jong. Het is reeds zeer lang geleden, dat
a was van haar fprak , als van „ eene jonge dame,lwelke
flechts van wege hare bevallige fteM en fchoon harpfpel bekend was." Dan, in weerwil van hare magerheid en ranke
geflaIte, is zij tot heden van aile afneming verfchoond gebte.
y en: bur zwart oog is vol vuur en uitdrukking; hare trekken z%n, wel , is waar, reeds flap, hoewel fterk geteekend,
bare /deur wit en bleek, maar de fporen, des ouderdoms zijn
gering, ja fchier Onzigtbaar. Bijaldien oak: hare geflaite niet
246 veel jeugd, haar uitwendig voorkomen niet 266 veel
kracht uitdrukt als haar geest, men vindt echter in dezelve
nog zeer weinig van die treurige trekken, welke de onzigtbare, verwoestende hand des, tijds, langzaam en onmerkbanr,
dikwijls in veel vastere fpieren en frisfcher vleesch grOeft.
SLAAF VAN ALGIERS.

(Vervolg van bl. 678.)
Eens dacht ik in den Nap, dat ik mijnen nom angftig hoar-

de uitfpreken, wanrvan ik echter niet ontwaakte. Hoe verfchrikte ik, toen ik, eenige oogenblikken daarna,, door eenen
harden (toot in de zijde gewekt werd, en vijf bruingele menSchen bij mij zag flan, die den gebonden PIET R o tusfcben
ben hielden, en itch gereed maakten om mij even zoo re behandelen! Zij fpraken eene taal, waarvan ik geen woord verfond. Ik was buiten mijzelven, en kon geen nemen,
zoodanig had mij alles verbaasd. Ik beproefde orb die Barbaren door fmeeken te bewegen; vergeefs. Zij deden mij
mIlne naauwelijks drooge kleedcren aantrekken, bonden
de handen op den rug, en flieten miff,toen ik weigerde.met
hen te gaan, met de koif van een geweer voort, Ik was zoo
verCcc3
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y ertntreid en krachteloos, dat ik naanWelijks eenen 'voet ken.

de bewegen. Alles was voor mij als een verfehrikkeliike
Broom, en ik bad moeite, mij van de mogelijkheid te overtuigen. Men bragt mij bij PIETRO, die geheel moedeloos
char fond. „Maar , PIETRO! " zeide ik, „wie zijn die menfchen ? Welk voornetnen hebben zij?"
Zoo bedaard en moedig PIETRO in den form geweest
was, zoo bedeesd en kleinmoedig was bij thans.
Mijnh'eerr
zeide hij fnikkend, ik weet bet niet. Waarlchijniijk zullen
wij binnen weinige dagen op eene flavenmarkt verkocht word en."
Dit denkbeeld was nog niet in mij opgekomen. Hetzelve
ontnam mij alien cooed, en mijne verbeelding verplaatfle mij
reeds in eene woestenij, waarin ik, als lijfeigen flaaf van den
eenen of anderen dwingeland, het veld zoude indeten bearbeiden. Duizendinaal wenschte liever in de golven omgekomen re zijn.
In onze geleiders merkte ik een' zekeren angst op, dien ik
mij niet kon verklaren. Zij zagen gedurig om; telkens ging
een van ben verre vooruit, terwijl PIETRO en ik met de
anderen volgden, en gedurig kozen zij de ongebaandfte wegen. Dien nacht bleven wij in een klein bosch, en eerst tegen den avond van den volgenden dag fcheen de angst onzer
geleiders te eindigen; zij werden flour en vrolijk; zij zongen
op den weg, en . namen ons onze boeijen af. Reeds dit kwam
mij in de eerie oogenblikken als een groot geluk voor.
Het was op eenen middag en zeer warm, toen wij aan een
dorpje kwamen, hecwelk enkel nit hutten befond, en digt
bij eene beck gebouwd was. Ik zag met verwondering, Bat
tangs dit ellendige dorp een fchoone en wel onderhonden
weg liep; waaruit ik opmaakte, Bat ve ■ e reiziers hier voorbij kwamen. Onze geleiders gaven ons onzen gewonen maaltijd, welke nit rijst en vruchten beftond, en legden zich dan
in de fchaduw tier boomen neder. Zij floegen weinig acht op
ons want flechts ddn van hen waakte, terwiil de andere vier
fliepen. Gaarne hadde ik eene poging gedaan Dm re ontvlugten, konde ik p TETA 0 mast daartoe bewegen. „ Die fchelmen zijn overtuigd, dat wij bun Diet kunnen ontloopen," zeide hij; „ tiaarom zijn zij zoo gerust."
Ik. zat nu treurende b;.i de beck, toen eenige ruiters voorbij reden. Twee derzelven fchenen aanzienlijket te zijn dan
de
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de anderen; kleeding en paarden gaven zulks, te, kennen; de
vier anderen fchenen bedienden to zijn. In fpijt van het zwart7
bruine gezigt en den grooten knevel, had de een zoo veel
goeds en harcelijks in zijn wezen, dat ik naar de gelegenhei4
wenschte, mij bij hem re kunuen bekend maken. Bij de beek
flegen zij af; de een liet daarbij een' doek vallen; ik fprong
toe, en overhandIgde deuzelven. Hij zag mij vriendelijk aan.
Dit reeds gaf mij eenige vreugde; maar nog meer, toen hii
mij eenige Italiaanfche woorden zeide, de vraag behelzende,
vanwaar wij kwamen? Ik was der tale pier magtig genoeg?
etl riep PIETRO, die hem ooze lotgevallen verhaaide. Einde;
lijk fprak ik, zoo goed ik kon, en bad hem om zijue be.
fcherming. Hij haalde de fchouders op, .en betuigde, dat
hem zuiks bij den beaten wil onmogelijk was, ,omdat wij flayen van den Dey van Algiers waren, die ons waarfchijnlijk
aan zijne gvneelingen ten gefchenke zoude geven.
Ooze geleiders fchenen op deze aanzieMijke mannen weinig
acht re Bann, en behandelden dezelven veeleer met eene onverfchilligheid, die ik volfirekt Diet kon begrijpen, maar die
geenszins bijdroeg, om mijne uitzigren in de toekomst op re
belderen. In de cliepfle droefheid en moedeloosheid verzonken, lag ik aan de beek; P IET R 0 lag naast mij. llij had van
de reizigers vernomen, dat wij cha ps in het gebied van den
Dey van Algiers waren, en dat men ons binnen de grenzen
van Tunis gevangen genomen had.
Thans flegen alle die verfchrikkelijke beetclen, welke ik van
het lot der Cbristentlaven uit befchrijvingen en verbalen
gevorind had, in anijnen geest op, en mijne wanhoop klom
met elk'oogenblik. Zonder iets to kunnen doordenken, volgde ik geheel werktuigelijk ooze geleiders, die ons door verfcbeidene kleine dorpen leidden, en ors den inwoneren vertoonden, aan welker belpotting wij nu blootgefleld waren,
en uit welker gebaren wij zelfs moesten befluiten, dat wij ten
flood veroordee/d waren.
Met dit doodsgevoel gingen- wij nog eenige &gen, toen
wij de flad Algiers op eene hoogre voor ons zagen liggen..
Voor de ftad moesten wij uitrusten, en ons in eene beek Baden en reinigen; toen geleidde men ons door de poort in de
flad zelve.
Met eenpn angst en benaauwdheid, welligt in die mate nog
door goon mensch gevoeld, ging ik tusfchen mijne geleiders
CcC4
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door de firaten der find. Met elken flap verMeerderde die
nng'st; te meer, daar ik de treurige opmerking maakte, dat
niemand op mij 'eenige acht floeg. Mijne anige hoop was,
dat men mij voor iemand zoude brengen, welken ik ons geheele geval konde verhalen, en die ons dan de vrijheid zon
hergeven. Maar -- ook deze hoop mislukte. Wij hadden een
tur gegaan, toen wij voor een groat, afzigtelijk fleenen gebouw kwamen, voor hetwelk twee Turken, met ontblooten
zwaarde, als fchildwacht flonden. Een onzer geleiders ging
bij de wacht, fprak met haar , en nu moest ik met PI ET R 0
door de geopende poort op eene groote, woeste plants pan,
welker gebouwen met de ijzeren tralien er al te verfchrikkelijk uitzagen, om mij niet te doen weigeren. Eenige flagen
met de kling maakten mij gehoorzaam; de poort werd achter
ons gefloten, en wij werden nu, aan de regter zijde der
plants, in een gebouw gefleept, welks binnenfle nog akeliger
was, dan de plants zelve. Duister was de gang, die geen
vender had, en alleen het licht van boven ontving. Een Turk,
die van de wacht was medegegann, opende bier eene deur,
filet ons naar binnen, en onze geleiders verlieten ons, zonder
een woord met ons te fpreken.
De gevangenis, =aria wij zaten, was vochtig en kond;
een vuile flank heerschte in dezelve; het weinige licht kwain
door een, met ijzeren traUn voorzien, gat in den muur, hetwent echter zoo hoog was, dat niemand daardoor konde zien.
In het eerst meenden wij, alleen te zijn; maar weldra boorden wij, dat wij nog meer deelgenooten in ons ongeluk hadden, die, even treurig als wij, in eenen hoek der gevangenis
zaten. Ik fprak hen aan; niemand' verflond mij; flechts eenige droevige zuchten verbraken tie doodsililte. Het was des
ochtends, toen wij in de gevangenis werden gebragt. Geen
onzer geleiders zag vender naar ons om ; men liet ors onsneedoogend aan ons treurig lot over, zonder de minfie deelneming in onze ellende te toonen. Eerst na eenige uren bragt
men ons den gewonen flavenkost, welke natuurlijk te grooten afkeer in mij verwekte, dan dat ik denzelven konde nut.
tigen. Geheel krachteloos wierp ik mij op den vochtigen
grand neder; tie koelte der gevangenis en m i ne vermoeidheid
waren oorzaak, dat ik, onaangezien de vele gewaarworctingen, welke mijne ziel doorkruisten, in eenen diepen faap
Vie!. Hoe tang ' ik in dezen bedwelmenden flaap gelegen heb,
west
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weet ik 1k werd gewekt, en drie of vier mannen, waarvan de een Fransch tot mij fprak , bevalen mij , hen te volgen. Reeds de eerfte klank iu mijne moedertaal was een heldere ftraal der zoetfte hoop voor mij. Ik dacht mijne vrijheld weldra te herkrijgen; en hoewel ik alles verloren had,
boewel ik, zelfs bij herkregen vrijheid , in deze vreemde luchtfireek, omringd van zoo vele gevaren, altoos nog ellendig
genoeg was, dit alles achtte ik niet. Ik dacht flecks aan de
moeite eener langere reis naar mijnen oom; en hoe fpoedig
was deze moeite verwonnen!
Maar hoe werd ik door deze hoop miSleid! Ik vroeg hem,
die mil aangefproken had, maar die mij even hard behandelde
Dat zulc
als de overigen, waarhen men mij geleidde?
gij wel zien," antwoordde hij ftuursch. „ Ik zal immers
mijne vrijheid herkrijgen?" — „ Gij? Uwe vrijheid?" zeide
bij met eenen befehimpenden lack. „ Sedert wanneer geeft men
de vrijheid aan betrapte zeerooVers-, diieverdienden in
een' kuil geworpen te worden?" Deze woorden maakten
mij geheel moedeloos; ik wist niet, wat ik denken, wat ik
zeggen moest. Bevend, en van het voorgevoel mijner
looze ellende geheel .neérgebogen, volgde 1k. Eene deur, welke niet verre van mijne gevangenis was , werd geopend. De
zaal %vas verlicht; eenige aanzienlijke Turken lagen daar op
kusfens; ik durfde dezetven naauwelijks aanzien, want ik zag
geen gelaac, waarop ik mede/ijden en deelneming konde lezen.
Alin de deur moest ik blijven ftaan, omgeven van de wacht,
die mij hierhenen had gebragt. De aanzienlijkfte fprak met
eenen anderen, die naast hem zat; yervolgens keerde hij zich
tot mij, en vroeg mij in het Fransch, wie ik was, en hoe ik
bier gekomen ware? /k gaf hem Cell getrousv verhaal van mijne reis, en van de oogmerken, waarmede ik dezelve had ondernomen. De regters fchudden het hoofd , en verklaarden
dit voor eene logen, om mijzelven te bevrijden, hetwelk mij
echter niet zoude geinkken. Een van hen vroeg mij., of ik
niet mede op het fchip was geweest, veaarvan het fcheepsyolk, vd5r eenige dagen, op de kust van Bugiah geland was-,
aldaar eenige landgoederen geplonderd, eenige aanzienlijke Turkel; medegenomen had, en toen naar Tunis gevlugt was? ik ontkende, daaraan deel te hebben genomen, en verklaarde, van zulk
eene rooverij niets te weteh; ik herhaalde nog eens de gefchiedenis mijner reis, welke echter niet ten einde gehoord,
Ccc5
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maar doordoor afgebroken werd , dat een van de foldaten met
de kling mij eenige ilagen moest geven. 1k fchrecuwde om
ontferming; de regter werd flechts te nicer vertoornd; op zijn
bevel moesten de foldaten mij nederwerpen en binden. De
een hield mijne voeten in de hoogte, terwiji de ander, met
een' dikken geefelfiem, mij de naakte voetzolen aan flukken
floeg. Even zoo ging het den armen R o, die, even mini
ars ik aan de aangetijgde misdaad deel had, even weinig belijden kon, wat hij niet misdreven had: De regters Hetet'
ens wegbrengen. Met welke gewaarwordingen ik den weg
mar de gevangenis terug ging, behoef ik niet te zeggen.
Mijn ligchaam en mijne voeten waren bloedig gekwetsr,
naijn hart tot bertlens toe bekleind, en nergens een ftraaltje
van hoop, dat mijn lot zoude veranderen. Ik vroeg den geleider,, welken ik te voren -had aangefproken, uaar de oorzaak mijner harde behandeling. Hij fcheen jets menfehelijker
le zijn geworden, toen ik hem met tranen betuigde, dat de
uanfchap van ons verongelukt fchip nooit zulke rooverijen
had gepleegd. Hij betuigde mij, dat hij, na mijn verhaal,
zeif van mijne onfchuld overtuigd was; maar dat zoude
weinig baaten. tene uitkomst was nog mogelijk: misfchien
werden eenige van de wezenlijke roovers gevangen; want dat
men daar op nitging. Indien deze uu voor de regters mijne
onfchuld verklaarden, dan konden wij op ooze vrijheid flaat
sunken. Een flaauwe flraal van hoop, — en toch verflerkte
hij mij. 1k bad mijnen geleider, zich mijner te ontfermen —
de. mensch blijft altijd mensch ook hij werd getroffen door
de gefebiedenis mijner lotgevallen. Hij beleed mij, dat hij
een geboren Fransektnan , en van wege een tweegevecht nit
zijn vaderland gevlugt was; dat hem niets anders was overig
gebleven, dan naar Algiers te gaan, en aldaar den Turkfcben
godsdienst te omhelzen. Hij betreurde mijn lot, en voorfpelde mij, dat ik voorzeker de flaaf van den eenen of andeten aanzienlijken Turk zoude worden; maar dat deze toelland
weinig verfchrikkelijks voor mij zoude hebben, daar ik de
bouwkunde verfiond en teekenen Icon.
1k hield dit voor eene vleijende gerustffelling, op welke
Ik weinig ilaat maakte; mismoediger en wanhopiger dan immer
kwam ik in mijne gevangenis terug. Het uitzigt, hetwelk de
Renegaat voor mij geopend had, en zijne beloofde medewer.
"king, waren to onbeduidend, om daarop te rekenen.
Acht
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Licht lange, verfchrikkelijke dagen waren verloopen; mijn iot
was altijd hetzelfde gebleven, toen eens, op eenen morgen,
twee Renegaten, met eenige Turkfche foldaten , in mijne gevangenis traden. Zij noemden mijnen naam; ik trad voor, en moest
hen volgen, nadat zij aan den gevangenbewaarder een papier
hadden gegeven, hetwelk hij oplettend las, en waarbij hij mij
even oplettend aanzag. Mijne geleiders bragten mij in een
grooter vertrek; bier was een bad; ik moest mij reinigen;
men gaf mij eene andere kleeding van eene dunne katoenen
fof en eenen ligten mantel. Aldus verliet dit huis, zonder mijnen lotgenoot r IE T R o nog eens te kunnen zien. Wij
gingen door verfcheidene firaten, aan beide zijden met winkels bezet, naar een paleis, voor hetwelk twee fchildwachten flonden. Op de plants, waar ik alleen bleef, was eene
zeer fchoone fontein Met beelden, welke waarfchijnlijk eertijds eeneu, ouden tempel verfierd hadden. Bijkans een uur
fond ik hier alleen. Het aanfclouwen van die, voor mij zoo
gewigtig, gedeelte der bouwkunst, de vrije lucht en de verkwikkende reiniging van het bad deden mij voor een oogenblik mijne ellende vergeten, toen een der Renegaten nit het
paleis trad en mij wenkte.
Bevend van verwachting, vrees en hoop, trad ik in eene
zaal, waarin een geheel Turksch huisgezin vergaderd was. De
vader zat op een prachtig kusfen; naast'hem fpeelden twee
zeer lieve jongens; eene vrouw, met eenen ligten finger
overdekt, zat op een ander kusfen. De Renegaat verliet de
zaal; ik bleef alleen. De Turk had eene rol van parkement
in de hand, welke hij oplettend inzag. Hij fprak mij in het
Franseh aan. Ik moest hem een opregt tafereet mijner gefchiedenis ontwerpen. Ik deed het, bewees mijne onfchuld
aan den gepleegden roof, en bad om mijne vrijheid.
Die hangt niet van mij af," was het antwoord. Gij
behoort mede tot de gefchenken, welke de Dey mij zendt;
gij zijt mijn eigendom, en van dit oogenblik af de opvoeder
mijner kinderen."
Ik weende. Een van de jongens kwam bij mij; hij fcheen
met deelneming mijne tranen te zien; hij fprak mij met een
vriendelijk gelaat aan; maar ik verttond die taal niet. Ik na.
derde den Heer zelven; ik wierp mij voor hem neder, en
omvattede zijne knien; ik fprak nit mijn hart; ik zags dat
hij niet ongevoelig bleef, toen ik hem ingne jeugd en bet
oag-
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oogmerk mijner reis fchIlderde. Met een vriendelijk gelast
bevel hij mij op re ftaan, en verzekerde mij, dat het alteen
van ntn gedrag zoude afhangen, of ik hier in het paleis zijn
vriend, of op een zijner landgoederen zijn !leaf wilde zijn.
Dic was voorzeker troost; maar hoe gering! Ik moest dos
ilanf zijn, en mijn lot zoude van de willekeur van ednen
mensch afhangen. Welk eenen invloed kon en moest eene
voorbijgaande luim, her eigenbelang, of'eene te leur geftelde
verwaehting, op mijn geheele loc hebben! 1k verliet de zaal
niet vrol;jker; buiten vond ik den Renegaat, die mij mede in
zijne kamer nam, Welke vrij klein was., Het fcheen, dat den
Renegaat aan mijn vertrouwen veel gelegen was. 111j bood
zich tot elle dieniten aan; maar, helaas! onder dezelven was
er geen, die mij flechts het verile uitzigt op mijne vrijheid
gal. Stil, en om mijn wreed lot alles vergetende, zat ik dear;
niets trof mij ; ik was voor alles onverrchillig; & lette op
niers, de Renegaat mogt mij zeggen, wat hij
Deze man had lets zoo oorfpronkelijks, dat ik, in elken
anderen toefland, tot lagchen zoude genoodzaakt geweest
zijn. Hij merkte het op, dat zijne verhalen en grappen even
min, als zijne grootfpraak van zijnen invloed bij dir huisgezin, mijnen diepen kommer konden verfirooijen; maar, in
plants van daarover boos te worden, hervatte hij zijne fehertfende luim, verdubbelde hij zijne vrolijke invallen. Natuurlijk
was tit joist het tegendeel; ik gevoelde mij door alle de ongerustheden, door het verblijf in de gevangenis, door de behandeling, en' vooral door het uitzigt op de mij dreigende Ilevenketen, zoo vermoeid en uitgeput, dac ik bijkans vreesde
te bezwijken.
merkte dic op.
MULEY — zoo heette de Renegaat
,, Hoer eens, vriend!" zeide hij; „ als gij zoo voortgaat, dan
verbittert gij uw /even. Onze Heer kan auks verdragen ,
flechts geene noddle en droevige gezigten. Mask 'flier, dat
hij uw vijand word y. Hij is bijzonder driftig, en heeft het
gebrek, dat hij in koelen bloede volbrengt, waarmede hij in
drift dreigt. Hebt gij dens zijne gunst verloren, dan zijt gij
ook weldra op een van zijne landgoederen, en knot daar, bij
den akkerbouw, zoo lang de dienfien van een paard verrig.
ten, tot dat gij omverre valt. 1k was ook, zoo els gij thane
zijt; mar in de eerfte uren ben ik reeds veranderd."
Men brenge mij, waarheen men wil," was mijn ant.
woord.
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woad. „ Men ontneme mij her lever,; het is mij onveriehiilig, ja tot last. Wordt hetzelve mij niet door het lot ontnomen, dan beroof ik zelf mij daarvan. Een Hies wordt gemakkelijk gevonden."
„ Lear dat niemand hooren," viel MULEY mij angftig in
de rede, „ of gij wordt aanftonds in een' diepen kuil geworpen, en kunt aldaar !e yelid den gieren tot voedfel verflrekken. Om uzelfswiile bid ik u, verander toch! Misfchien is
dit de weg, Tangs welken gij, binnen een jaar, uwe vrijheid
verkrijgt, op welke gij anders niet moogt hopen. Onze Heer
heeft veel goeds."
De goede man weende, toen hij dit zeide. Mij troffen zijne tranen; de mijnen vloeiden, eene verligting, die ft in
vele dagen niet gefmaakt had. Mu LEY zag mijne tranen. Hij
reikte mil de hand toe.
Hoor eens, vriend!" zeide
„ gij hebt, eerie hartferking noodig; ik ook."
Met deze woorden foot hij de deur zijner !tamer, ging in
ten klein zijvertrek, en kwam met eenige flesfchen wijn terug. — „ Zie bier, vriend," zcide hij lagchende, „ was ik
van mijn Christendom nog overig hebbe! Toen ik Turk werd,
moest ik den wijn afzweren; en toen zwoer ik tevens, dezen
niet te laten verdroogen."
wist in dit•oogenblik flier, of ik den man om zijn afgezworen geloof meer verfoeijen, dan om zijne deelneming in
mijn lot meer beminnen moesc. Misfchien was het eerfe mijn
pligt; maar — men verp!aatfe zich in mijnen toeftand. Zoo
veel merkte ik aan het uiterlijke van al OLEY op, dat hij bij
dit huisgezin zeer gezien was; want alien behandelden hem
met eene zekere onderfcheiding. Wanneer ik aan mijzelven
dacht en wie zoude in mijnen toefland dit niet gedaan
hebben? — dan moest ik trachten, zijn vriend te worden.
Wij zetteden ons aan een rafeltje; de flesfchen werden geledigd ; mijn hart werd verlicht, omdat bij elk gias, betwelk
ilt dronk, een deel van het gevoel mijner ellende uit mine ziel
verdween.
„ Mu LEY," zeide ik, „ zijt glj dan waarlijk een Christen geweest?" Ja, Louts! ik had de keuze, of naar
Cayenne overgebragt te worden, of don Turkfchen godsciienst
cln te nemen. Er was geen middelweg. En toen dacht 1k,
de Mtn' z ou de bet met mij zoo num niet nemen."—, Wet
lands-
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landsman zilt gj clan?" —„ECil Fransch;,7an, zoo als gij. 1k
was Oilicier; mijn Overlie was mijn erglle vijand, en zocht
altijd verlinal op inlj; in den dienst zeide hij mij niets, maar
in 't geheim en ter fluik beleedigde hij mij onophoudelijk.
Vu , flit daarvan ! Drink maar! Het einde van bet lied was ,
dat ik hem uitdaagde en doorftak. Ik moest viugten; ik ging
hierhenen; men wilde mij uitleveren; ik ward eeu Turk. Zie,
dat is mijne geheele gefchiedenis; ik dank niet meet nail haar;
dus geen woord weer daarvan. Laat oils nog eens drinken!"
Onder het drinken verhaalde hij mij , dat hij zich , door
zijne weinige kundigheden als Ingenieur, bij zijnen 1-leer had
aanbevolen; maar (lac bet hens iced deed , dat bij hem thans,
bij eenen ondernomen bouw, niet zoodanig konde helpen,
ais hij wel wilde. „ Konde ilt dat," zeide hij verder,, „ dan
ware ik geborgen; maar . ik verffa, helaas ! niets van de burgerlijice bouwkunde."
„ En flat is juist inijn yak," zeide lit; „ ik ben bouwmeester, en mean mijn beroep te verflaan." MULE Y
fprong van vreugde op, en omhelsde mij. „ Lou is 1" zeide
hij, „ dan hebt gij niet alleen uw gelnk, maar ook bet mijne
in uwe magt. Onze Heer heeft reeds lang naar zulk eenen
man gezocht; maar in Algiers konde hij hem niet vinden.
Zelfs onder de Franfehen, die men nit Egypte hierlicen bragt ,
was er geen. Ik wil aanflonds met hens over u fpreken." —
„ Neen, neen; doe dat Met! Ziet hij eerst, dat ik hem onontbeerlijk ben, dan krijg ik nooit mijne vrijheid weder." —
„ Gekheid! gekheid! Gij krijgt uwe vrijheid niet, maar duizend gelegenheden om die zelf te semen. Hoe goed ik het
ook hebbe, ik ga toch met u; in ons vaderiand heerscht
thans weder orde; ik ga met u : vaderiand is en b:jfc toch
altijd vaderlaud ! — Laat ons klinken: het vaderiand !"
„ Het vaderiand!" herhaalde ik, waarbij de tranen nit mijne oogen drongen. Ik dacht aan mijne argue zuster, aan
mijnen oom, aan alle mijne vroegere uitzigten; de droefheid
greep mij zoo veal te flerker aan, daar mijne zennwen door
den lang ontbeerden wijn nog ulcer gefpannen en geprikke.ld
tvaren. Mu L E Y deed alias om mij te troosten ; maar zijn
troost baatte weinig, daar mijn verlies eu mijne mislukte
ontwerpen te verfchrikkelijk voor mijne ziel flonden, en
zich daarover wreekten, dat ik dezelven voor eenige oogenblikken konde vergeten. Ik bad MULEY, mij aan mijne
een-
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eenzarne droefhcid over to !ten; ik wildo, door eenen firoom
van cranen, mijn hart Iuchc geven. Mu LE Y deed bet; maar
nam tevens Mies mede , wat hij meende een middel tot zelfmoord to kunnen zijn.
Uit het venter van het vertrek, waarin wij warcn, konde
ik de plaats overzien, op welke, order de fchadnw van eenen
boom, de twee lieve , jongens fpeelden. Bij hen was een jonge flaaf, nit Wiens gelaat ik opmaakte o , dat hij een inboorling des lands was. Toen de woedende !inert mijner ziel eenigzins bedaard was, zag ik fprakeloos en onbewegelijk naar de
kinderen. Ik dacht aan mijne fchuldelooze kindschheid, waarin ik, daar mijne moeder reeds- flood was, even zoo met mijne zuster fpeelde. MuLE;y -, die teruggelcomen was, zag,
hoe oplettend ilc die kinderen aanfchouwde.
Boor eens, Lout sl" zeide hij, , die twee zijn de lievelingen van onzen Heer. Zij zijn een- paar 'aanvallige jongels hunne moeder is eene Italiaarifthe Christinne; gij hebt
haar voorzeker gezien?" — Ik antwoordde hem, dat ik wet
eene vrouw gezien had, zo-nder'verder op haar te letten.
Zij heeft nog eene zuster hij haat; een zeer beminnenswaardig meisje. De haven hebben het haar te danken, dat hun
lot zoo dragelijk is, wanneer zij het met dat van anderou
v ergelij ken."
MuLEY verhaalde mil frog meer, toen wij bet gerucht
van komenden hoorden. M UL EY nam angilig de flesfchen
en glazen weg: „Er kome, wie wil," zeide hij, „ors Chris•
tendom mag niemand opmerken."
(Het verYolg hierna.)
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Vrienden! ziet, het jaar vlugt ban;
't Spoedt zich voort met rasfche fchredn
Ziet het fnel naar d'eindpaal jagen;
't Meet zijn during flechts bij dagen;
Maar, aleer het fcheiden mag,
brengt het ors den kortiten dog.

Ziet,
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Ziet, die fombre dag breekt aan!
Ziet hem aan de kimmen than.
Maar, gehuld in nevlig duister,
IVIaar, beroofd van zonneluiscer,
Niet van blonde Auroor verzeld,
Rijst hij treurig over 't veld.
Laat het fchittrend zonnerpoor
Febus glande kar niet door?
Volgt de hemel wet noch order?
Zal het nimmer morgen worden?
Zwicht de blijde dagbodin
Voor de groocfche nachtvorstin?
Boort gij gindfche dorpktok tlaan?
't Uurwerk wijst den middag aan.
' t Klinke u onverwacht in de ooren;
Naar, de dag is half verloren:
Ilaast befpiedt uw zoekend oog
De avondftar aan
hemels boog.
Vrienden! ziet, daar klimt de maan;
Oosten voert u d'avond aan;
't Worth reeds donker om u henen:
Hemel! is de dag verdwenen?
1-leeft hij 't perk ten eind gefneld,
Eer zijn komst u werd gemeld?
't Is zoo: dan, wat vraag ik meer?
't Is der tijden wisfelkeer,
Door Gods wijsheid voorgefchreven:
't Jaar komt u het affcheid geven:
/VIaar, aleer het fcheiden mag,
Brengt het ons den kortften dag.
Vrienden! hoe, gij weent en zucht,
Dat dees dag u is ontvlugt?
Groot was de olnvang van uw pligten;
Elk moest heden veel verrigten,
Veel, dat niet voleindigd worth;
Want de dag valt u to kort.
Sorn-
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Sombre dag! gij zijt het beeld
Van het lot, ons toebec:eeld;
Gij de fpieget van het leven,
Van ons pogen, van ons fcreven
Op de korte levensbaan,
Waar wij worded en vergaan.
Alles, wat de wereld heeft,
Alles wet de wereld geeft,
Al Naar wellust, al haat. plagen
Zijn fl!s korte winterdagen:
Alwat bier voor 't oog verfehijnt,
Dunn kortitondig en verdwijnt.
't Kind draag-t, op den moederrchoot,
Reeds de zaden van den dood
Met z;ch bij de kiem van 't !even;
't Worth- gehoren om to fneven.
Alles vvisfelt fpoedig af:
Naast het wiegje gaapt het graf.
Gij, die tachtig winters telt,
Aan ow Ilarend oog, ontfneld;
Griisnard! fpreek, wat zijn toch jaren,
Die in 't Met z ijn weg:;evaren,
Met hun brjdfcllap en geklag?
't Beeld van 's winters korttien dag.
Maar, mijn vrienden! weer gij dit,
Voe T t, wat fchat gij dan bezit!
Hii moet groot en kostbaar wezen,
Als glj z'jn verlies moet vreezen.
Voor zoo ligt verliesbaar goed
Zij de meeste zorg gevoed!
't Leven berft zoo veel. waard]j,
Mar bet gnat zoo ras voorbj;
't Snelt dalrheen, gelijk de dagen,
Die bet jaar ten grave dragen;
Ja, zij zlja het treffend beeld
Van het lot, ons toebedeeld.
IKENGELW. 1817. NO. 15.
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Teeder knaapje! fmaak de vreugd,
U befchoren in uw jeugd;
Maar vergasp u aan geen fchimmen:
Zie de zon naar 't zuiden klimmen:
Weec, wat kommer gij u teelt,
Als ge uw' morgenfiond verfpeelt!
Stervling! ach, verbeuzelt niet,
Wat u 's levens middag biedt
Zie hem nadren en verfchijnen;
Zie hem worden en verdwijnen;
Ras bereikt hij 't eind van 't perk:
Op dan, vrienden! op, aan 't werk!
U de middag kort van duur,
En verrchip het avonduur,
Eer wij 't weten of bedenken,
't Moet onz' ijver voedfel fchenken:
Vrienden! neemt den dag te baat,
Eer ziju fchijnfel u verlaat.
Die een kind der wijsheid words,
Acht des levens daring kort;
Maar hij woekert met de flonden,
Aan zijn broos beftaatrverbonden;
En de taak, die op hem wacht,
Worth met lust en vreugd Volbragt.
Onwaardeerbnar is de tijd,
Dien de dwaas onnut verllijt.
Snel moog hij uw oog ontvlugten,
Gij hebt geen verlies te duchten:
Hem, die vlijtig heeft gezaaid,
Voegt het, dat hij vrolijk maait.
Nimmer Ila uw boezem bang,
Dure uw dagwerk kort of-tang:
Words er altijd task gevonden,
't Loon is ook aan 't werk verbonden:
Nooit words goede wil veracht,
Poogt ge Ilechts met al uw kracht.
Val-
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Valle u de arbeid zoet pf zuur;
Zij hij kort, of lang van duur;
Werkt gij in den bloei der jaren,
Of gefierd met zilvren haren, —
Vrienden! arbeidc toch met lust:
De avondftond bereidc u rust.
Wel hem, die Rijn zoetfle vreugd
Vindt in 't zalig werk der deugd!
Vrienden! wilt het vast gelooven,
Niets kan hem die vreugd ontrooven;
Hij kan juichen, onder 't leed:
„ 'k Heb mijn' dag toch goed befteed!"
Aan het eind van 't 1evensperk
Staat de grate icieet van
werk:
Hij zal wis, voor 't vlijtbetoonen,
Zijn getrouwe dienaars loonen:
't Loon is r_root, dat bun gewordt,
Was -hun dag hier lang of kort.
W. H. WARNSINCK, BSZ.
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Kom dan, kom dan, dierhaar wicht!
De oogjes willen nog niet digt:
Kom dan, reik me uw bandjes tegen.
Hebt gij nog al — nog al dorst?
Zie, daar is de moederborst,
Nogmaals voor u losgeregen.
Jongen, voor wien anders toch
Volt haar God zoo mild met zog?
Zie! nu lacht en Ionkt hij weer.
Nu dan, jongen! leg u near;
Woel en wieg in moeders armen:
Daar ant elke kinderklagt;
Ddd2

't Hooki-
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't Ilooldje ligt en flaapt er neat
Zoo loan dons Hoch purper warmen!
Nergens is een wieg gefpreid,
Daar ge 't beter nederleit.
Wie is, jongen! zeg het mij,
Rijker nog dan ik en gij,
Rijker met zijn aardsch vermogen?
Vader vraagt bet honderd keer:
Vrouw, wac weuscht en wilt gij medr,
Moeder,, die uw kind moogt zogen?
Ja , waarachtig, ik ben rijk!
Jongen, vader heeft gelijk.
Neen, geen aardithe riksvoriEn
Smaakt dat in haar hofgezin,
Kent dat in haar grootfche voning:
Zij heeft met haar eigen blued
Nooit haar eigen kroost gevoed,
Nooit de kinders van den koning:
De arme, met haar' rang en fchat,
fleet nog nooit geluk gehad!
Droeve moeder! hulploos kind!
Och, het krijt zich de oogies blind,
En zij meg zijn Iced vier fusfen!
Vreemde biifland, veil voor elk,
Laaft het met gelmurde melk,
Troost het met betaalde kusfen;
Maar geen warme moedermin
Tintelt er of leeft er in.
Nu dan, jongen! lesch den dorst;
Wieg en flaap aan moeders borst;
Hond er 't mollig handje tegen:
U behoort zij, u.geheel:
Kostbaar, jongen, is uw &el!
Nu dan, drink en fmaak den zegen;
Neem, war in mijne aders vliet:
Koningskindren Mogen 't Met.

MENGELTFERK.
HE T
OUDE JAAR.
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eder een jaar voorbij! — Hoe fpoedig verloopen
de jaren onzes levens!
Men kan wel verzekerd zijn, dat deze zoo bekend
(felling der ervaring op den dag van heden reeds dikwijls is uitgefproken, en dikwijls nog zal herhaald wor,
den. De dag zelf 'herinnert ons levendig daaraan. Ver.
dwenen is, nu weêr een van onze levensjaren ; en , wanneer wij terugzien, dan fcbijnt,dit aanzienlijk getal van
dagen tot uren , en dat duizendtal van uren tot minuten
ingekort te zijn.
Maar, het gaat, met deze flelling even als met vele
anderen: hoe meer bekend zij naar de letter zijn, en
hoe meer zij gebezigd worden, des te meer worden zij
ook misbruikt ,. des te meer verliezen zij, in de toepasfing, hare waarde, des te meer verdwijnt de g5est,
welke in dezelven leefde, en de doode letter blijft alleen
over. Hoe velen herhaalden het ,dat de jaren des levens
fpoedig verloopen, zonder sets bepaalds daarbij te denken; en echter is deze fpreuk,om-meer dan Une reden ,
leerzaam , of kan tenminfle leerzaam voor ons worden.
„Spoedig verloopen de jaren des levens, en met hetzelve ons Wen." Wie is er onder ons, die in bet al'•
geloopen jaar niet nu en dan eenen wensch te leur gefteld„eene hoop verijdeld zag? Hoe menigeen onder
vond verdriet, verlies en droevige dagen, welke hem
heete tranen afperften! Wie aan zulke droevige dagen
terugdenkt, die zal zich herinneren, dat het hem in
•ien tijd toefcheen, als konde hij zijn verdriet niet verIroppen , zijn verlies niet overlevtn, zijn lijclen niet.
verduren , en als hadde de toekomst geene vrcugde meer
voor hem. En, ziet daar! het verdriet is verkropt,
het
Eee
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het verties overleefi, bet lijden verduurd. Met eene
zachte hand droogde de tijd zijne tranea af, en maakte
zijn hart weer vatbaar voor de vreugde.
Ja, wat nog meer is, ligt er tusfchen den dag der
fmart en den beteren tegenwoordigen tijd eene grootere
tusfchenruimte, dan geeft de herinnering aan doorgeftaan lijden zelfs genot. In den beginne is het wet nog
een gemengd gevoel van . vreugde en fmart, misfchien
nog van tranen verzell — maar van tranen, Welke Beene
onftuimigt bewegitig, mar vrede in het hart voortbrengen. Ongemerkt *ordt her onaangename der gewaarwording altijd meer verdrongen, en het genot van het
aangename wordt zuiverder. Aangenamer is de lente na
den ruwen winter genoegelijker zijn de 'haler der zon
na het onweder. Door gelijke afwisfeling wordt de dag,
waarop ons een, hoewel matig, geluk to bum vi ,
een' feestdag. De herinnering aan doorgeltaan lijden
heeft in zichzelve, even als de herinnering aan volbragten moeijelijken arbeid, iets weldadigs. Wij hebben in
onsze/ven , onder bet lijden , eene kracht ontdekt, Welke wij ons niet toegekend hadden ; en gevoel van kracht 3
vooral van edele zielekracht, is - gevoel van geluk. Wij
hebben voor bet menfchelijk leven gewigtige ondervindingen vergaard; en ondervindingen maker wijzer, kun.
nen althans voor de ware wijsheid des levens zeer heilzaam worden. Mogten zij dit voor ons alien worden!
In het land der onvolmaaktheid,waarin wij thans nog
'even, kunnen wij onmogelijk verwachten, dat voortaan onze hemel altijd helder, en de weg door ons leven
altijd effen en met bloemen gefrooid zal zijn. Neen
nog dikwerf zal onze hemel betrekken, nog vele ongebaande ruwe wegen zullen wij moeten afleggen, nog vele moeijelijkheden zullen wij moeten beltrijden en verwinnen, voordat wij het doe] bereiken. Dat ons dan
de, in den verleden tijd vergaderde , ondervinding met
kracht en moed voor de toekomst uitruste!
Op elken winter volgde , tot nu toe , nog altijd eene
lente, op elken form rust , op elk onweder zachte zonne-
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nerchij n , op droevige dagen weder dagen van vreugde.
Zoo was het eertijds, zoo zal het ook voortaan zijn.
Ook voortaan zal, na doorgettaan Biden, de tied, met
eene zachte hand, onze tranen weder afdroogen , en
ons hart war vatbaar maken voor de vreugde. De re.
delijke mensch , die dit weet , moest het niet te vergeefs
weten; deze ondervinding moest hem wijzer maken voor
zijn geluk en voor zijnen pligt. Waarom zouden wii,
altijd lijdzaam,alles aan de werking des tijds overlaten?
-Waarom zouden wij niet, met eene vrije zelfftandig.
held, deze werking verhaasten? Wij , die in den zomer,,
met voorzigtigheid , voor de behoeften van den winter zor.
gen , moesten ook, in de fchoone dagen van geluk,
wijsheid vergaderen, om daarvan gebruik te kunnen maken , wanneer de .droevige dagen komen.
Laren wij in bet geluk niet dartel, maar ook in bet
ongeluk niet neerflagg ig worden, in eene wereld, Waar
geluk en ongeluk afcvisieien — tot dat liet graf oils in
zijne Hie rust opncemt.
„ Spoedig verloopen de jaren des ]evens, en met dezelven niet alleen ons Wen, maar ook onze vreugde."
Maar deze verloopen , niet, zonder een beeld in onze
ziel achter te laten, bij de belchouwing van hetweik
wij met genoegen of misnoegen vertoeven.
Er zijn vreugden, welke door droefheid en berouw
op den voet gevolgd worden. Mogt toch bij nietnand
bet plegtige feest van den huidigen dag door zoodanige
herinnering gefloord worden! Bij wien hetzelve echter
geiloord wordt, dien moge het berouw voor de toekomst van zijn leven wijzer en beter tnaken!
Er zijn echter ook vreugden, welke bij de herinnering
voor de tweede mrtal en met inniger genoegen genoten
worden.
Is het ons gelukt, door onvermoeide pogingen eene
waarheid te vinden, welke voor bet welzijn en de ver.
(doling der menfchen van een aanmerkelijk belang is?
Is bet ons gelukt , in den moeijelijken ftrijd tusfchen
cede en zinnelijkheid, de overwinning over bet onedele
Eee a
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te bebalen, en het erkende goede boven alle bekoorlijk.
heden van het aangename te verkiezen?
Is bet ons gelukt-, ons van eene verkeerde gewoonte,
door can vast befluit van onzen wil, te ontdoen, onszelven eene wijze wet voor te fchrijven , en dezelve getrouw te vervullen?
Is het ons gelukt, de tranen onzer medemenfchen at°
te droogen, hun lijden te verzachten, hunne vreugde
te vermeerderen ?
Is het ons gelukt, zelfs den vijand, dien wij konden
fchaden, w61 te does?
-Is het ons gelukt, met een zuiver hart eene daad te
verrigten, van welke wij, voor tijdgenooten en nakomelingen , zegen molten verwachten? Dan, clan
hebben wij ons vreugden bereid, welke een weldadig
beeld in onze ziel achterlaten.
Moge het volgende jaar rijk zijn voor ons in zulke
vreugden, welke bij de herinnering voor de tweede maal
worden genoten , en welke, in het laatfle affcheidsuur, in bevallige gedaanten, als engelen Gods, ons
omzweven, en ons aficheid verzachten!
„ Spoedig verloopen de jaren onzes levens; en wij
alien, die bier met en naast elkander wandelen, komen
nader tot het graf.". De can na den ander verlaat het
tooneel des levens ; duizenden in elk uur. Miilioeneii
flierven er in bet afgeloopen jaar; millioenen zullen er
in dit jaar flerven; en niemand van ons weet, of hij
onder de eerile millioenen der aftredenden zal zijn; maar
elk weet, dat hij met elk uur bet Oaf nadert, dat het
leven fpoedig verloopt,dat hij, in alien gevalle, flechts
korten tijd bier beneden mag vertoeven.
En toch — goede God ! — en toch verbitteren wij
zoo diloverf elkander bet korte leven, door nijd, faster, haat en vervolging.
o 5terveling! mogt gij het nooit vergeten, dat gij als
flerveling naast andere flervelingen naar het graf wandelt , en dat het u flechts voor een' korten tijd nog ver
gund
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gund is, de, nog van levenskracht verwarmde, bknd
uws medewandelaars te vatten!
Medellerveling , gij , die, uit onverfland, waan of hartstogt ,mij vervolgt , het zoude mij Teed doen, wanneer gij
mij door uwe onregtvaardigheid tot eene verdediging
noodzaaktet, die u verdriet konde veroorzaken maar
zelfs din zal ik mijne regtvaardige eifchen, zoo veel
inogelijk, door billijkheid verzachten; en verre, verre
zij het van mij, dat ik u ooit zoude Iced doen, em u
Iced te doen! Hoe? zoo ik misfchien binnen kort uw
graf voorbijging, en dan denken moest : hem, Wiens
beenderen Mans tot flof vergaari, voor wien geene zon
meer fchijnt, hem lieb ik in die dagen, toen dezelve nog
faxen , doze vreugde vergald. Welk een verfarikkelijk gevoel moest dat voor mij zijn I . Maar zoude dit gevoel zachter voor
wanneer
bij mijn graf zoo
moest denken?
Neen, medeflerveling! ontzle een hart, hetwelk buitendien reeds fmartelijke gewaarwordingen genoeg heeft ,
en hetwelk zoo fpoedig kan ophouden te kloppen. Gaarne wil ik u de hand toereiken, zoo .fang ik u die nog
toereiken kan, en altijd zó6 leven, dat ik bij elk graf
zonder wroeging des gewetens mag vertoeven , en dat
hij , die mij overleeft ,bij mijn graf moet zeggen: „Heeft
NJ vijanden gehad, hij verdiende het niet , dezelven te
hebben. Zijn gebeente ruste in vrede ! "
Zulke gewaarwordingen, zulke s befluiten , verbeeld
ik moeten in dezulken opgewekt worden , die levendig kunnen befeffen , dat wij alien, die bier beneden
met en naast elkander wandelen, met elk uur het graf
naderen. En wanneer dezelven bij velen van ons gevela en gevoed wordeu, dan zullen wij voortaan , door
vrede en welwillendheid , elkander minder Iced en weer
vreugde veroorzaken.
„ Spoedig verloopen de jaren des /evens, en met dezelven lets van onfcliatbare waarde," Eene verhevene,
ernflige gedachte! Is dit leven de beproevings- en voorbereidingstijd voor eene betere wereld, is het een begin
Eee3
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van: een oneindig aanwezen, hangt van deszelfs wijs of
onverftandig gebruik het hoogere geluk of ongeluk der
eeawigheid af, zaaijen wij bier beneden , wat wij bier
Do y en zuilen inaaiien , gaan wij met, de vorderingen ,
welke wij in het guede of kwade hebben gemaakt , tot
den regterfloel des Fleiligcn en Alwetenden over, wiens
hart worth dan niet vervuld met de leer : „ Koop den
tijd nit ! befchouw hem als sets van onfchatbare waarde , en gebruik denzelven met wijsheid! "
o, Dat dus een ieder, met dank jegens dien God,
welke bem een nienwjaar liet beleven , het befluit neme,
z66 te ]even , dat hij eens zonder naberouw op den verleden tijd , en zonder angilige vrees op de toekomst
kunne zien!

ILENE VERBETERDE GENEESWIJZE VAN ENTROPIUDT
DEPROEFD , DOOR J. J. VAN DE Di OER,

Doct. te Heerenveen.
.i-intropium, of inverfio martinis palpebrarum, is eene
omkeering van den rand der oogleden naar binnen, waarmede onaffcheidbaar gepaard gaat eene andere , ook, wel
afzonderlijk zonder entropium bellaande, oogziekte, on.
der den naam van trichiafis bij de geneeskundigen bekend.
De reden , waarom dit gebrek onder de lastigfte en
voor het gezigt gevaarlijkfte oogziekten wordt gerangfchikt , beltaat hierin: dat bet aanhoudend wrijven der
ougharen op de gevoelige oppervlakte van den ooghol,
eene ophthalmic van chronifchen aard te weeg brengt ,
door Welker ]angdurigheid de voshten van het oog verdikken , de cornea en aclnata verduisteren, en ten laat.
Ile eene geheele vernietiging van het gezigt kan ontftaan ;
terwijl, gelijk bij elke ontfteking van dit edel deel, de
pijn , blue en eene ipeerdere afzondering van tranen den
lijder lastig zijn.
keen wonder dus, dat men reeds van de vroegfle tijden
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den of bedacht geweest is, dit gebrek fchielijk en gron_
dig te genezen. C E, L s us neenit hiertoe het faijdettd
metaal te baat, wells gebruik in deze ziekte hij befchray en heeft in 1. 7. de med. c. 7. NO. 8. HEISTER volgt
dezen; en, offchoon CAL LISEN van eaustica gewag
niaakt, fchijnt hij echter der operatie de voorkeur to
geven. RICHERAND, in zi;ne Nofo logie Chirurgicale, tom. IL pag. 28, over deze en aanverwante ziekten handelende, zegt: „ La curation du renverfement
en dedans du bard fibre de la parry: ere fobtient par
l'ablation d'un petit lambeau tic pcau, en tincant
paupiere le plus prês posfible de fen bard fibre reit,.
verfe."
Doch, daar niemand zich aan eene bloedige, offchoon
in zichzelve geringe,kunstbewerking wilonderwerpen,
wanneer er andere en zekerder wegen zijn tot herflel,
zoo fchijnt het mij niet ondieriftig, de geneeswijze, door
Dr. HELLING voorgeflagen tegen entropium, algemeen bekend te =ken, en mijne ondervinding omtrent
dezelve mede te deelen. Het berigt hiervan, °vergenomen uit de Allgem. Illedizinifchen Annalen van Altenburg, 1815, yul. fuppl. Heft, S. 482, en het
yournal der Pract. Heilkuntle von HUFELAND, April
1815, S. 98 , is woordelijk als volgt :
„ Tegen de omkeering der oogleden naar binnen , wake tot de lastigife oogziekten behoort, heeft men, van
de vroegite tijden tot op de jongst verloopene, velerhande kunstbewerkingen uitgcdacht, waardoor cchter
de genezing zelden gelukt; vandaar, dat de door Dr.
HELLING ontworpene, en door menigvuldigc
vincling beproefde, geneeswijze algemeene opmerking
verdient, deels wegens derzelver eenvoudigheid, deels
omdat elk arts , zonder operatcur te zijn, dezelve kaa
verrigten. Men gaat Merin dus re werk: Dc operatcur
plaatst zich voor den zieken, neemt eene houren
fel, maakt de punt vochtig in 4ccot2centreerd zwave1,-,
zuur (acidum fulphurictim concentratum), tract het wilder& ooglid, zoo dit, gelijk gemeenlijit, het zielie is
CC4
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met den duim of voorften vinger naar beneden, en befteijkt met dat zuur , tot '2 of 3 maal toe, de buitenile
vlakte van bet ooglid, een vierde duita ongevcer van
deszelfs margo ciliaris verwijderd, dwars in de rigting
van de cartil4o tarfus. Het ooglid moot eenige minuten in dien liaat gehouden worden, tot dat bet zuur
genoegzaam heeft gewerkt. Indien het bovenfte ooglid
door deze ziekte is aangelaan, bcdekt men vooraf bet
oog met een compres, opdat niet lets van dit bijtend
zuur, bij deszelfs aanwending, op den balbus ocali
valle. Men houdt hetzelve met den duim der linker
hand in de hoogte, bettrijkt bet in het midden met bet
zuur, op dezelfde wijze, als bij bet onderfte vermeld
is, en houdt bet ooglid even zoo ook eenige minuten
omhoog. Zoo de omIceering van bet ooglid niet zeer
Iterk is, behoeft men in de meeste gevallen flechts eenmaal zuur aan te wenden. Heeft het tegendeel plaats,
zoo kan men na 6 of 8 dagen, wanneer de korst afgevallen is , bet boven aangeprezen middel herhalen; zelden is het noodig, dit middel ten derden male te gebruiken."
Sedcrt een dental jaren leed de wed. C., eene
vrouw van ongeveer 70 jaren, aan deze oogziekte, waartegen allerlei middelen vruchteloos werden aangewend.
De rand van bet onderfle lid van het linker oog was met
al bet ooghaar naar binnen gekeerd ; zoodat , bij bet
gewoon opener van bet oog, noch de rand noch het
oogbaar zigtbaar was. De lijderes zag zeer weinig met
het zieke oog; eene aanhoudende, zeer pijnli;ke,
ontiteking haar noodzaakte, bet oog y our de werking
der lichtflralen te bedckken. Reeds vO6r vier jaren
raadplcegde zij mij over dit gebrek. 1k ftelde haar bet
wegnemen van bet verflapte deel der palpebra voor,
om alzoo de grondige genezing te bewerken ; dan , biertoe fchecn zij ongenegen; derhalve appliceerde ik nu
en dan cmplastra adhaefira, en ,oaf haar collyria
ftth
waareloor flechts eenige verk:achting wad aangebragt. In de maand April van dit
jadr
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jaar nam ik b15 mijne lijderesfe de proef van het boven
befehreven middel; ik gebruikte de meest mogelijke
voorzorg, am hetzelve naar eisch aan te wenden, en
had het genoegen, Merin volkomen te flagen; na acht
dagen, toen de korst, door het acidumfuiph. veroorzaakt , afgevallen was, be yond ik de huid onder den
rand van het ooglid zoo veel zamengetrokken, als voldoende was , om het ooglid met al de oogharen in
een' natuurlijken ftaat te houden: de beftrijking verwekte pijn en een brandend gevoel; de roosachtige ontfteking , welke hierop in de aangrenzende huid plaats greep ,
verdweep binnen vier dagen. Men client b11 het gebruik
van dit :middel zorgvuldig te letten, dat de lijders de
oogen Diet fluiten; te meer, daar dit dikwijls onwillekeurig gefchiedt; in walk geval can te groote toevloed
van tranen de werking van het zuur zou verijdelen, en
hierdoor in bet oog eene ontiteking kon ontftaan, welke bet good gevolg der behandeling ten fterkfte in den
weg
't Is bier geenszins de plaats , eene volledige bcfchriiving dezer ziekelijke aandoening der oogleden te leveren, noch derzelver oorzaken en uitwerkfelen na te
vorichen. Men laze, des begeerig, de boven aangehaalde fchrijvers.
Bij gelegenheid van bovenftaande mededeeling, berinner ik mij can buitengewoon voorbeeld van uitwendige
beleediging van bet oog, 't walk gelukkig zonder eenige fchade voor bet gezigt is herlIeld. — M. W., een
fchoenmaker in deze omareken, verzocht mijne pulp
bij cen meisje van 21 jaar, dat reeds gedurende elf weken aan eene hardnekkige en zeer pijnlijke ontfteking van
het linker oog en oogleden lead , zonder dat den vorigen
Practicus noch bemzelven de ware oorzaak van dit gobrek bekend was ; zoodat hetzelve tot nog toe ongenezen bleef voortduren. — Ik onderzocht het zieke oog,
en nam in den binneniten bock van hetzelve, bij de ca•mincisla lacrymalis, een zwartachtig vlekje xvaar: bij
nader onderzoek Neck het een bard en vreemd ligehaam
Ece5
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to hetwelk ik met een fijn pincet aanvatte en —
wegnam , ziende, tot mijne verbazing, dat bet een ttuk
plipfleel was ter lengte van een duini , dat, in ichor
gewikkeld, een' gangraeneufen reuk van zich gaf, en
reeds den tijd van elf weken deze langdurige en fmartelijke ophthalmie had onderhouden. Vreezende, dat bet
lang verblijf van dit vreemde ligchaam tusfchen den
oogbol en het been der oogholte eene caries of andere
ontaarding in het os unguis of osplanum had daargetteld,
liet ik eenige druppels tinct. myrrhae in de achtergeblevene opening vallen, en gaf. wijders een collyriztm aur
tiphlogist. anodinum , welks aanhoudend gebruik (fubla.
td caufci) de ontfteking, ettering en alle ziekelijke aandoening van bet oog binnen veertien dagen wegnam ;
terwiji nog heden (reeds drie jaren geleden) het kind
bet best mogelijk gebruik van dat oog zoo wel ats van
het ander mag genieten. De vader herinnerde zich, dat
het kind joist op dien tijd, toen bet oog rood en pijnlijk was geworden, met eene aarden tabakspiip had gefpeeld , en waarfchijnlijk door een' val het oog op die
wijze met dezelve had beleedigd. Gewis, zoo immer,
was bier de - voorbehoedende en genezende kracht der
natuur werkzaam, in het zoo veel mogelijk onfchadelijk
maken van zulk een ligchaam in zulk een gevbelig en
edel deel! Te regt zegt daarom de voortrefFelijke GA Ifni u s, in zijne Pathol. Med. § iS. „ Suis natura viribus fola, fine medico, plerortunque tuetur fanitatern,
rnorbis medetur."

FRAGMENTEN UIT EENE REIS NAAR PARIJS , IN II314.

Door JOHN SCOTT (*).
(A Pip to Paris,

S

ill I3I4. By JOHN SCOTT.

3d. Edit.)

prekende Haar hetgeen ik zelf opmerkte, zoo ik zeggen,
dat bet grootfte deel van de masfa der openbare meening in
Frankrijk, (v6Or den terugkeer) om eene of andere reden, in
ICE voordeel was van B U ONAPART E. Dit fcheen mij zeker,
Zie bet /11-exgcluvrk van No. I dezes jaars.
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ker, en het was tevens waar, dat deze 'trekking der 'nee:linger' buiten alien verband 'tend met eer of beginfelen, of !lever in regtfireekfchen ftrijd met beiden. Zij zouden zijne
grootile gebrelten toeftemmen, en fommen daden op, door
hem bedreven, om wellte hij hunnen vloelt verdiende; waarna er bij zouden voegen, „ 0! maar bij was een groor
man." liunne genegenheden waren de zijne. Indien de Fraufchen immer flandvastigheid betoond hebben, zoo was het
ter gunfle van BUONAPARTE. HO was blijkbaar best berekend voor hunne geneigdheden. Het is alles onzin, wat wij
gehoord hebben van hun zuchten onder hem. Iiij gaf hunner ijdelheid voorwerpen en belooningen: hij deed hun en
anderen gelooven in de glorie der Franfche natie, hij brags
hun fchilderijen, hij bouwde hun paleizen, hij fprak met hen
van beftenuning , en Frankriik; en Keizerrijk, alles in eenen
Dit is het itelfel van behandeling, welk verzekerd is
te zullen flagen met het y olk, waarvan ik fchrijf; en door
dit middel kan de volksgunst genoten worden, terwijl trouweloosheid, geweld en wreedheid de nationale eer en de hostbaarfle openbare bezittingen ten grondo rigten.
De Confcriptie werd in Frank/7:1'k niet als zoo zwaar eetr
last befchouwd, als wij gewoon waren, dezelve, met onze
Engelfche begrippen, te befchouwen. In de eerfle p'aats mist
de Franschman blijkbaar diepgaand huisfelijk gevoel : een hevige
uitva/ van fmart, binnen weinige dagen opgevolgd door een'
hevigen uitvaI van lagchen, is alles, wat men verwachten
kan van een y olk, welks huisfelijke gefteldheid van dien aarct
is. Te huh is de eenige‘ kweekfler van het hart; en te huh
is te Parijs in n-iinachting. In de tweede plaats zijn de hebbelijkhedeu en uitzigten van dit yolk militair: de ouders zijn
gewoon geworden op de armee te zien , als biedende eene
verzorging aan voor hunne zonen; en zij fchenen mij toe,
eer bedroefd dan verheugd te zijn, dat zij ze terugkregen.
Het groote doe' hunner pogingen was , nieuwe beftemmingen
voor hen re verwerven , die hen wederom van 13unne fa gdlieu zouden verwijderen.

Het is een begunfligde wensch der vaderlandsliefde in Eageland geweest, dat er geen onderfcheid zou ziin tuslchen
den burger en foldaac: in Frankrijk is deze wench verwczen-
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zenlijkt, maar door middelen, en ten gevolge van omaandigh-eden, welke de vrienden der ware vrijheid Met -wenfchelijk
kunnen achtcn. Zij weufchen, dat de foldaat gevoele en bandele als de burger; maar, in, het naburig Koningrijk, is de
burger in den fo1daat verloren; hij daalt of tot het loutere
werktuig der overheerfching, het wapen van wettelooze eerzucht. Elke opklimming van rang en ouderfcheiding van bezigheid zijn door de armee verzwolgen. De jongens op
firaat zijn , near het voorkomen, jonge foldaten; de meeste
knechts achterop de rijtuigen hebben kokardes en vederen
op hunne hoeden. Wanneer gij in den bak van een' fchouwburg plaats neemt,.is ter eene.zijde van u een bijzonder perfoon in eene afgefleten groene buis, met loerende oogen ,
een zwart, fmal aangezigt en zware wenkbraauwen, — en
ter andere een officier in het blaauw, flordig en winderig,
hebbende noch het uitzigt noch de manieren van een fatfoenlijk man. Het tattoos tal van koffijhuizen en ordinarisfen, welke alle dagen gepropt vol zijn, bevatten hetzelfde
flag van perfonen, alien rondzwierende, werkeloos, ijdel,
verloren, onwetend , onverbeterlijk en zedeloos. In bijzondere gezelfchappen is het even hetzelfde: in iederen cirkel is de groote meerderheid der mans of op bet °opt-11)Hk
tot de armee behoorende, of pas uit dezelve ont1lagen.
De wachten, in Parijs beflemd om bijaand to verleenen
geval van brand, zijn militaire wachten, die het work onzer
brandfpuitgasten verrigten : corps de gards beantwoorden flan
onze wachthuizen, en foldaten doen het werk onzer nachtwakers. De hoofdkwartieren van den ilaf vermeesteren het
ontzag en de plants der iladsregering. Soldaten fpelen voor
geregtsdienaars in de fchouwburgen en op de araten der
Franfche hoofdaad; foldaten hebben de wacht tot bewaring
der orde in de huizen , waar zwaar gefpeeld wordt: in het !tort,
Frankrijk is eene groote barak.

De invloed der vrouwen worth, zonder de minfle nnauwgezetheid, to werk geaeld, bij elke gelegenheid , dat er
voordeel met denzelven to doen is. Eene Enge/The dame, die eenigen tijd in Parijs was gevestigd geweest, word
op eenen morgen tamelijk vrocg bezocht door eene Paridcfre
vrou-welijke kennis. De }utile verzocht hare buiteniandfche
vrien.
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vriendin, heden sneer dan gewone oplettendheid te belleden
aan de bezigheid van het toilet, en, zonder de reden van het
verzoek te melden, ging z`lj heen, zeggende binnen het uur
te zullen terugkomen. Zij deed het, brengende eene andere
vrouw met zich. Mijne landsvrouw ging, op haar vereenigd
verzoek, met haar nit in eene poets, en zij reden ntar. het
Hotel van eenen Regter. De drie dames vertoonden zich
voor dezen beftuurder der wetten; en eene der Parijfche dames leide hem, met groote viugheid van ontveuwing, en op
eene hartstogtelijke, treffende wijze, welke bedoelde onweer.
flag nbaar te zijn, de toedragt voor van een regtsgeval, waarin tare familie betrokken was, en dat hem in zijne ambtsbetrekking fpoedig zou voorkomen. De twee bijzijnde vrouwen
noesten het gewigt van den aanval vergrooten, en waren gekozen, omdat zij in het bezit waren van eene aanmerkelijke
hoeveelheid perfoonIgke bekoorlijkheden.
Eene Gravin, wier echtgenoot en kinderen zeer verongelijkt waren door de revolucie, en wederom geleden hadden
door de omverrewerping des bewinds van B u ONAPARTE,
zeide op zekeren dag, terwijl . ik te Parijs was, tegen eerie
Engelfche jonge dame, behoorende tot een deel bezoekers dezer boofdflad: „ Ach, hadden wij maar eene knappe Engelfche vrouw, om den Hertog VAN BERRY te gaan fmeeken,
onze zoon ware zeker van een' post!"
Deze folliciterende vrouwen laten zich niet ligt afwijzen.
Terffond niet flagende, herhalen zij hare aanzoeken, dag op
dag; zij zullen geene weigering aannemen; bekoorlijkheden,
tranen, toevallen op de zenuwen, flaauwten zelfs worden,
indien noodig, te werk gefteld, — en geringe vernedering van
karakter wordt geacht ondergaan te zijn , welke ook de pyijs
zijn moge, voor de yerwerving van het verlangde betaald.
1111N,a/1•1

Hoe weinig waarde men met grond moge ftellen op het
zedelijk karakter der Franfche vrouwen, zij fehijnen echter
op de meeste mans eenen betooYerenden invloed nit te
Een oud Fransch geestelijke, die vele jaren als
uitgewekene in Engeland verkeerd had, keerde, hij de herftelling der BOURBONS, naar Parijs terug, om een kort hezoek bij een of twee hooggefchatce vrienden of te leggen.
Hij voedde de affcimwelijkile begrippen van de plaats;
tie
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de Mennen, zeide hij, waren zelfs nog ontaard federt den
ttjd der revolutie, zij waren duivels geworden, alles was
in erger verkeerd; — maar op het einde van iedere uitfpraak
van fcherpe veroordeeling werd altijd eene exceptie gemaakt,
in deze woorden: Mais les femmes,
ah, it faut ayouer
qu'elies font tres feduifantes.

ten gevoig van illes is, dat, te midden der algemeette
losbandightid, de grove, trekken der onzedelijitheid (in Frankrijk) niet zeer dikwijli'wOrden gezien: Eene vrouw, die in
Engeland afgaat van het" punt van eer hater Itunne, weet, dat
21J een' onvergeeflijken mispas begun heeft, en de thwheid
der bedorvenheid vloeit uit de bewustheid zelve voort der
grootte van de misdaad. Maar in Frankrij k is het geheel anders. ten vrouwsperfooit dear, die otreripel bedreven heeft,
befchonwt haarzelve, en wordt door anderen befchouwd,
als Met fehuldiger, dan of zij een welnig te verkwistend was,.
of te zeer gehecht aan het fpel, of al te ulthnizig. Hare ziel
gevoelt daarom geringe, zoo eenlge, aandoenitig, tett gevolge
der fehending van Karen perfoon: bet is Mar weinig, of liever geheel niets, erger, dot voorheen. Men met bekennen,
dat dit een betere that der geneigdheid en des gevoels Is,
dan gemeenlijk gcpaard gaat met minaehting voor kuischheid
in Engeland; mar hoe onwaardig is het, als de algemeene
nittntflag van het vrOnwelijk hart! En is het niet eindelods
beter, vourbeelden van grove bedorvenheid te ontmoeten,
els walgelijke uitzonderingen op de algemeene zuiverheid,
dan nergens zuiverheid te vinden, en overal eene ongebondenheld, die de dengd befpot en vernedert, door de handing
van welvoegelijkheid -sun te neten-?.

Zie die uitnemend ftaal van luchtige bouworde!" zeide
een Franschman te Yerfailles. „ Die zuilengang bellaat nit kolominen, elk een volkomen fink van Languedoksch marmer.
Het is een trotsch paleis."
„ Het is zeer fraai; — wie houwde het, en tot wat oogmerk?"
't Is het grout Trianon, ge(licht door LObturipz DEIN;
GROOTEN, voor zijne matres, MaciaMeDX MAINTEtdoN."
Dus
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Dus bonwele hij dit paleis voor zijne matres, odder de
ramen van het nationaal paleis van Verfailles, waar hij zijnverblijf had als de bewaarder van zedelijkheid en orde?"
„ Ja," hermit de Franschman, „ hit was een grout
Vorst; hij moedigde de kunften gen. Ginds, op eenen kleinen
afftand , is klein Trianon."
, En Arbor wien werd dat gebatiwd?"
• Voor de matres van LODEWIJK DEN XIV, Madame
DE POMPADOUR. Daarin Cult gij de kamer zlen, Wear de
Monarch de kinderpokken kreeg, die zijnen dood veroorzsak.
ten, van een jong meisje, waarbij hij flapen wilde, niettegenllaande de voorzigtige bedenkingen van Madame DU BARRI, eene andere zijner rnatresfen, zij, die naderhand onthoofd werd door de Revolut;onairen."
Wij traden groat Trianon binnen.
, Welk eene fchoone
IYI AGDA LIMA is-dat?"
„ o, Dat is een L z B R U N. Frankrijk is het land voor de
kunflen, — en LODEWIJK DE GROOTE begunfligde alles,
wat verfijning over de wereld verbreidde. Madame LA VAL-.
LIBRE, des Konings matres, is door den fchlider afgebeeld
als MAGDALEPIA. Zijne Majesteit en zij zijn overeengekomen out te fcheiden, zij is op het punt van zich toe to
wijdan aan den Godsdienst, — bet geheelezhof was tegenwoordig bij de plegtigheid hater aanvaarding van den fluijer.",
„ Het geheele hof?"
Ja; de dames van het hof achtten zich zeer vereerd door
de kennis, welke Madame L A v AL L I E It E van haar wet wittie nemen, — want zelfs de Koningin bewees haar oplettendbeid."
„ En, eilieve, welke keurige groep van beeldhouwwerk is
dat Binds in den thin?"
Ah! Frankrijk is bet land voor de kunften, en Lo DEWIJK DE GROOTE was de Monarch om ze aan te moedigen.
Dat is bet meesterfluk van GERA RDON. De Monarch is daar
afgebeeld als APOLLO."
Inderdaad! en hij is omringd door de Deugden, zie ik."
deze vrouwelijke gedaanten
Vergeef mij, Mijnheerl
zijn des Konings matresfen."
Hier moge de zamenfpraak eindigen; het is genoeg om een
denkbeeld te geven van het flaatkundig en zedelijk flelfel,
svaaronder Frankrijk zijne fieradeit verkregen heeft. Onder
her-
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hetzelve is het gekarakterifeerd geworden door eene floodlottige losheid van beginfelen, welker bron ligt in bet despotismus en de zedeloosheid van deszelfs vroegere Gouvernementen, — en welker uitwerkfelen thans zijn, dat pen
gezag onder hen kan gezegd worden gevestigd te zijn, —
dat hunne regeerders geene zekerheid vinden in de genegenheden of de eer der genen, die hun trouwe zweren, dat
bet vandaag de Adelaar is , morgen de Lelie, en, waarfchijniijk , (NB. dit werd gefchreven kort vOlir den inval van
INAPOLEON) des daags daarna wederom de Adelaar!

Eene woedende en tierende bende moordenaren, mans en
vrouwen, (ten tijde der revolutie in Frankrijk) zwaaiden
hunne pieken tot de vernieling van het huis en huisgezin van
eenen Aristocraat, die zelf ontfnapt was aan hunne woede.
Een beroep op beginfels en gevoel kwam in zulken tijd en
bij zulke wezens niet in aanmerking; maar eene onzedelijke
fpotternij gaf het regte middel aan de hand. „ Waarom dit
huis omverhalen?" riep de voorfpraak, op een' floel geklommen — -„ het is dat van zijnen huisheerl Waarom zijne
vrouw vermoorden? — zij is die van het publiek ! Waarom
zijne kinderen ombrengen? — zij 'behooren waarfchijnlijk
aan fommigen uwer!" Een fchaterend gelach borst nit
bij de bende der Razernijen, en de zondige fpotternij toonde
zich bij deze gelegenheid eene befehutting der onfehuld.

De Itraten van Parijs fchijnen mij toe, niet zoo vele vertooningen aan te bieden van ellende en ruwe ongelegenheid
als die van Londen. Het vechten van menfchelijke wezeng
en de dronkenfchap zijn zaken, die men zeldeu ziet. De gemeene . handelwijze van geweldig kastijden der kinderen, zoo
gewoon in Engeland onder: het laagfte en woeste gepeupel,—
veroorzakende, dat onze ooren beflormd worden met huilen
en fehelclen, wanneer wij de gemeene buurten onzer groote
fteden bezoeken, — is in Frankrijk niet gewoon. Somtijds
boort men twisten; maar in het algemeen ligt een zigtbare
zweem van hoffelijkheid over de geheele oppervlakte der zarenleving, tot aan de nederigfte uiterften. De bedelaars zijn
talrijk; maar zij fchijnen niet in het harte aangedaan door dezen
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Zen nood. De begaardheden bloeijen in het land, waarvan
fchrijf, op dezelfde wijze als het ktimop groeit,
fangs
muren, Tangs den grand, of, in bet kort, onder elke omflandigheici, Charitd , Goddam! roes plait, zeide
een Franfche bedelaar tot een Engelschman ,, met een gelaat,
dat toonde, dat liij enkel bedoelde dringend re zijn, en niet
wist, dac dit woord hicr kon opgevat worden als eene beleediginz,. De bedelkinderen vragen om eene feu , „ en pitid de
sna mifdre," — en dan tuimelen zij over hals en hoard. Een
van dezelven, even twaalf jaar and, eene kleinigheld van
eenige Engelfthch ontvangen hebbende, verzocht de eer te
Mogen hebben om een , liedje voor hen to zinger. Hij zong,
in een' zed fraaijen ftijI en met al de naTvitelt van zijne natie, twee coupletten, waarvan de voorname inhOud was , dat
de =mien eerzuehtig, Verzot op den krijg enz. enz. waren,
inaar de dames zacht, bekoorlijk en vol gevoel , en Iiefde.
Hij zong niet eene Onbefchrijfelijke uitdrukking den regel: „0, les fe;mmes! les femmes! Elles font delicienfes!" Eenige meisjes, daar voorbij wandelende, wierpen hem eene of
andere kleinigheid in het gezigt; op het oogenblik fineedde
hij een extempore op het geval: wanneer vrouwen flechte
Rreken op ,Ittaat begingen 0, ces frames! ces femMes! Pint
des diables!
ommalecalf

TALMA, de actenr, was een groat rntleling van nuoVAPARTE, en werd diltwijis geroepen OM ftukken aan. het
Keizerlijk hof voor te lezen, vOcir zij ten tooneele gevoerd
werden. Korten tijd v6Or de echtfcheiding, koos hij een
fink, nit het Engelsch vertaald, waarin de fcheiding van een
gehuwd paar bet voornaamile geval is. Niemand van de hos,
velingen wist destijds , wat er gaande was. De Keizerin jos tritiNE werd opgemerkt zeer veel te fchreijen; en BU QNAPARTE, na eene poos tijds ongednidig geluisterd teheb.
ben , flood op en float de deur, welke uitkwam in het buitenvertrek, waar het gezelfchap zat, dat dus, tot alter niter.
fie verbazing, beset werd , te hooren. Het geheele Ruk werd
echter gelezen, en, toen het ten einde was, verbood de Keizer de openbare vertooning.
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Een Parifzermar,, die een kniken tot zijn deel gekregen
had van het vleesch, bij de krooning van BUONAPARTR
uitgedeeld, hid(' bet met eene bonding van opgetogenheid in
(3e hoogte, al voortgaande langs de firaat roepende: Leve
de Keizer! wat is hij malsch !"

Toen de Franfche dames den eerilen dag voor bet licht
kwamen met hare hoofden als omgekeerde kegels (of fuikerbrooden), en in de wanitaltige gedaante der Chinefche vrouwen, waren zij volkomen gereed, om luide en onhefchaamd
te lagchen over elk voorbeeld van toenadering tot den Grid,fchen fmaak in kleeding, gelijk die no g, gezien en bewonderd
'werd in hunne Illfrzeums, alsof zij federt jaren aan de nieuwe mode gewend waren, en geen' anderen ]temper van elegantie erkenden. De bezending van Partycie vrouwen, die de
Herrogin VAN ANGOULEAE bij hark aankomst nit Engeland ontvingen, borlien eerst uit in tranen op de gedachte
aan hare ongelukken, en fchocen toen in een' Inch over haren
kleinen hoed. — Mon Dieu, queue figurei heb ik haar hooren
uitroepen, van order de bedekking barer hoofddekfels,
tende hare nitroeping tegen eene bekoorlijke Enp;elfche vrouw,
haar voorbijwandeiende met eene vrije eenvoudigheid van
gang en eene hevallige gefchiktheid van haren tooi naar hartn vornr. Ondertusfehen vertoonen de fraaije suithangborden
voor hunne winkels, en de fchilderijen, wellte zij voorgevon
te bewonderen in de Louyre, hun dezelfde kleeding, Welke
zij in hunne gasten befpotten.

1)e Parzyzenaars worden nu niet !anger gevoed met de cornplimenten, waarmede BUONAPARTE hunne eerzucht en ijdelheld kittelde, als bewoners van de koofdflad der Groote Naja (bijaldien la grande penfee, gelijk zij het noemen,
ware verwezenlijkt geworden) der ganfche befcherafde wereld.
De hoofclaad der Wereld 1 Welke meerderheid Parijs immer
inoge ontleenen van het bezit der voortrame werken van beeldhouw en fchilderkunst, of van de grootfche nitgebreidheid
van eenige harer gebouwen, iuttel roems kan op de ingezetenen afdalen. Toen zij hunne eigene ketenen deden ramme-
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len over de hoofden der naburige natrdn, en dezelve dreigden
met eene llavernij, welke zijzelve den moed niet hadden out
of te fchudden, vervoerde hen hunne verwaandheid om te gelooven, dam zij de beste voorbeelden van het menfchelijk geflacht waren. Maar de gefchiedenis van geen yolk heeft im
mer een voorbeeld opgeleverd van verlagiug, zoo diep als
dat, herwelk ik nu ga vermelden. Te Rouaan en ?arils vie!
mijn oog op de kleeding van eenige Franfclze Heeren, broeken' dragende van eene ligt puce kleur, en, daar vele koettiers in laatstgemelde fad desgelijks van die kleur voorzicti
waren, drong mij de,rzeiver zonderlingheid , den mem diet*
kleur meet dan eens te onderzoeken; en altijd ontving ik hetzelfde antwoord, — het was: la couleur de la c — a du Roi de
Rome. Deze was de kleur der fatfoenlijke klasfe, en werd
openlijk en algemeen verkocht onder die benatning!...

REDDING VAN DEN ENOELSCHEN OVERSTE PONSONEY
IN DEN SLAG BIJ WATERLOO. (*)

(Volgens de mondetinge mededeelingen van heinzel,een.)
Tegen den middag helderde het war op, en de zoo
kwam joist re voorfchijn, toen de flag begon. De lepers waren ongeveer elfhonderd fchreden van elkander verwijderd ,
en de voorposten, eer zij ingetrokken werden, den anderen
zoo mbij , dat -zij met elkander konden fpreken. Toen zag
ilt, zoo ik meene, BUONAPARTE op dens met eenen aanzienlijken Generaalftaf longs het front van ons Leger nederwaarts rijden.
Ik fond met mijn regiment (ongeveer Soo man flerk) op
de uiterfle fpits des linker vleugels, met den last, naar vereisch
(*) Hoewel vele bijzonderheden van dit allertreffendst Verbal in der tijd reeds door de Dagbladen ter kennisfe van het
Publiek gebragt zijn, zoo fcheen ons hetzelve, in verband
-met de groote Gebeurtenis, welke bet lot van ons Vaderland , ja
welligt van Europa, zoo gelukkig beet beflist, al te meritwaardig, om het niet, op eene daartoe meet* gefchikte wijze
dan een vingtig Dagblad , der vergetelheid re outtrekken.
Ff o
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eisch van zaken te ageren. .13eide legers flonden elk op eene
matige afhelling, en hadden elk een final dal- tusfchen zich.
Ten een ure meende ik zekere onbeilemdheid in eene kolon Franfche , infanterij (veelligt i000 man flerk) te bemerken,
welke met een onregelmatig vuur aanrukte; ik befloot diensvolgens, haar aan te griipen. Toen wij in galop nederfprongen, ontvingen wij van onze eigene troepen ter regter zijde
een vuur, verderfelijker dan het vijandelijke , dewijI de vijard
veel eerder op ons fchooc, dan zijn vuur kon werken, en,
toen wij nader kwamen , slaarinede ophield. Nog vijftig. fthreden van hen of zijnde, maakten zij regtsom keert, en zij leden eene groom nederlaag, naardien eenige Nederlandlche
troepen ons volgden, die onzen voorfpoed hadden opgemerkr.
Dan, naauwelijks. waren wij door de Franfchen heenge,
boord, toen wij , voordat wij ons konden fbrmiren , door.ongeveer Soo .Poolfche lantiers werden aangegrepen, die den,
lion/Chen ter huipe gefneld waren. De Franfche . artillerij he
groecte ons met een verfchrikkelijk kartetsvuur, hetwelk echter, tegen ddn der onzen, zeker drie hunner eigene manfchap
doodde. In het gevecht was ik intusfchen ten zelfden oogerblikke tan • beide de armen geheel VerIamd geworden, en,
door weinigen van mijn y olk verzeld, die echter ook weldra
werden afgemaakr — want men vroeg noch gaf pardon —
ging miju pnard met mij door, tot dat ik eeuen fabelhouli op
het hoofd b:.kwam , en zonder bewustheid met het aangezigt
ter aarde nederftortte. Tot mijzelven.komende , rigtte mij
een weinig op, om rond te zien — want ik geloof, ik Ware
toen nog in flaat geweest om , op te.flaap en mij vandaar te
begeven daar kwam een lanfier mij af, en, rerwiji liij
riep: Tu n'est pas mort, coquin? flier hij mij de la ps in den
rug. Mijn. hoofd zeeg neder, het bloed ftroOmde mij ten
monde uit, ik kon niet meer ademhalen, en dacht: Nu is het
met mij gedaanl —
Nier tang daarna (het is mij onmogelijk den tijd te bepalen, maar ik moet in minder dan tien minuten na den aanval
gevallen zijn) kwam een tirailleur, die mij., onder bedreiging
van mij te vermoorden, wilde uicplonderen. Ik zeide hem,
dat hij mij kon doorzoeken, en wees hem op een' kleinen.
zijzak,, waarin hij drie daalders, Mies wat ik had, vend;
hij fcheurde mij vervolgens het vest los, en tier mij in eene
hoogst ongemakkelijke houding liggen. Naauwelijks was WI
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weg, of er kwam een ander met hetzelfde oogmerk; maar,
daar ik hem zeide, dat ik reeds uitgeplonderd was, liet hij
mij liggen. Nu verfcheen een officier met eenige manfchap,
tot welke waarfchijulijk de tirailleurs behoorden, hield ftil,
waar ik lag, fteeg af, en vroeg mil, of ik zwoar gewond
was. bevestigde milts, met den wensch, dat men mij
mogt wegvoeren. Hij zeide, hij konde of mogt zelfs zijn eigen y olk niet. laten Avegvoeren; •maar, wonnen zij den flag,
gelijk waarfchijnlijk was,—want; zoo hijmeend.3, was w LL
gefneuveld, en zes van onze bataliteis hadelfri de
wapens uedergelegd — zoo zou hij mii alle mogelijke °piersendheid betoonen. lk klaagde over dcrrst, cn hij zette mij
zijne brandewijnsflesch aan den mond, terwijl hij een' der zijnen .beval, mij regt op zijde re leggen, en een ranfel onder
het hoofd. Nu ijide hij naar het gevecht. NOOlt evenwel,
heb ik mogul outdekken, wie deze cdeimoedigheid mij heeft
bewezen, aan welke ik watrfchijniijk mijn even te danken
heb. Naardien hij een' blaauwen overruk droeg, koude ik
ook niet zien , welken rang deze Ntandelijke officier bekieedde. Weldra kwam er weder een tirailleur, knielde digt
bij mij, en fchoot over mij heel), terwijl hij zich met groote
levendigheid met mij onderhield; vervolgens liep hij fuel
benen, zeggende: Vous' ferez bien aife d'entendre que nous
allons nous retirer. Bon jour, mon and! —
Terwiji de flag in dezen omtrek voortduurde, werden vetfcheidene gewonden en dooden digt bij mij door de kogels
getroffen, welke tametijk dik te dezer plaatfe vieien. Tegen"
den avond, toen de Pruifen kwamen , was de onophoudelij.
ke donder der kanonnen van hunne en de Britfche linie, die
fteeds luider en luider werd, ltoe nader zij kwamen, de fchoon•
fte muzijk, welke ik immer hoorde!
Het fchemerde reeds, ' wen twee eskadrons Pruisfifche km.
vallerij in vollen ren over mij henengingen. ik rigtte mij
daarbij van den grond op, en kromde mij angitig been en
weder. De doodsbenaauwheid, welke mij bij het gerucht
van derzelver nadering aangreep, laat zich gemakkelijk —
/loch neen, laat zich onmogelijk denken! Ware er gefchut
fangs dezen weg gekomen, het ware met mij gedaan geweest.
— De flag was nu bijkans gedaan , of ten minile zeer in de
verte voortgerukt; het gefcbreensv en gekerm der gewonden
OBI mij henen werd elk o ggenblik hoorbaarder; daartusfchen
Fff3
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vernam ik fchoten, yerwenfchingen, ook wel het geroep;
rive l'Empereur! dan weder falvo's uit het klein geweer en
bet gefchut; bij wijlen werd het ook geheel hetgeen mij
nog verfchrikkelijker was dan het geraas, — mij dacht, de
nacht zou nimmer eindigen! — Om dezen tijd had zich een
man van . de Koninklijke Garde dwars over mijne beenen gelegd; vermoedeltik was hij in zijnen doodsangst, hierheAn gekropdn; zijne zuraarte, zijne krampachtige bewegingen, zijn
fienen, en de uit eene wonde in zijne zijde voortkomende
lucht
inzonderheid dit laattle, wijI het mijn eigen geval
was — maakten Inij zeer benaauwd en angftig. De nacht was
niet donker, en de PrInfen zwierven rond, om buit te
ken. (Het tooneel nit Ferdinand, Graaf van Fathom, fchoot
mij thans -in de geciachte; 'offchoon er, zoo ik meene , geene
vrouwen bij waren.) Velen van hen kwamen ook bij mij, za.
gen mij aan, en — gingen tegenover mij voorbiji Eindelijk
bleef Ur] than, om mij te onderzoeken: 1k zeide hem, zoo
goed ik vermogt, • — want ik konde ilechts zeer weinig
Daitsch fpreken dat ik een Brftsch officier, en alreeds nitgeplonderd was. Hij was echter hiermede niet voldaan, maar
draaicle mij om en om, eer hij mij verliet.
Ongeveer een nur v6Or middernacht zag ik een foldaat in
Engelsch uniform op mij afkomen, die vertnoedelijk hetzelfde
oogmerk had. Hij kwani, en zag mij in het aangezigt. Ik
fprak hem oogenblikkelijk pan, terwiji ik hem zeide, wie
was, en hem eene belooning toekegde, wanneer hij bij mij
wide blip/en. Hij zeide. mij, 'tint , bij tot het 4otle regiment
behoorde; en hkzelve verloren had. Hij bevrijdde mij van
den ftervenden man, en, daar hij ongewapend was, greep hij
cu zwaard van den grond, en planate zich nevens mij, nu
een weinig voor- dan achterwaarts gaande. Ten acht ure des,
inorgens onrdekten wij in de vertc eenige Engelfehen ; hij liep
Haar hen toe, en er werd een bode naar HEIL V E Y afgevanrdigd. Er kWam eene kar voor mij. Ik werd op dezelve geplaarst, en naar eene pachthoeve vervoerd, ongeveer anderbalve miji ver ; bier werd ik in een bed gelegd, nit hetwelk,
gelijk ik underhand vernam, de arme G 08 WON zoo even
was genomen. Ik had zeven wonden b'ekomen. Een heelaneester iliep in mijne kamer, en ik werd gered door onopliondelijke aderlatingen, r2o oncen in twee dagen, behalve
het groote bloedverlies op het ilagveld.
De
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De lanfen zouden,. van wege derzelvor lengte en zwaarte,
mij het zwaard, Zang v66r ik het verloor, nit de haul geworpeu hebben, bijaldien ik het mij niet aan dezelve had
vastgebo;wlen. Wat van mijn paard geworden weer ik
Met; het was het beste, dat ik had.
De Koninklijke Garde ademde nog, toen ik des morgens
werd weggevoerd; en hij kwam kort daarna in het hospitaai.
Sir D. PARKER zeide, dat de grootfte ongelegenheid,
waarin hli zich gedurende den ganfchen dag had bevonden,
geweest was, zijne manfchap terug te honden, die bettendig
op mij en mijn regiment vuurde, toen wij den aanval begonnen. De Franfchen maken in den flag veel gefchreeuw; de En.
galfchen fchieten Beam.
Vele verwarringen en misVerflanden ontflonden door de gelijkvormigheid der kleeding. De Belgiers inzonderheid leden
zeer, van wege hunne gelijkheid met de Franfchen ; dewiji zif
nog dezelfde uniformen droegen, welke zij ouder n u (tarnPARTE hadden gedragen.

DE SLAAF VAN ALGIERS.

(Vervolg van bl. 735.)
De deur werd geopend. De twee lieve jongens,•met hunnen
oppasfer en eenen anderen , flaaF, traden binnen. De oudfte
van deze jongens kwam naar mij toe. Met eene onfchuldige
gemeenzaamheid, die mij in elken anderen toeftand zoude
getroffen hebben, flood hij naast mij, en fprak mij vriendelijk am in eene tan!, welke ik niet verflond. De kuaap merit.
te mijne verlegenheid op , en fprak nu eenige Italiaanfche
woorden, d:e ik even min verilond. Toen zeide ULE yr.
moet dan wel voor tolk fpe/en," en fprak eenige
den tot den lieven jongen, die, met den bilk op mij gevestigd, MULEY antwoordde. Op de gelaatstrekken van het
knaapje las ik, dat hij met deelnerning van mij fpralt, en daa
— zoo als rs ULEY naderhand mij betvigde — zijn vader
0,Ter mijn lot met zijne moeder gefproken had. Beide jongens gingen op mijnen fchitot zitten; tnijn hart werd ge.
roerd, toen MU LEY mij alles vertolkte, wat de twee jongens
in hunne kinderlijke eenvoudigheid en onfchuld foapten.
Fff4

764

PE SLAAF

Misfchien had MULEY mijnen stand en beroep aan de jongens verraden; want de oudfte fprong van mijnen fchoot,
nam den eenen flaaf mede, en ging ter kamer nit. Ik zoucle
gevreesd hebben, ware ik niet door het vriendelijke gelaat
van den jongen genoegzaam overtuigd , dat hij niet zoo basstig henen liep, om mij bij zijnen wader' te Verklagen.. MuL'EY lachte. Ik vroeg naar de reden van dit fpoedig hamlOoPen. „ ,Last hem began ," zeide m u LEY; „ hij befpaart
nlij de mOeite, om den grondflag tot uw geluk te leggen."
Ik verflond dit niet, en was ook wanilijk niet begeerig naar
bet geluk, hetwelk zich , naar de voorfpelling , van mu LEY,
in de verte aan mij vertoonde. Stil en in mfzelven gekeerd.,
eat ik nog, toen de jongen met den flaaf terugkeerde. 1111
hield een vel papier en -een potlood in de band , welke
mij overhandigde. Ik vroeg aan mu LEY, wat ik daarmede
Moest doen? — Hij weer, dat gij een bouwkunftenaar zijt,
en dat gi) teekent."
Tegenover ons vertrek fond een fraai paveljoen. „ Tee-.
ken die ' partij!" zeide M u 1k deed zulks. De beide
jongens zagen op het papier, alsof er lets bovennatuurlijks
ontfond , toen ik het paveljoen .met de geheele omfireek nit
een fchpinsch perfpektief had . afgebeeld. De teekening was
afgewerkr. Als een pijl vanden bOog, fprong de jongen met
het papier over de plants. .Naauwelijks had ik tijd gehad
am anti de gevolgen van dit voorval te denken, toen reeds
een (Ina? kwam , die aan m u y en mij let bevel bragt ,
om nanfonds bij onzen (leer te homer!.
Ik volgde geheel onverfchifig. Door alle haven, die mij,
zagen, om mijne uitzigten beinjd , zag ik voor mij niets anders dan de flavenketen; en den artnoedigfen ftand in mijn
vaderland, wnarin ik manr vrij ware geweest, zoude ik boven eenen troon order deze hemelftreek verkozen hebben.
Droevig en onverfchillig onitrent nlles , wat mij konde beje-.
genen, ging ik met M U r en den flaaf over de pleats. Op
eene voor mijn gevoel allerpijnlijkfle wijze fpoorde MULE
aan, mijn geluk toch niet te veronnehtzamen. De Ong,
die, zoo als ik nit zijrie kleeding befloot , voor kamerdienaar.
fpeelde, behandelde mij met eenen eerbied, welke hij mijne,
avenkleedhig geweldig afftak , maar welke mij toch lief vermoeden , dat over mijn lot reeds befltst was.
Zander vrees, zonder hoop, trad ik tnoedig in de zaal,„
Mijn
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Mljn Heer, welken ik, federt mijne eerfte verfchijning voor
hem, niet weder gefproken had, fond aan het venfler; naast
hem zijne kinderen; zijne echtgenoote leunde op zijnen fchour
der. Zij bezagen de teekening, welke ik gemaakt had. Met
eerie verrasfende minzaamheid kwam mijn Heer naar mij toe:
„ Ja; maar, ik
Hebt gij die teekening ontworpen?"
vind haar zeer onvolmaakt, daar ik dezelve in haast vervaar.,
ik vind
digd heb."
„ Neen, peen," antwoordde hij,
de fchets zeer fchoon, — fchooner, dan ik immer zag. Ik
verheug dat gij dezelve gemaakt hebt, en zal mij nog
meer verheugen, wanneer gij het opzigt wilt voeren over een'
grooteren bouw, dien ik ondernemen wil. Verflaat gij dit?"
„ Dit is mijn beroep; ik ben bouwmeester, en heb in
mijn vaderland reeds vele bouwkunflige ontwerpeu befluurd,
die zeer gewigtig waren."
Op deze woorden werd de man gedurig vriendelijker. Hij
fprak ltaliaansch met zijne echtgenoote, waarbij hij altijd
op mijne teekening zag. Ook zij was vriendelijk; hare gevoelens waren op haar fchoon aangezigt te lezen. — Mijnheer!" zeide ik ontroerd, mag ik fpreken?" — „Zoo veel
gij wilt, en war gij wilt; maar niet daarvan, dat gij mij wilt
verlaten.'? — „ Juist dat is het, wat ik wilde verzoeken,"
zeide en bij elk woord, dat ik uitbragt, werd ik moediger. — MULEY, die dir ales hoorde, verbaalde mij naderhand , dat hij in dit oogenblik nor mij gebeefd had. — ,Ik
ben," voer ik moedig yowl, aan mijn vaderland en aan
mijne verwanten ontrukt. fit werd hulpeloos 'aan uwe trust:
geworpen. In plants dat menschlievendheid mij zoude verkwikt en aan mijne troostelooze zuster zoude hergeven heb.
ben, word ik, onichuldige en ongelukkige, in boeijen ge.
kneld. Ik heb een ander lot verdiend, — of ik hetzelve ge* ten zal, hangs van u af. Ik fmeek om mijne vrijheid."
Ilt zweeg. Mijne aandoeningen waren te hevig. Hadde ik
dezelven ingevolgd, dan hadde ik mij aan zijne voeren moeten werpen, en dezelven met heete tranen bevochcigen. Ik
deed zulks niet. Een zelter gevoel van waarde verilerkte mij,
en de gedachte, een beret lot te hebben verdiend, weerhield
e ke andere, om door bidden en kruipen mijn lot te veran.
deren.
De Turk zag mij
ik weer niet of met meer gramfchapi
tif f 5
dan
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dan wel met meet! leedwezen, mijnen wensch niet te kunnen
vervullen. Hij-fcheen inderdaad verlegen re zijn.
floor eens, Lout s!" zeide hij, mij zachtkens op de
fchoudett kloppende, „de Dey heeti u mij ten gefchenke ge.
zonden; ik moet zijn gefchenk eerbiedigen.; maar !leaf znit gij
bij mij niet ziljn; gij words mijn vriend, de vriend van mijn
huisgezin, de onderwijzer mijner kinderen. Ik heb u reeds
gezegd, dat ik lang naar eenen man_ van uwe konde gezocht
heb. Ontneein mij de hoop niet, die ik van u heb opgevac.
Ik dwing u niet tot her aannemen van ons geloof; ik dwing
niet eens tot de kleeding, die wij dragen; vervul flechts
dezen mijnen eenigen wensch, blijf hier, blijf de vriend van
mijn buffs, en blijf het gaarne!”
lk bad nomaals. Te vergeefs. „ Heden of inorgen fpreken wij elkander weder," zeide de Turk, en ik zag niet eens
op zijn gelaat, of hij deze wobrden met vriendelijkheid of
geftrengheid zeide.
Hij gaf M u LEY eenen wenk met de hand, en wij verwijderden ons.
Ik was naauwelijks zoo veel meester van mijzelven, dat ik
met bedaardheid de kamer van nr ti LEY konde bereiken.
Hier gaf ik mij geheel aan mijne fmart over; hier gevoelde
ik het verfchrikkelijke van mijn lot geheel, en misfchien meet.
dan ik moest. Pc had Mij altijd nog — helm 's! zonder den
minften grond — met de hoop gevleid, mijnen Heer zoo verre te kunnen brengen, dat hij, van mijne onfchuld overtuigd, mij de vrijheid zoude hergeven. Ik wrong de handen,
en M ULEY mogt mij mijn geluk en voorregt fchilderen zoo
fehoon hij wilde, ik gevoelde niets dan de flavenketen. Te
vergeefs poogde hij mij, door wijn, te doen bedaren — ik
flier hem terug; ik vervloekte het uur, waarin mil de golven
aan deze kust hadden geworpen. Den volgenden morgen zag
ik een fchouwfpel, hetwelk mijne ganfche verontwaardiging
gaande maakte. Alle flaven van mijn' Heer, van welken iIc
Diet wist, dat zij des avonds van den arbeid terngkeerden,
waren op de plants verzameld. Eilendige, nitgeteerde geraamten, die naauwelijks de boeijen konden dragen, magere en
pitgehongerde gedaanten kwamen bier bijeen, en moesren,
onder den geefel van eenige ongevoelige Renegaten, ann den
arbeid gaan, welke in den grooten tuin achter het paleis begonnen was. Terwiji de eerfte flaven reeds op de pleats verdeeld
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werden, kropen de anderen nit onderaardfehe gewelven,
met eene Heine deur voorzien, en weaker venflers flechts gaten met ijzeren ftangen waren. Ik zag vele Europefche aapgezigten onder hen. Ik kon dit tooneel naauwelijks aanfchouwen; maar het meest werd ik gebelgd, toen ik zag, dat de
eene Renegaat, een flerke kerel, met eene zweep de ongelukkigen Hoeg, die re vermoeid waren om de overigen to volgen..
TerwijI ik. aldus, in gedachten en gewaarwordiugen over
her lot dezer ongelukkigen verzonken, daar fond, werd de
deur van ons vertrek geopend. Een Turk, die near den uiterlijken fchijn van groot aanzien was, trad binnen; MULE 1r
ontving hem met eerie bijkans kruipende vriendelijkheid. Ilc
bleef onverfcbillig en bedaard, vooral daar die man mij in het
geheel hie; fcheen op to merken, maar flechts eenige woorden met IIIULEY fprak.
Wij moeten hem volgen," zeide mutEx. Kom; maar
bezig nu de gelegenheid tot utiv geluk hater en vertlandiger
,dan gisteren."
Waarhan?" vrangde ik trotsch: MULEY lachte, en
herhaalde zijnen read. Gemelijk wierp ik den flavenmantel
over de fchouders, en nog eenen blik op de ongelukkigen,
die over de plaats trokken. Wij kwamen in een bad. Twee
haven moesten mij ontkleeden; ik ilapte in het bad; een andere flag' bragt mij fijn nieuw linnen, en een even fraai Europeesch en een Turksch kleed. Waarom ik toevallig het laatfie verkoos, weet ik zeif niet; althans ik dacht niets daarbij.
MULEY was ongemeen verheugd,- toen hij mij, in deze kleeding zag. Hij klapte in de handen, en omhelscle mij; vervolgens ging hij met mij over de .plaats, wear nog eenigen
der ongelukkigen waren. Thans traden wij in de zaal, alwaar
de Turk met zijne beide zonen was. De jongens fprongen
van blijdfchap op, toen zij mij in de Turkfche kleeding zagen; de vader was ongemeen vriendelijk.
Ik zoude zijne vriendelijkheict misfchien met de grootfte
onverfchilligheid hebben beantwoOrd; maar her gezigt der fiaven op de plaats, de gedachte aan derzelver behandeling, het
denkbeeld, dat ik door eene verdere weigering hetzelfde lot
verwachten moest, dit alias werkte to krachtig op mijnen
geest, dan dat ik bier near mijne vorige grondbeginfels konde
handelen. Ik zag niet meer den Turk alleen, ik zag •den gebieder van miju lot; en wie zou alzoo, in mijnen toefland,
andeeld
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hebben gehandeld? Daarbij kwam nog de bilzondere
minzaamheid , w2armede hij mij bejegende. Van miThe vroegkindschheid of vermogt eene minzame bejegening meer op
mijn hart, dan gellreugheid. MULEY moesc ons veriaten,
om voor eene gepaste verkwikking te zorgen, en aanfbinds
begon de Turk mij het ontwerp tot eenen grooten bouw voor
te leggen. Ik liet hem tijd tot de befehrijving, zonder hem
in de retie te vallen. Hij befehreef mij dot grond, en nu
brags ik hem op denkbeelden , die hem geheet vreemd waren
geweest. Hij was, verrukt van blijdfehap; en ik — ik weet
nice, hoe ik het noemen zal ik was niet ongelukkig,
hoewel ook. niet gelukkig. In de bedwelming zijner vreugde
omheisde mij de Turk. „ Nu, vriend!" zeide hij, „ niets
meer daarvan, dat gij mij wilt verlaten."
, Zoo mijn oom en mijne zuscer ilechts eenig narigt van
anij hadden! "...
De Turk fcheen hierop niet bijzonder te hechten, maar
vroeg mij echter thaks daarop naar den fland , naam en vetblijfplaats van beiden. Zijne echtgenoote was even verheugd,
waarfchijnlijk wel , omdat haar man zulks was; het fpeet mij,
dat ik geen Italiaansch genoeg vernond, ow mij met hear te
kunnen onderhouden.
Het was des morgens zeer vroeg; wij hadden ons verkwiltt
door uitgezochte fpijzen; xt u LEY trad in de kamer, en zeide lets tot den Turk. Deze nam mij bij de hand. Voor de
poort der. plaata ftonden zes paarden, twee daarvan ongemeen
fraai en zeer rift gecuigd, de anderen gewone paarden.
IBRAH zm aldus was de naatn van mijnen meester — beilecg een der fraaije paarden; ik kreeg het andere. Mu LEY
en drie gewapende Turken bellegen de overigen. Wij recien bui.
ten de Itad naar eene fchoone Ilreek, langs eene met dadels
begroeide beek, die tusfchen de fchoonfle wijnbergen ftroom.
de. Die landftreek was ongemeen bekoorlijk; zij bewerkte, dat
ik mijn drukkend lot geheel verger. Overal, waar ik henen
zag, ontwaarde ik de weelderigfte vruchtbaarheid ; overal
blijken van vlijt en werkzaamheid. , too ats ik in mijn weTelddeel dezelve nooit verwacht had. Onurent den middag
kwamen wij op een landgoed aan , waar wij eenige wren vertoefden, en toen naar de fchoone vlakte Metifcka reden. flier
zagen wij verfcheidene landgoederen, en onder dezen den,
tntmuni.end fchoon, nabij de zee, hetwelk mijnen Heer toebe-
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behoorde. Een der Turken, die ons verzeide, meest vooruit
rijden; een aantal flaven, van hunne opzieners geleid , °min
gen ons met de groottle onderwerping. De avond was fchoon.
I n ati HIM Hoeg eene wa,aleling vuor naar eene aan de kust
gelegene rots. Ik volgde met ni t.; LEY. God! mct welke gewaarwordingen zag ik de zee weder! In mijne verbeelding
meende ilt mijn vaderland in de erte te zien. Het beeld van
mijnen oom , mijner goede zuster, het gevoel mijner verloren
vrijheid — dit alles werkte zoo geweicbg op mijn hart, (Tat
ik, door eenen ltroom van tranen, aan hetzeIve moest Iuchc
geven. Schepen en booten zweerden op de onafmetelijke zee
rond; overal was leven en werkzaamheid. Wel is waar, de
reeks der am de roeibanken der galetjen gelinede flaven, waaronder ik geene andere dan Europefthe gelaatstrekken ontwaarde, maakte eenen verfchrikkeiijken indruk op mij; en de gedachte: zoo gij ook eens onder die ongelukkigen waart! was
wezenlijk noodzakelijk , om mij het tegenwoordige eenigzins dragelijk, en tie toekoinst minder akelig te doen voor
komen.
(Het vervolg hierna.)
amme.........••••■••••■■••

DE GEHEI11Z1NNIGE ZENDING4

D

e Minister van Oorlug, covvors. beval eens aan eenen
Heer VAN CHAMILLY – eenen neef van dien'CHAzt ILL Y weike Graves zoo viT1 verdedigde .onverwijid bij
hem te kome3, on) inlichting voor eene gewigtige zending te
erlangen. Low v ois gaf hem dezelve alcius: „ Gij reist de„ zen avond naar Bazel in Zwitferland. In ,drie dagen zit
„ gij dam. Den vierden, namiddags, op klokflag van twee
• ure, begeeft grj u, met papier, pen en inlet, naar de Rip.„ brag. Daar moet gij, met de grootfte natinwkeurigheic4
• opmerken en befchrijven , wat gij, gedurende twee uren,
y our uwe oogen ziet gebeuren. Bepaald bm vier ure zul.
len postpaarden voor uw rijtuig gefpannen. zijn; gij reist
uwe aanteekeningen. Op
dag en nacht door, en brengt
• welk uur _gij ook moogt aankomen, gij wordt bij mij toe.
• gelaten.”
De }leer V A N CHAMILLY, hoe verbaasd ook over eene
zending, welke hem zvo kincierachtig voorkwam, gehoorza ITI.
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zaanide Iran dit bevel. Hij komt in Bazel , begeeft zicli ten
bepaalcien tijde Haar de brug, en fchrijft alles op, wat hij
zier. Eerie fruitverkoopfier met haren korf; een rijder met
eenen biaauwen jas; een boer met zijnen Mk op de fchouders; een Iastdrager; ten drie ure een man met geel vest en
broek, die midden op de brug blijfc flaan, op de leuning
rust, in het water kijkt, en met zijnen flok driemaal hoorbaar
op de bank flaat. Deze en andere onverfchillige gebeurtenisfent-worden naauwkeurig opgefchreven, en gaande en rijdende perfonen, welker getal in eerie zoo volltrijke plaats aaninerkelijk moest zijn, fliptelijk befcbreven.
Bepaald om vier ure Rapt de Heer VAN CfrAMILLY ill
zijn rijtuig, en gemelijk, dat hij flechts zulke nietsbeduidei:de kleinigheden konde medebrengen, komt hij den tweeden
dag, omilrecks middernacht, bij den Minister aan. Orvof s neemt gretig de papiercn , doorloopt dezeiven, fpringt
bij her vermeldde van den man, in het geel gekleed, die
driemaal op de bank floeg, van vreugde op, begeeft zich
naar den Koning, laat denzelven wekken , fpreekt een kwartier unrs voor deszeifs bed, en verwijdert zich toen weder,
om fpoedig vier kouriers of to zenden, die reeds federt een
paar wren reisvaardig waren gehouden.
Acht dagen daarna is Straatsburg van Fraufebe troepen ingefloten, wordc tot overgave opgeeischt, kapituleert, en
opens de poorten den 3o September rat.

ONTBOEZEMING EENS HUISVADERS.

floe klimt mijn vurig dankgebed
Tot U, o God, omhoog!
Zie. Gij, die op ons flaamlen let,
Die tranen in mijn oog!
Zij gloeijen op mijn aangezigt;
U ween ik die ter eer;
U wijd ik dit mijn lofgedicht,
Mijn Vader, God, en Heer!

Gij fchenkt mij leven, geest en moed,
Gezondbeid, kracht en lust;

Ik heb gebrek noch overvloed,
Maar daaglijksch brood en rust.
Het
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Het meerdre ware ligt mij kwaad:
Dit wist Gij, goede God !
Ge onthieldt mij wijslijk de overdaad, —
U dank ik voor dic loc.
En had ik minder ,*leed ik nood ,
(Gij kent ons dwaalziek hart)
Ligt koos ik
Hemel! eerloos brood
Voor 'c eerlijk brood der fmart.
Maar daarom gaaft Gij mij mijn deel,
Die hart en nieren proeft:
Gij , Alverzorger! weer, hoe veel
Elk in zijn' kring behoeft.
Ilt heb een gale, braaf en trouw,
Vol huisrelijke, dengd;
Uw !icicle dank ilc zulk een vrouw,
Mijn levenslust en Nreugd.

(o, Kom,
mijn dierbre, kniel met mij!
Zijn goedheid bragt ons
zaain;
Mij gar ilij u, u gaf Hij mij, —
Ja ,
Liercle'' zij zijn uaam!)
itch! trefc er iemand ongeluk
Of lijdc hij tegenheen,

Hoe voelt hij niet, den dubblen
Draagt hij den last ,alleen!
Maar trefc mij kruis en teed en fmart,
fit zoek, door U, mijn God!
Mijn heul en troost in 's Ega's hart,,
En ligter valt mij 't lot.
Maar wordt ons de onfpoed al to zwaar,
En flijgt ons lijden hoog,
Dan troosten we in 't geloof elkaar,
En flaan Haar U het oog.
Zoo wordt dra elke ramp geheeld,
En elke rouw' gekort;

Daar elk genoegen zoo gedeeld,
Mij hemeiweelde worth.
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En els tniin dierbare echtvriendin
Hear lieven zuigling bust,
En 't teeder pandjen onzer min
Aan haren boezem rust, —
Dan, Vader! offer ik mijn' dank
Bij 't flapend wichtje U op;
Ons Jollied galmt, — Gij hoort dien blank,
De weelde rijst ten top.
Geen koning, neen, zot) rijk els ik,
Hoe magtig hij zich roem';
Geen badge toekoinst bean mij fchrik,
Dear ik U Fader noem.
De flaaf der eerzucht zwoege en wroet',
De vrek hoop' fchat op fchat, —
Wat vonden ze ooit in hun gemoed
Van 't geen mijn zie! omvat?
Bij elke lotsverwisfeling
Op 't onbeaendig rond,
Was 't in den huisfelijken bring,
Dat lb mijn' wellust vond.
o, Blijve mij, algoede God!
Die wellust needs bewaard!
Neen, dan verwisfel ik mijn lot
Met geen' monarch op nerd"!
Of, !tort, door d'onverbeden flood;
Mijn wereld eenmaal in;
Bezoekt Uw wijsheid, eindloos groat,
Mijn dierbaar huisgezin, —
Schenk niij dan, Vader! na dien druk.
Dat hell, waarvan gewis
Reeds bier het huisfelijk geluk
De reinfte voorfinaak is!
Utrecht,

J. B. C 1.

CONCEPT - GRAFSCIIRIFT.

Hier ligt de roem der Esculapen.
Treed, wandlaart zacht, en laat hem flapen:

De man verdient de rust in 't graf,
Die hij zoo velen gaf.

J. V.

